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A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület 
ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) 

 
 

I. FEJEZET 
JOGÁLLÁS 

 
1. Az egyesület neve:  Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület  

Rövidítése:   MKE  
Angolul:    Hungarian Association of the Light Building Constructions 
Németül:    Verband der Ungarischen Leichtbau Unternehmen 
Az Egyesület székhelye:  1149. Budapest, Pósa Lajos u. 20.-22. 

 
2. Az Egyesület jogi személy: 2004. évben országos társadalmi szervezetként alakult. 
 
    A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület (továbbiakban: Egyesület) társadalmi úton 
szervezett autonóm közvetítı, egyeztetı, szakmai tanácsadó feladatokat ellátó szakmai 
szervezet. 
 
4. Pecsétje: 
 
5. Logója:  

 
 
6. Hazai, vagy külföldi szervezetekhez való kapcsolódásról az Elnökség dönt. E szervezetek 
és az Egyesület közti kapcsolatokat külön megállapodásban szabályozzák. 
 
7. Az Egyesület törvényességi felügyeleti szerve a Fıvárosi Fıügyészség. 
 
8. Az Egyesület a Fıvárosi Bíróságnál való nyilvántartásba vétellel, az Alapszabály elıírásai 
szerint mőködik. 
 
 

II. FEJEZET 
CÉLOK ÉS FELADATOK 

 
 
1. Az Egyesület célja és feladatai: 
 
A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesületben szervezıdnek az ipar és a kereskedelem azon 
vállalkozásai, amelyek 
 

- acél és egyéb alapanyagú épületvázak és ezek kiegészítı szerkezetei (tőzvédelem,   
   felületvédelem), 
- acél és alumínium bázisú szerelt vagy panelos térelhatárolások (falak, tetık, válaszfalak) 
- acél és alumínium bázisú szerelt vagy panelos térelhatárolások (falak, tetık, válaszfalak); 
- acél- és alumíniumszerkezető nyílászárók, függönyfalak, üvegfalak, üvegtetık, kapuk és 
portálok; 
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- fémbázisú (acél, alumínium, horgany, réz) fedések, bádogos munkák; 
- kandeláberek és egyéb épületlakatosipari termékek (korlátok, rácsok, kerítések), 
fémvázas utcabútorok és egyéb fémszerkezetek; 
- felülvilágítók, szellızık; 
- szerelt álmennyezetek; 
- komplett könnyőszerkezetes épületek, készházak 
-  mérnöki - (hidak, futódaruk, nagyfesztávú tetık, silók, kábel- és 
ponyvaszerkezetek, toronyszerő építmények, állványok stb.) és jármőipari 
(repülıgépek, közúti- sín- és vízijármővek) könnyőszerkezetek 

 
gyártásával, szerelésével, fı- és alvállalkozásban történı megépítésével, oktatásával, 
tervezésével és forgalmazásával foglalkoznak. (Forgalmazáson értve a hazai gyártású termék 
forgalmazását, valamint a külföldi gyártó magyarországi márkaképviseletét) 
 
Az Egyesület tagvállalatai részére az alábbi tevékenységeket látja el: 
 

-a tagok tevékenységét szakmai és gazdasági szempontból egyezteti és képviseli, elısegíti 
a szabad vállalkozást, a mőködésre vonatkozó szabályok megismertetése, új szabályok 
megalkotásában való közremőködés által; 
- elısegíti és kezdeményezi a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését, az EU-ban 
való integrált mőködést; 
- elısegíti a hazai és külföldi kereskedelmi kapcsolatok feltételeinek javítását; 
- elısegíti a szakma technikai színvonalának fejlesztését, konferenciák, szakmai 
kiadványok, mőszaki szabályozási dokumentumok kibocsátása, stb. által. 

 
2. A tagok felé nyújtott szolgáltatások keretében:  
 

a./ Kezdeményezi, koordinálja, szervezi a könnyőszerkezetes építéssel foglalkozó 
vállalkozók összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, melyek a szakterület jó hírneve 
és  vállalkozói tevékenységének körében felmerülnek.Különös fontosságot tulajdonít az 
elıírásoknak megfelelı minıségő termékek kibocsátásának és forgalmazásának. 
 
b./ Tagjai véleménye alapján állást foglal a vállalkozásokat érintı döntések és szabályozók, 
valamint a mőszaki szabványok tervezetévei kapcsolatban. 
 
c./ Figyelemmel kíséri a könnyőszerkezetes építéssel foglalkozó vállalkozásokra 
vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését, és az illetékes gazdaságirányítási 
szerveknél kezdeményezi az ipar mőködését nehezítı szabályozók, intézkedések 
felülvizsgálatát és módosítását. 
 
d./ E tevékenysége körében győjtött tapasztalatai alapján állásfoglalásokat tesz, a piac 
szabályozására vonatkozóan pedig javaslatokat készít az illetékes hivatali szervezetek 
részére. 
 
e./ Kidolgozza és karbantartja a szakmára jellemzı szakmai-etikai normákat, ügyel ezek 
betartására, és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérı vállalkozói 
magatartásokkal szemben. 
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f./ Tanulmányozza a piac helyzetét, figyelemmel kíséri a hazai termelés, valamint az 
import és export helyzetét. Aránytalanságok, visszás jelenségek esetén piacvédelmi 
akciókat kezdeményez. 
 
g./ Tagvállalatait segíti a jogviták esetén. 

 
3. A tevékenységek egyeztetése keretében:  

 
a./ Segíti a tagjai és egyéb vállalkozók közötti együttmőködést. 
 
b./ A vállalkozások szakmai kérdéseit érintı általános feltételek, ajánlások és útmutatók 
közreadásával segíti a tagok tevékenységét. 
 
c./ Információs, egyeztetı, döntés-elıkészítési és döntési kapcsolatokat tart fenn állami, 
társadalmi, gazdálkodó szervezetekkel és szakmai csoportokkal mindazon területeken, ahol 
a tagok tevékenysége  azt indokolttá és szükségessé teszi. 
 

így különösen segíti: 
 

- a magyar könnyőszerkezetes építésnek az EU követelmények színvonalára történı 
emelését,  
- a mőszaki szabályozás szintjének az EU színvonalára való emelését,  
- az épületenergetikai országos rendszer és szabályozás megvalósítását,  
- a kormányzati lakásépítési - támogatási programok elıkészítését,  
-segíti az iparág környezetvédelmi helyzetének feltárását és a követelmények 
színvonalának megfelelı intézkedési javaslatok kidolgozását. 

 
4. A kereskedelemfejlesztés, valamint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélyítése 
érdekében: 
 

a./ Segítséget nyújt tagjainak külgazdasági kapcsolataik fejlesztéséhez. Relációs szakmai 
információkkal, szakmai napok külföldi rendezésével,szakmai konferenciák szervezésével 
hozzájárul az export fokozásához, a piac bıvítéséhez. 
 
b./ Kapcsolatot tart a tevékenységét kiegészítı szakmai szövetségekkel, melyekkel 
kölcsönösségen alapuló megállapodások keretében közösen szervezik a vállalatközi 
közvetlen kapcsolatokat. 
 
c./ Igény esetén szervezi több vállalkozó közös hazai és külföldi kiállítását. 
 
d./ Közremőködik a szakmai vegyes bizottságok munkájában. 
 
f./ Súlyt helyez a könnyőszerkezetes építéssel összefüggı szakképzési és szakmai oktatási 
kérdésekre, az információs rendszerek fejlesztésére, a piaci eseményekés rendellenességek 
megfigyelésére, elemzésére és közreadására. 

 
A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület elsıdleges célja a tagság szakmai tevékenységének 
segítése és képviselete, vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, a fı célkitőzésekkel 
összhangban végez. 
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III. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 
 
1. A tagok jogállása szerint lehet: rendes tag, tiszteletbeli tag, pártoló tag. 
 
2. A tagok belépése az Egyesületbe önkéntesen történik. 
 
3. Az Egyesület tagja lehet bármely, a szakma területén mőködı gazdálkodó szervezet, 

gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, intézet, intézmény, társadalmi szervezet vagy 
természetes személy, amely (aki) vállalkozási tevékenységét belföldi székhellyel végzi, az 
Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezı érvénnyel elfogadja, a tagdíj fizetését 
vállalja. 
Az Egyesület tagja lehet mindazon hazai telephellyel rendelkezı, Magyarországon 
bejegyzett cég, amelynek éves termelési értéke, illetve forgalma eléri a 10 millió Ft-ot, 
egyéni vállalkozók esetében az 1 millió Ft-ot. 
Az Egyesület csak azon vállalkozásokat veszi fel tagjai sorába, amelyek minısített 
terméket gyártanak, és termékeik forgalmazása az érvényes hazai elıírások által 
szabályozott módon történik. 
A tagok az Egyesület Közgyőlése által megállapított tagdíjat fizetik. 

 
4. Az Egyesület tagjai sorába a belépés az Egyesület Elnökségéhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal történik, amelyben a belépı nyilatkozik, hogy az Egyesület Alapszabályát és 
a tagok együttmőködésének és piaci magatartásának etikai normáit magára nézve 
kötelezınek ismeri el. 
A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozatnak az Egyesület Elnöksége által történı 
elfogadásával történik. 

 
5. A tagnak kilépési szándékát legalább hat hónappal a naptári év vége elıtt az Elnökségnek 

írásban kell bejelentenie. A tagság a naptári év utolsó napjával szőnik meg. Megszőnik a 
tagság akkor is, ha a tag mőködése megszőnik. A tagság megszőnésének idıpontja ebben 
az esetben a tag mőködése megszőnésének idıpontja.  
Ha a tag - felhívás ellenére -  
- nem teljesíti az Alapszabályban vállalt kötelezettségeit,  
- az Egyesület tagjainak üzleti tevékenységévei szándékosan anyagi kárt okoz,  
- az Egyesület célkitőzéseivel szándékosan ellentétes magatartást tanúsít  
- vagy a tagdíjat kétszeres írásbeli felszólítást követıen 30 napon belül nem fizeti ki,  

az Elnökség jogosult a tagot az Egyesület tagjai közül kizárni. A tag kizárása az Elnökség 
kétharmados többségének szavazatával történik. 
A tag a kizárásra vonatkozó elnökségi határozat - nem halasztó hatályú – felülvizsgálatát 
kérheti a Közgyőléstıl. 
 

6.  Pártoló tag lehet az a külföldi, vagy belföldi jogi, vagy természetes személy, amely (aki) 
elfogadja az Egyesület Alapszabályát és a pártoló taggal kötött megállapodásban rögzített 
tagdíjat fizeti. A pártoló tagság az Elnökséggel történt megállapodással jön létre. 

 
7. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az arra érdemes (vagy köztiszteletben álló) 

magánszemély, vagy szervezet, akit, ill. amelyet az Egyesület Elnöksége (vagy 
Közgyőlése) erre felkér, és a felkérést a magánszemély ill. szervezet írásban elfogadja. A 
tiszteletbeli tagság a magánszemély halálával, szervezet esetén megszőnésével, továbbá az 
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arról lemondó nyilatkozattal, vagy az Egyesület Elnökségének javaslatára a Közgyőlés 
határozatával szőnik meg. 

 
IV. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 
1. Az Egyesület rendes tagjának jogai: 
 

a./ az Egyesület Közgyőlésén részt venni,  
b./ megválasztás esetén az Egyesület testületeiben tisztséget viselni, és tisztségviselıket 
megválasztani,  
c./ a Közgyőlés és az elnökségi ülés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni,  
d./ a Közgyőlést és az Egyesület Elnökségét javaslatokkal, kezdeményezésekkel 
megkeresni, 
e./ az Egyesület által elıterjesztett javaslatok megvitatásában, a határozatok és ajánlások  
 meghozatalában szavazati joggal résztvenni, 
f./ a tisztségviselık funkcióiból való visszahívást kezdeményezni, 
g./ a szolgáltatásait igénybe venni, 
h./ az egyesületi tagságát a vállalkozás fejléces ügyiratain feltüntetni.  

 
 
2. Az Egyesület pártoló tagjának jogai. 
 

a./ az Egyesület Közgyőlésén részt venni, 
b./ a Közgyőlés és az elnökségi ülés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni, 
c./ a Közgyőlést és az Egyesület Elnökségét javaslatokkal, kezdeményezésekkel 
megkeresni, 
d./ az egyesület által elıterjesztett javaslatok megvitatásában, a határozatok és ajánlások 
meghozatalában tanácskozási joggal részt venni, 
e./ az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni, 
f./ az egyesületi tagságát a vállalkozás fejléces ügyiratain feltüntetni, 
g./ az Egyesület rendezvényein részt venni. 

 
3. Az Egyesület tagjainak kötelezettségei 

 
a./ az Egyesület célját támogatni, és munkájában részt venni, 
b./ az Egyesület Alapszabályát és a szövetségi ülések határozatait betartani, ajánlásait 
figyelembe venni, 
c./ az Egyesület munkájához szükséges –az üzleti titkot nem sértı- információkat 
rendelkezésre bocsátani, 
d./ gazdálkodói munkájában az Egyesület többi tagjának érdekét szem elıtt tartva, az 
együttmőködés szellemét erısíteni, 
e./ az etikai normákat betartani, 
f./ az éves tagdíjat két részletben, február 15.-ig és augusztus 15.-ig befizetni. 
 

4.  Az Egyesület pártoló tagjainak kötelességei. 
 

a./ az Egyesület célját támogatni, 
b./ az Egyesület Alapszabályát, ajánlásait betartani, ill. figyelembe venni, 
c./ az  együttmőködés szellemét erısíteni, 
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d./ az éves tagdíjat két részletben, február 15.-ig, és augusztus 15.-ig befizetni. 
 
5.  A tiszteletbeli tagok jogai és kötelességei. 
 

A tiszteletbeli tagot a rendes tagokkal azonos jogok illetik meg, kivéve az egyesületi 
tisztségviselıvé választhatóság jogát. Az Alapszabályt a Tiszteletbeli tagnak is be kell 
tartani. A tiszteletbeli tagnak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége. A tiszteletbeli tagot az 
Egyesület kiadványaiban, rendezvényein, közleményeiben tiszteletbeli tagként kell 
megjelölni. 

 
6. Az egyesület jogi személy tagjai jogaikat és kötelezettségeiket bejegyzett képviselıik útján 

gyakorolják, ill. teljesítik. 
 
 

V. FEJEZET 
AZ EGYESÜLET VEZETİ SZERVEI 

 
 
1. Az Egyesület vezetı szervei: 

- a Közgyőlés,  
- az Elnökség,  
- az Ellenırzı Bizottság. 

 
2. Közgyőlés  
 

a./ Az Egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés, amely a Szövetség tagjainak összességébıl 
áll. A Közgyőlést évente legalább egyszer, illetve szükség szerint kell összehívni. 
 
b./ a tagoknak a Közgyőlésre szóló meghívót, valamint egyidejőleg a napirendet a 
Közgyőlés elıtt legalább 10 nappal írásban kell megkapniuk. 
 
c./ Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a Közgyőlés 
napirendjén szerepelnek. 

 
3. A Közgyőlés hatásköre 
 

a./ az Egyesület Alapszabályának jóváhagyása és módosítása. 
 
b./ Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, és a következı évi munkaterv 
jóváhagyása. E dokumentumok szerves részét képezik a tagozati beszámolók, illetve 
tervek. 
 
c./a Az elızı év gazdálkodási tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása, a tárgyév 
gazdálkodási terve, illetve tagdíj megállapítása. 
 
d./ az Egyesület Elnökségének, elnökének, alelnökeinek, az Ellenırzı Bizottság és 
elnökének, az ügyvivınek megválasztása és visszahívása. A tisztségviselık visszahívása 
elsısorban az alábbi esetekben történhet: 
- az Alapszabály súlyos megsértése; 
- az Egyesület rendeltetésszerő mőködésének akadályoztatása esetén, vagy  
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- ha a tisztségviselı ellen büntetıeljárás folyik. 
 
e./ Állásfoglalás azokban a kérdésekben, melyekrıl a közgyőlés így határozott. 

 
f./ Minden olyan feladat, amelynek megtárgyalását az Egyesület Elnöksége a Közgyőlés 
elé utalta. 
 
g./ Döntés az Egyesület feloszlásáról és vagyonfelosztásáról a befizetett tagdíj arányában, 
valamint más társadalmi szervezetekhez való csatlakozásáról, illetve más társadalmi 
szervezettel való egyesülésérıl. 
 
h./ Elfogadja az Egyesület éves költségvetését és annak teljesítésérıl szóló beszámolót. 

 
4. A Közgyőlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagoknak legalább a fele, plusz 

1 tag jelen van. A Közgyőlés határozatait fıszabályként egyszerő szótöbbséggel, nyílt 
szavazással hozza. 
Az Egyesület Alapszabályának és módosításának jóváhagyásához, más társadalmi 
szervezetekkel való egyesüléséhez, valamint feloszlásának kimondásához a szavazásra 
jogosultak kétharmados többsége szükséges.  

 
Ha a Közgyőlés nem határozatképes, és ismételten összehívásra kerül az adott napirend 
megvitatására, akkor a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha fentiekrıl a 
tagokat az eredeti meghívóban már elıre tájékoztatták. A Közgyőlést és a rendkívüli 
Közgyőlést az Elnökség hívja össze, és azt a kijelölt közgyőlési elnök vezeti le. Rendkívüli 
Közgyőlés összehívásához legalább a tagok 10 %-ának összehívási javaslata szükséges. A 
rendkívüli Közgyőlést a javaslatnak az elnökséghez történı beérkezésétıl számított 30 
napon belül össze kell hívni. 

 
5. Az Egyesület Elnöksége 
 

a./ Az Egyesület Elnökségének feladatai: 
- irányítja az Egyesület tevékenységét két Közgyőlés között az Alapszabálynak 
megfelelıen, 
- jóváhagyja az Egyesület Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, 
- irányítja az Egyesület gazdálkodását,  
- a tagok gazdasági érdekeit befolyásoló egyesületi ajánlások és állásfoglalások elfogadása. 
- súlyponti célok és feladatok teljesülésének segítésére tagjaiból bizottságokat hozhat létre,  
- az ügyvivı tevékenységét megállapodásban szabályozza  
- indokolt esetben a Tagdíjszabályzat elıírásaitól átmenetileg, vagy véglegesen eltérést 
engedélyezhet, amennyiben a tag írásban kéri, és az ügyvivı javasolja. 

 
b./ Az elnökség 5 fıbıl áll, a Közgyőlés döntése alapján. Ha az elnökség 3 fıre csökken, 
rendkívüli Közgyőlést kell összehívni. 
 
c./ Az Egyesület tisztségviselıivé az Egyesület rendes tagjai, vagy azok képviselıi 
választhatók. 
 
d./ Az elnök, és az Elnökség tagjainak a megválasztása három évre szól. 
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e./ Az Egyesület elnökségi üléseire, az egyes napirendi pontok megvitatásához, az 
Egyesület Elnöksége tanácskozási joggal a tagok és az illetékes fıhatóságok (továbbá más 
szervezetek) képviselıit is meghívhatja. Az Elnökség állandó meghívottai tanácskozási 
joggal az ügyvivı, valamint az Ellenırzı Bizottság elnöke. 
 
f./ Az Egyesület Elnöksége szükség szerint, de általában félévenként egy alkalommal tart 
ülést. 
 
h./ Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van (50%+ lfı). Az 
elnökségi tagoknak személyes, vagy írásban meghatalmazott helyettesének jelenléte 
szükséges. 
 
i./ Határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazati egyenlıség 
esetén az elnök szavazata dönt. Kétharmados szótöbbség szükséges a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzat elfogadásához, módosításához. 
 
j./ Elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek az Egyesület éves költségvetését és a 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 
6. Ellenırzı Bizottság 
 

A 3 tagú Ellenırzı Bizottságot és közülük a Bizottság elnökét a Közgyőlés választja meg. 
A Bizottság megbízatásának lejárta azonos az elnökségével. Ha az Ellenırzı Bizottság egy 
fıre csökken, rendkívüli Közgyőlést kell összehívni. 

 
A Bizottság feladata: 
a./ Az Egyesület általános tevékenységének ellenırzése, különös tekintettel az 
Alapszabályra és a Szervezeti és Mőködési Szabályzatra, mely nem lehet ellentétes az 
Alapszabállyal. 
b./ Az Egyesület gazdálkodásának ellenırzése. 
c./ Egyéb, a Közgyőlés által a hatáskörébe utalt ellenırzési tevékenység 
d./ A Bizottság szükség szerint, de min. évente kétszer ülésezik, és akkor határozatképes, 
ha min. 2 tagja jelen van. Határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, 
szavazati egyenlıség esetén az elnök szava dönt. 

 
7. Elnök 
 

Az elnök a Közgyőlés által választott vezetı tisztségviselı. Feladata az Egyesület általános 
képviselete, külsı és belsı kapcsolatépítés és tartás. Az Elnökség munkájának irányítása, 
az Elnökség tagjai tevékeny részvállalásának biztosítása. Mőködése során felügyeli az 
ügyviteli tevékenységgel megbízott személy vagy szervezet munkáját, az Elnökség 
megbízásából esetenként gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 
8., Tiszteletbeli elnök 
 

A közgyőlés örökös tiszteletbeli elnököt választhat, akit a tiszteletbeli tagokkal azonos 
jogok és kötelezettségek illetnek meg, ezen felül jogosult az Egyesület valamennyi 
vezetı szervének ülésén hozzászólási joggal részt venni. Segíti az elnök munkáját és 
annak kérésére kapcsolatot tart a társszervekkel, hatóságokkal. 
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9. Alelnök 
 

Az elnökség tagjai közül a Közgyőlés legfeljebb két alelnököt választ. Az alelnökök 
feladata az Elnökség által meghatározott munkamegosztás szerinti feladatok irányítása és 
ellátása, az elnök munkájának segítése, helyettesítése. 

 
10. Tisztségviselıi szerepkör megszőnése 
 

A tisztségviselıi feladatkörök megszőnhetnek a tisztségviselı írásbeli lemondásával, 
halálával illetve a V.3d/ pontban foglalat esetek fennállása esetén közgyőlési 
visszahívással. A megszőnést a Közgyőlés hagyja jóvá. 

 
 

VI. FEJEZET 
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 

 
 
1. Az Egyesületet harmadik személy elıtt az Egyesület Elnöksége nevében az Egyesület 

elnöke vagy az Elnökség által erre kijelölt alelnök egy személyben képviselik. 
 
2. Az Egyesület, Elnöksége útján, saját nevében közvetlen kapcsolatot tart az illetékes 

fıhatóságokkal, országos hatáskörő szervekkel és egyéb szervezetekkel. Ezeknél a 
szerveknél az Elnökség két tagja a képviseletre együttesen jogosult. 

 
3. A választott tisztségviselık feladatukat általában társadalmi úton végzik, azonban részükre 

az Elnökség által meghatározandó jogcímek és feltételek mellett eseti tiszteletdíj, illetve 
költségtérítés fizethetı. 

 
4. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök, az Alelnökök és az Ügyvivı közül az Elnökség 

által kijelölt  két tisztségviselı együttesen rendelkezhet.  
 
 

VII. FEJEZET 
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 
1. Az Egyesület a tagdíjakból és egyéb szakmai vállalkozási tevékenységének (pl. 

kiadványok, rendezvények) bevételeibıl gazdálkodik a társadalmi szervezetekre vonatkozó 
jogszabályok szerint. 

 
2. Éves költségvetését a Közgyőlés hagyja jóvá. 
 
3. A jóváhagyott költségvetés alapján az elnök és az ügyvitelért felelıs vezetı részletes 

gazdasági tervet készít és azt az Elnökség hagyja jóvá. 
 
4. Az Egyesület jóváhagyott pénzügyi tervében megállapított ráfordítások rendeltetésszerő, a 

fennálló szabályok szerinti felhasználásáért, a vagyon szabályszerő kezeléséért az ügyvitel 
irányításával megbízott személy a felelıs. 
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VIII. FEJEZET 
A Z EGYESÜLET ÜGYVITELE 

 
1. Az Egyesület feladatai ellátására saját ügyintézı szervezetet nem hoz létre, e feladat 

ellátására megállapodást köthet más szövetséggel, külsı szervezettel (tagvállalattal), 
azonban e feladat koordinálására saját tagjai közül egy ügyvivıt megbíz, akinek ezzel 
kapcsolatos tevékenységét megállapodásban szabályozza. 

 
2. Az ügyvivı nem tagja az Elnökségnek, az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt. 
 
3. Az ügyvivı feladata: 

- az Elnökség mőködési feltételeinek biztosítás; 
- az Egyesület pénzeszközeinek, vagyonának mőködtetése; 
- az Egyesület tevékenységének szervezése, bonyolítása (konferenciák, kiadványok 
szervezése); 
- az Egyesület tevékenységébıl következı rendszeres, vagy eseti feladatok technikai, 
személyi feltételeinek biztosítása; 
- döntések végrehajtásának ellenırzése; 
- az Elnökség és a tagság közötti operatív kapcsolat biztosítása; 
- az Egyesület és más szervezetek közötti kapcsolattartás biztosítása. 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, az Egyesülési 
jogról szóló 1989. évi II. törvény, és az ezeket kiegészítı jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
Budapest, 2004.márc.18 Módosítva: Budapest, 2009. július 15. Módosítva: Göd, 2013. 
március 21.  
 
 
 
Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-
módosítások alapján hatályos tartalmának. A 2013. március 21-i Közgyőlésen elfogadott 
Alapszabály-módosításokat félkövér betők jelölik.  
 
 
 
Dr. Horváth László 
az MKE elnöke 
 
Okirati tanúk: 
 
 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
Kristófi Ákos     Dr. Seregi György 
1137. Budapest, Újpesti rkp. 8.  1056. Budapest, Belgrád rkp. 26. II. 6/a 
 


