Alapszabály
2007. május 16. napjától hatályos egységes szöveg
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Általános rendelkezések
Az Egyesület neve: Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület (Hungarian Society of
Economics)
Az Egyesület székhelye: 1192 Budapest, Zoltán utca 4. fszt. 2.
Az Egyesület működése kiterjed az ország egész területére.
Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, természetes- és jogi személyek adományaiból és
tevékenységéhez kapcsolódó bevételekből fedezi.

Az egyesület célja, tevékenysége
Az Egyesület célja, hogy elősegítse a magyar közgazdasági kutatásokat és a kutatási
eredmények megvitatását. Az elméleti és alkalmazott közgazdasági témák szakmai
vitája során törekszik a korszerű közgazdaságtudomány szemléletének és értékeinek
közvetítésére, a gondolatok és érvek szabad kifejtésére. A szervezet külön gondot fordít
arra, hogy a fiatal kutatóknak teret adjon eredményeik bemutatására és megvitatására.
További cél, hogy az Egyesület segítségével a külföldön tanuló és dolgozó magyar
közgazdászok szakmai kapcsolatot tartsanak fenn hazai kollégáikkal, a hazai kutatók
pedig ösztönzést és támogatást kapjanak ahhoz, hogy nemzetközi mércével mérve is
értékes eredményeket érjenek el.
Az Egyesület legfontosabb rendezvénye az éves konferencia. E mellett céljainak elősegítése érdekében az Egyesület további konferenciákat, szemináriumokat és előadásokat
szervez, kiadványokat jelentet meg és információs hálózatot működtet.
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Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése
Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki jelentkezési szándékát
írásban jelzi az Elnökségnek, az Alapszabályt aláírva annak rendelkezéseit magára
nézve kötelezőnek fogadja el, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása
érdekében történő közreműködésre, és a tagdíjat megfizeti. Rendkívüli esetben az
Elnökség kifogást emelhet a jelentkezés elfogadásával szemben; ez esetben a
jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról a Közgyűlés dönt. Fő szabály szerint a
tagfelvétel az elnökség hatáskörébe tartozik.
Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, törléssel vagy kizárással. A
tagdíjfizetés elmulasztása miatt – előzetes figyelmeztetés után – a tag törlésére van
lehetőség. Amennyiben a tag külön felszólítás ellenére sem fizeti be éves tagdíját, úgy a
törlésről szóló határozat meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az Elnökség az
érintettet legalább 7 nappal az évi rendes Közgyűlés előtt értesíti a törlésről. A törlésről
szóló határozat ellen a tag a rendkívüli Közgyűléshez fordulhat jogorvoslattal.
A kilépést írásban kell közölni az Egyesület bármelyik tisztségviselőjével.
A Közgyűlés titkos, minősített (kétharmados) szótöbbséggel meghozott határozattal
kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan
vét. A tag kizárási eljárásának megindításáról az Elnökség határozatban dönt. Erről és
a kizárási kezdeményezés okairól írásban értesíti az érintettet és az Egyesület többi
tagját, kellő időt (legalább két hetet) adva az érintettnek a Közgyűlésre való
felkészülésre, ahol védekezési lehetőséget kell biztosítani számára. A Közgyűlés a
határozatáról írásban értesíti az érintettet, aki, amennyiben azt törvénysértőnek tartja,
a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.
Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal pártoló tag címet adhat
olyan természetes vagy jogi személyeknek, akik, illetve amelyek adományukkal
nagymértékben segítik az Egyesület működését és céljainak elérését. A pártoló tag cím
az Elnökség határozatától számítva egy évig viselhető. A pártoló tagság az Egyesületben
tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, azzal a kivétellel, hogy a pártoló
tag, illetve jogi személy esetén annak képviselője is jogosult a Közgyűlésen tanácskozási
joggal részt venni, valamint a pártoló tag köteles az Alapszabály rendelkezéseit
betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.
A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag"
kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a pártoló tagokra
vonatkozó rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „pártoló tag” kifejezést.
Az Egyesület mindenkori tagságáról nyilvántartást vezet.
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A tagok jogai és kötelezettségei
Az Egyesület minden tagja:
4.1.1
azonos szavazati joggal rendelkezik,
4.1.2
szavazati jogát személyesen gyakorolhatja minden kérdésben,
amennyiben az Alapszabály nem rendelkezik másképpen,
4.1.3
részt vehet a tisztségviselők választásában és tisztségviselőül
választható.
Az Egyesület minden tagja jogosult:
4.2.1
az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések
megvitatását kezdeményezni az Elnökség és a Közgyűlés előtt,
4.2.2
az Elnökség felhatalmazásával és tagtársai közreműködésével
az Egyesület céljainak megvalósulását elősegítő, illetve a tagok
közötti
személyes
kapcsolatokat
erősítő
programokat,
rendezvényeket szervezni,
4.2.3
betekinteni az Egyesület irataiba.
Az Egyesület minden tagja köteles:
4.3.1
A Közgyűlési által megállapított éves tagdíjat egy összegben,
legkésőbb a soron következő rendes Közgyűlés előtt 30 nappal
megfizetni.

A Közgyűlés
A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlés a tagok összességéből
áll, s az Egyesületet érintő bármely kérdésben jogosult dönteni. A Közgyűlés
határozatai az Egyesület minden tagjára kötelezőek.
Ha az Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlés határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök
szavazata dönt.
A Közgyűlés évenként legalább egyszer az éves konferencia idején és helyén
nyilvánosan ülésezik. A Közgyűlés összehívásának részleteiről az Elnökség dönt.
Amennyiben az adott évben nem rendezik meg az éves konferenciát, akkor a Közgyűlés
idejéről és helyéről az Elnökség dönt.
Az Elnökség a Közgyűlést a napirend közlésével hívja össze. A Közgyűlés helyét, idejét
és napirendjét legalább 2 héttel a Közgyűlés előtt a tagokkal írásban vagy elektronikus
úton közölni kell. Amennyiben olyan év van, amikor sor kerül az Elnökség és az Elnök
megújítására, akkor az Elnökség a Közgyűlés összehívásával egyidejűleg köteles közölni
az Elnökség tagjelöltjeinek névsorát és az elnökjelöltek névsorát is.
Az Elnök vagy az Elnökség kezdeményezésére, vagy a tagok legalább 30%-ának közös
indítványára az ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlést kell összehívni 30 napon
belül, az általuk javasolt és elfogadott napirendi pontok kötelező tárgyalásával.
A Közgyűlés levezetése a mindenkori Elnök feladata.
A Közgyűlés mindenképpen határozatképes, ha a tagság legalább 50%-a plusz egy fő
jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés újbóli összehívás esetén
az eredeti napirendi pontok tekintetében és csak abban az esetben határozatképes a
jelenlevők létszámára tekintet nélkül, amennyiben a Közgyűlésre szóló eredeti
meghívóban felhívták a tagok figyelmét a távolmaradás következményeire és a
megismételt Közgyűlés időpontja is előre közölve volt.
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül. A Közgyűlés egy jegyzőkönyv-vezetőt és két
szavazatszámlálót választ. A Jegyzőkönyvet az Elnök, az Elnökségi Titkár és a
Közgyűlés bármely két tagja aláírásával hitelesíti.
A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
5.9.1
az Alapszabály elfogadása és módosítása,
5.9.2
az Egyesület feloszlásának, illetve más társadalmi szervezettel
történő egyesülésének a kimondása,
5.9.3
5.9.4
5.9.5

5.9.6
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az éves költségvetés meghatározása,
az Elnökség éves beszámolójának az elfogadása
az Elnökség tagjainak – köztük az Elnöknek – a megválasztása
és visszahívása; a visszahívásra a tagság minimum 20%-a tehet
javaslatot az Elnökség tagjainak – köztük az Elnöknek - az
Egyesület Alapszabályát sértő vagy a szervezet működését
súlyosan veszélyeztető magatartása esetén,
döntés minden kérdésben, amelyet az Alapszabály a Közgyűlés
hatáskörébe utal.

Az Elnökség
Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott operatív szerv, az Elnökség látja
el. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Két Közgyűlés közötti
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időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
A következő időszak Elnökségi tagjaira vonatkozóan az aktuális Elnökség 4 héttel a
Közgyűlés előtt a tagoktól írásbeli javaslatokat kér. Ezeket figyelembe véve az Elnökségi
tagságra jelöltek névsoráról az aktuális Elnökség dönt, oly módon, hogy a jelöltek
száma legalább kétszerese legyen a betöltendő posztok számának. A jelöltek névsorát
az Elnökség a Közgyűlés 5.4 pont szerinti összehívásakor köteles közölni a tagokkal
írásban vagy elektronikus úton. Az öttagú Elnökség legalább három tagjának egyetemi
oktatónak vagy közgazdaságtannal foglalkozó kutatóintézet munkatársának kell lennie.
Az Elnökségi tagok megválasztására a Közgyűlésen kerül sor titkos szavazás útján. Az
Elnök mellett az a 4 jelölt válik az Elnökség tagjává, akik a fenti foglalkozásra
vonatkozó feltétel mellett, az egyidőben megválasztott Elnök személyét adottnak véve, a
legtöbb szavazatot kapták.
Az Elnökség 5 tagú testület, tagjai közé tartozik az Elnök és a Titkár. Az Elnökség
tagjainak mandátuma két évre szól, amely meghosszabbítható.
Az Elnökség legalább évente kétszer ülésezik.
Az Elnökség rendes üléseinek időpontját az Elnök határozza meg. Az Elnök az Elnökség
rendes ülését a napirend közlésével hívja össze. Az Elnökség rendes ülésének helyét,
idejét és napirendjét legalább 2 héttel az ülés előtt az érintettekkel írásban vagy
elektronikus úton közölni kell.
Az Elnök vagy bármelyik két Elnökségi tag jogosult rendkívüli ülés összehívására.
Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha legalább 3 Elnökségi tag, köztük az Elnök
jelen vannak. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Amennyiben az Elnökség tagjainak száma 3 fő alá csökken, a rendkívüli Közgyűlésen
új elnökségi tagokat kell választani.
Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnökségi Titkár által kijelölt
Elnökségi tag készít. A jegyzőkönyv nyilvános.
Az Elnökség dönt:
6.10.1
tag elleni kizárási eljárás megindításáról, a tagfelvétellel
kapcsolatos eljárásról,
6.10.2
projektek indításáról, projektvezetők kinevezéséről, működésük
ellenőrzésének módjáról,
6.10.3
az éves költségvetés tervezetének elkészítéséről,
6.10.4
az éves beszámoló elkészítéséről,
6.10.5
az Egyesületre kötelezettségeket jelentő jogviszony létesítéséről,
6.10.6
az Egyesület által kiadott elektronikus és más kiadványok
tartalmáról.
Az Elnökségi tagság felfüggesztésre kerül tartós távollét esetén (6 hónapot meghaladó
időtartam).
Az Elnökségi tagság megszűnik:
6.12.1
lemondással,
6.12.2
a tag halálával,
6.12.3
Közgyűlés általi visszahívással,
6.12.4
a mandátum lejártával.

Az Elnök
Az Egyesület élén az Elnök áll. Az Elnököt a Közgyűlés választja meg. Az Elnök
mandátuma két évre szól, amely meghosszabbítható.
A következő időszaki Elnök személyére vonatkozóan az aktuális Elnökség 4 héttel a
Közgyűlés előtt a tagoktól írásbeli javaslatokat kér. Ezeket figyelembe véve az Elnök
személyére jelöltek névsoráról az aktuális Elnökség dönt, oly módon, hogy legalább két
jelöltet terjeszt elő, s a névsort a Közgyűlés 5.4 szerinti összehívásakor köteles közölni a
tagokkal írásban vagy elektronikus úton. Az Elnök megválasztására a Közgyűlésen
titkos szavazás útján kerül sor. Az a jelölt válik Elnökké, aki a legtöbb szavazatot
kapta. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlést levezető Elnök szavazata dönt.
Az Elnök:
7.3.1
összehangolja az Egyesület munkáját, irányítja az Elnökséget,
valamint intézi az Egyesület napi feladatait a Közgyűlés és az
Elnökség határozatai alapján,
7.3.2
képviseli az Egyesületet helyi, országos és nemzetközi
fórumokon,
valamint
az
Elnökséggel
egyetértésben
sajtónyilatkozatot tesz,
7.3.3
rendkívüli Közgyűlést hív össze az 5.5-nek megfelelően,
7.3.4
a Közgyűlés elé terjeszti az Elnökség által elkészített éves
beszámolót, valamint az éves költségvetés tervezetét,
7.3.5
ellenőrzi a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely
címen befolyt összeg kezelését és felhasználását, illetve a
kiadások számláit,

3

7.3.6

8
8.1
8.2

9
9.1

ellenőrzi az Egyesület tevékenysége során keletkezett írásos
dokumentumokat.

Az Elnökségi Titkár
Az Elnökségi Titkárt az Elnökség választja saját tagjai közül, titkos szavazással. A
mandátum időtartama megegyezik az Elnökség mandátumával.
Az Elnökségi Titkár:
8.2.1
az Elnököt akadályoztatása esetén teljes hatáskörben
helyettesíti. Az Elnök teljes hatáskörű helyettesítéséhez három
hónapot meghaladó akadályoztatás esetén a Közgyűlés
hozzájárulása is szükséges;
8.2.2
kezeli az Egyesület pénzeszközeit,
8.2.3
kezeli és nyilvántartja az Egyesület számláit, ellenőrzi azok
hitelességét,
8.2.4
vezeti a pénztárkönyvet,
8.2.5
az Elnökség előtt negyedévente beszámol az Egyesület pénzügyi
helyzetéről,
8.2.6
visszaélés gyanúja esetén köteles az Elnököt értesíteni.

Az Egyesület képviselete
Az egyesület képviseletére, az egyesület nevében aláírásra az Egyesület Elnöke jogosult.
Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Egyesület Elnöke és a Titkár
jogosult, együttes aláírással.

10 Az Egyesület vagyona, gazdálkodása
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Az Egyesület éves tagdíját a Közgyűlés évente állapítja meg. Ennek minimális összege
5000 Ft, azaz ötezer forint. Diákok esetében a Közgyűlés ennél alacsonyabb, de
legalább 1000 Ft, azaz ezer forint tagdíjat is meghatározhat.
A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az
Egyesület vagyonát képezik. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság
bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából
semmilyen térítés nem illeti meg.
Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb
juttatásaiból, az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó bevételekből, illetőleg a külső
támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik.
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

11 Vegyes rendelkezések
11.1

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól
független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen
formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem
támogat a választásokon.

11.2

Az Egyesület nem tekinti feladatának a közgazdászok érdekvédelmét, továbbá azt sem,
hogy testületileg állást foglaljon közgazdaságtudományi, közgazdasági vagy
gazdaságpolitikai vitákban, illetve véleményezze más szervezetek vagy személyek
munkáját. Ilyen kérdésekről az Egyesület nem nyilvánít kollektív véleményt.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv.
rendelkezései, illetve a Közgyűlés határozatai irányadók.

11.3

Ezen alapszabályt az alapító tagok a Budapesten 2007. május 16-án megtartott megismételt
alakuló ülésükön fogadták el.
Kelt, Budapest, 2007. május 16.
……………………
Elnök
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