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BUDAPEST, 2012. január 12.

I. fejezet
1. §
AZ EGYESÜLET CÉLJA
(1) Az Egyesület céljai:
a) az ülnöki tevékenység megfelelı társadalmi és igazságszolgáltatáson belüli elismertetése, erısítése, színvonalának emelése,
b) a bírósági ülnököket megilletı jogok érvényesülésének elısegítése, az ehhez szükséges egységes gyakorlat kialakítása, illetve annak elımozdítása.

2. §
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
(1) Az Egyesület teljes neve: Magyar Ülnöki Egyesület
(2) Az Egyesület rövidített neve: MÜE
(3) Az Egyesület székhelye: 1025 Budapest, Csévi u. 4/a. I./2.
(4) Az Egyesület alakulásának idıpontja: 2011. január 12.
(5) Az Egyesület mőködési területe: országos

3. §
AZ EGYESÜLET FELADATAI
(1) Az Egyesület feladatai:
a) véleményt nyilvánít a bírósági ülnökök helyzetét érintı jogszabály-tervezetekrıl, jogszabályokról, intézkedésekrıl, esetlegesen kezdeményezi azok módosítását, szükség
esetén álláspontját a közvélemény elé tárja,
b) képviseli a bírósági ülnökök megbecsüléséhez főzıdı presztízs- és anyagi érdekeit,
c) fellép az ülnökök személyét és tekintélyét támadó megnyilvánulásokkal szemben,
d) megalkotja a Bírósági Ülnökök Etikai Kódexét,

2

e) együttmőködésre törekszik az igazságügyi, igazságszolgáltatási és bírói szervekkel,
szervezetekkel,
f) továbbképzéseket, elıadásokat, szakmai összejöveteleket szervez, gondoskodik szakmai jellegő kiadványok beszerzésérıl,
g) mőködteti honlapját,
h) hazai és nemzetközi tanulmányutakat bonyolít le,
i) kapcsolatot épít és tart más országok ülnöki egyesületeivel.

4. §
AZ EGYESÜLET JELLEGE
(1) Az Egyesület önkormányzati elven mőködı, elsısorban az egyesületbe tagként belépı
bírósági ülnökök érdekeit képviselı érdekérvényesítı társadalmi szervezet, melynek tevékenysége kedvezı esetben a nem egyesületi tag bírósági ülnökökre is kihathat. Az Egyesület
jogi személy, melynek mőködése Magyarország területére terjed ki. Az Egyesület politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem
nyújt és tılük támogatást nem fogad el. Országgyőlési képviselıjelöltet, európai parlamenti
képviselı-jelöltet, továbbá helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.

II. fejezet
5. §
AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
(1) Az Egyesület tagjai éves tagdíjat tartoznak fizetni. A tagdíj összegét és esedékességét elsı
alkalommal az alakuló közgyőlés, azt követıen pedig az éves rendes közgyőlés állapítja meg.
A tagdíjat a tagoknak készpénzben az Egyesület pénztárába, vagy átutalással az Egyesület
bankszámlájára kell befizetniük.
(2) Az Egyesület bevételei:
a)
b)
c)
d)
e)

tagdíj,
magán- és jogi személyek felajánlásai,
pályázatokon nyert összegek,
rendezvényszervezésbıl származó bevételek,
egyéb mőködési bevételek.

(3) A felajánlások elfogadásáról az Elnökség dönt.
(4) Az Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó, a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján végzi éves gazdálkodásának tervezését és annak elszámolását.
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(5) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – az éves tagdíj fizetését meghaladóan – az Egyesület tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek.
(6) Az egyesület tisztségviselıi munkájukat díjazás nélkül végzik, a feladataik ellátása során
felmerült indokolt kiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. Az Elnökség döntése
alapján az adminisztrációs feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatárs alkalmazható.

III. fejezet
6. §
A TÁRSASÁG SZERVEI
(1) Az Egyesület szervei:
a) a Közgyőlés,
b) az Elnökség.

7. §
A KÖZGYŐLÉS
(1) Az Egyesület legfıbb önkormányzati döntéshozó szerve a Közgyőlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyőlést a tagok összessége alkotja. A meghívót
a tagoknak a tervezett idıpontot megelızıen legalább 8 nappal meg kell küldeni a napirendi
pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetlegesen megismételt ülés
helyének és dátumának pontos megjelölésével.
(2) A rendes és a rendkívüli ülés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult rendes
tagok több mint fele jelen van. Szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja.
Határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyőlés változatlan napirend mellett másodszori
összehívás során határozatképes a tagok számától függetlenül, ha errıl a tagokat a meghívóban elıre tájékoztatták. Szavazategyenlıség esetén az egyesületi elnök, annak hiányában a
levezetı elnök szavazata dönt.
(3) Rendkívüli ülést kell összehívni az Egyesület Elnökségének többségi határozata alapján,
valamint a tagsági viszonnyal kapcsolatos Elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslat
elbírálására, vagy a közgyőlési tagok legalább egyharmadának – az ok és a cél megjelölését
tartalmazó – írásbeli kérelmére, valamint ha azt a bíróság elrendeli. A rendkívüli közgyőlést
az Egyesület elnöke a feltételek fennállásától számított 30 napon belüli idıpontra köteles öszszehívni. A rendkívüli ülésre egyebekben a rendes ülésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.
(4) A Közgyőlés a döntéseit általában nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel hozza, de
bármely tag, bármely kérdésben kezdeményezhet titkos szavazást és/vagy minısített többségő
szavazást. A titkos és/vagy minısített többségő szavazás elrendelésének kérdésében a jelenlévık vita nélkül, nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel döntenek. A szavazásra jogosult
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tagok kétharmados többsége szükséges az Egyesület egyesülésének és feloszlásának kimondásához, valamint az Alapszabály elfogadásához, illetve módosításához.
(5) A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület Alapszabályának, Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása és módosítása,
b) az Egyesület tevékenységének meghatározása,
c) az Egyesület tagozatainak létrehozása,
d) az éves tagsági díj mértékének megállapítása,
e) az éves költségvetés meghatározása, a zárszámadás és az éves beszámoló elfogadása,
f) az Egyesület tisztségviselıinek megválasztása, illetve visszahívása,
g) tagsági jogviszonyt érintı kérdésben másodfokú döntés meghozatala,
h) a Bírósági Ülnökök Etikai Kódexének meghatározása, módosítása,
i) az Egyesület feloszlásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének
kimondása,
j) megszőnés esetén a vagyonról szóló döntés meghozatala,
k) döntés minden kérdésben, amit az Alapszabály a Közgyőlés hatáskörébe utal.

8. §
AZ ELNÖKSÉG
(1) Az Egyesület tevékenységét a Közgyőlés által választott öt fıbıl álló Elnökség, mint az
Egyesület ügyintézı és képviseleti szerve irányítja és ellenırzi.
(2) Az Elnökség megbízatása az új Elnökség megválasztásáig tart. Tisztújítást kell tartani a
köztársasági elnök által kitőzött bírósági ülnöki választás utolsó napját követı 30. és 60. nap
között. Az Elnökség tagjai – ha ülnöki megbízatásuk nem szőnt meg - újraválaszthatók.
(3) Az Elnökség tagjai az elnök, a három alelnök és a fıtitkár.
(4) Az Elnökség feladatait az Alapszabály, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elıírásainak,
valamint a Közgyőlés határozatainak megfelelıen köteles ellátni. Tevékenységérıl évenként
tartozik beszámolni a Közgyőlésnek.
(5) Az Elnökség a maga által elkészített terv szerint, azonban legalább évente két alkalommal
tartja üléseit, amit a napirend közlésével az Egyesület elnöke hív össze, az ülések elıtt leg5

alább 15 nappal kiküldött meghívóval. Az elnök köteles 30 napon belülre összehívni az elnökségi ülést, ha az Elnökség bármely tagja az ok megjelölésével azt írásban kéri.
Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az elnökön, vagy az elnök által kijelölt helyettesítésére jogosult elnökségi tagon kívül legalább még két tag jelen van. Az Elnökség határozatait
egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
(6) Az Elnökség feladatai:
a) a Közgyőlés összehívása,
b) a Közgyőlés határozatainak végrehajtása,
c) az Egyesület éves munkaprogramjának, az elızı évi gazdálkodásról szóló beszámolónak az elkészítése, és a Közgyőlés elé terjesztése,
d) az Egyesület tevékenységének irányítása és ellenırzése, az eredményes mőködéshez szükséges feltételek megteremtése,
e) kijelöli a Bírósági Ülnökök Etikai Kódexének összeállítását, késıbbiekben esetleges
módosításának elıkészítését végzı tanács tagjait,
f) tagjai a 14. § (2) bekezdésében szabályozottak szerint képviseleti, aláírási és cégszerően bankszámla feletti rendelkezési jogot gyakorolnak,
g) eljár a tagsági viszony keletkezésével és megszőnésével kapcsolatban,
h) döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály vagy közgyőlési határozat
az Elnökség hatáskörébe utal.
(7) Az Elnökség tisztségviselıi a(z)
a) Elnök,
b) Alelnökök,
c) Fıtitkár.
(8) Az elnök feladatkörei:
a) a 14. § (2) bekezdése szerint önállóan képviseli az Egyesületet;
b) elnököl a testületi üléseken, összehangolja azok munkáját,
c) kapcsolatot tart az igazságügyi, igazságszolgáltatási és bírói szervekkel,
d) ellenırzi a Közgyőlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását,
e) a feltételek fennállása esetén összehívja a rendkívüli közgyőlést,
f) tevékenységérıl folyamatosan beszámol az Elnökségnek,
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g) akadályoztatása esetére az Elnökség többi tagja közül kijelöli azt a helyettesítésére jogosult személyt, aki feladatkörét ellátja.
(9) Az alelnökök feladatkörei:
a) a kommunikációs feladatokat ellátó alelnök:
i)
kapcsolatot tart a médiával, továbbá más hazai civil, illetve társadalmigazdasági szervezettel,
ii)

nemzetközi kapcsolatokat épít ki,

iii)

gondoskodik a honlap elkészítésérıl és folyamatos fejlesztésérıl,

iv)

a 14. § (2) bekezdése szerint képviseleti jogot gyakorol;

b) a gazdálkodásért felelıs alelnök:
i)

kezeli az Egyesület vagyonát és pénztárát,

ii)

kapcsolatot tart a szervezet könyvelıjével, szükség esetén az adóhatóság
elıtt képviselik az Egyesületet,

iii)

elkészíti az éves költségvetés és költségvetési beszámoló tervezetét,

iv)

a 14. § (2) bekezdése szerint képviseleti jogot gyakorol;

c) a programszervezésért felelıs alelnök:
i) továbbképzéseket, elıadásokat, szakmai és egyéb összejöveteleket, továbbá hazai
és nemzetközi tanulmányutakat szervez,
ii) gondoskodik szakmai jellegő kiadványok beszerzésérıl,
iii) a 14. § (2) bekezdése szerint képviseleti jogot gyakorol;
(10) A fıtitkár feladatkörei:
a) gondoskodik a Társaság nyilvántartásainak naprakész vezetésérıl,
b) ellenırzi a tagdíjbefizetést, a feltételek fennállása esetén a törlés tényérıl az érintett
tagnak értesítést küld;
c) az elnök iránymutatása szerint elıkészíti a testületek üléseit, szervezi a döntések végrehajtását, intézi a testület döntését nem igénylı ügyeket,
d) tájékoztatja tevékenységérıl az Egyesület elnökét.
e) a 14. § (2) bekezdése szerint gyakorol képviseleti jogot.
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(11) Az Elnökség tisztségviselıi a (8)-(10) bekezdésekben meghatározottakon túl ellátják
azokat a feladatokat, melyeket közgyőlési, vagy elnökségi határozat a hatáskörükbe utal.

9. §
VEZETİ TISZTSÉGVISELİK VISSZAHÍVÁSA
(1) Ha az Egyesület tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely vezetı tisztségviselıvel szemben, akkor az elnök köteles 30 napon belüli idıpontra összehívni a Közgyőlést, és a témát napirendre tőzni.
(2) Kezdeményezni lehet a tisztségviselı visszahívását, ha
a) magatartása az Egyesület Alapszabályával ellentétes,
b) magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti,
c) tisztségébıl adódó feladatait nem, vagy nem kellı gondossággal látta el.

IV. fejezet
10. §
Az EGYESÜLET TAGSÁGA
(1) Az Egyesületi tagság formája:
a) rendes tag,
b) pártoló tag.
(2) Rendes tag lehet bármely magyarországi bíróságra megválasztott ülnök.
(3) Pártoló tag az lehet, aki vállalja a továbbiakban az egyesület anyagi vagy egyéb módon
történı támogatását, és akinek ülnöki megbízatása nem választójogának elvesztése, vagy büntetlensége megszőnése miatt szőnt meg. A pártoló tag szavazati, választási és választhatósági
joggal nem rendelkezik, tagdíj fizetésére nem köteles. Jogosult viszont a Közgyőlésen tanácskozási, javaslattételi joggal részt venni, illetve köteles a vállalt anyagi támogatási kötelezettségének eleget tenni. Bizonyos rendezvényeken térítési díj ellenében vehet részt.
(4) Az Egyesület valamennyi tagja egyenlı jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.
(5) A rendes tagok jogai:
a) az Egyesület közgyőlésén szavazati joggal rendelkeznek,
b) az Egyesület tisztségei vonatkozásában választók és választhatók,
c) véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat tehetnek és közremőködhetnek a határozatok
meghozatalában,
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d) kezdeményezhetik az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását,
e) javaslatokat tehetnek az Egyesület elıterjesztéseinek összeállításához,
f) részt vehetnek az Egyesület meghirdetett szakmai és egyéb rendezvényein, programjain.
(6) A rendes tagok kötelességei:
a) az Egyesület alapszabályát, belsı szabályzatainak rendelkezéseit, az Egyesület szerveinek határozatait megtartani,
b) önként vállalt feladatait teljesíteni, az Egyesület célkitőzéseinek megvalósítását a tıle
elvárható módon elısegíteni,
c) az éves tagdíjat az esedékes év február 15-ig késedelem nélkül befizetni az Egyesület
bankszámlájára vagy átvételi elismervény ellenében a fıtitkárnak. A július 1-jén vagy
azt követıen belépı rendes tag a Közgyőlés által az adott évre meghatározott tagdíj
mértékének felét köteles megfizetni.
(7) A rendes tagság feltételei:
a) bírósági ülnöki tisztségre szóló érvényes megbízólevél, vagy a megválasztásról szóló
hivatalos önkormányzati értesítés,
b) az éves tagdíj belépéskor történı megfizetése, figyelemmel a (6) bekezdés c) pontjában szabályozottakra;
c) az Alapszabály, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, valamint a taggyőlési határozatok betartása,
d) az Egyesület tagjaihoz méltó etikus magatartás tanúsítása.
(8) Az Egyesület valamely szervének törvénysértı határozatát bármely tag – a tudomására
jutástól számított 30 napon belül – a bíróság elıtt megtámadhatja.

11. §
A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE
(1) Az Egyesületbe való belépés önkéntes. A tagot az Elnökség veszi fel az elızetesen elıterjesztett belépési nyilatkozat alapján.
(2) A tagsági viszony megszőnik
a) kilépéssel, melyet az Elnökséghez írásban kell bejelenteni,
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b) a rendes tagság a bírósági ülnöki mandátum megszőnésével,
c) törléssel, az éves tagdíj be nem fizetése esetén. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a tag a
tagsági díjat írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti be a megszabott határidın belül. A
törlésrıl szóló fıtitkári értesítés ellen az Elnökséghez írásban lehet kifogást elıterjeszteni, a határozat kézbesítését követı 30 napon belül. Az Elnökség a kifogásról a soron
következı ülésén dönt. Ez ellen a döntés ellen a kizárásra irányadó szabályok szerint
lehet fellebbezni.
d) kizárással. Az Elnökség, tagjai legalább kétharmados szavazattöbbséggel hozott határozatával az Egyesületbıl kizárhatja azt a tagot, aki az egyesületi tagságból eredı valamely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; illetıleg, ha az Egyesület
céljával, szellemiségével vagy alapszabályával össze nem egyeztethetı magatartást tanúsít. A kizárásra vonatkozó határozat ellen a tag a Közgyőléshez fellebbezhet, a fellebbezést az Egyesület postai címére írt levélben, az elnöknek címezve kell bejelenteni. A kizárásról szóló határozat csak azt követıen hozható meg, hogy lehetıséget biztosítottak a védekezésre és a mentı vagy enyhítı körülmények ismertetésére. A tagot
írásbeli kizáró határozattal foszthatják meg tagságától.
e) a tag halálával,
f) az Egyesület megszőnésével.
(3) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet mőködése felett az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.

V. fejezet
12. §
A MŐKÖDÉS EGYÉB SZABÁLYAI
(1) A Közgyőlés és az Elnökség mőködésének, a feladatok és hatáskörök megosztásának, az
ülések lefolytatásának, a Közgyőlés és az Elnökség döntései nyilvántartásának (Határozatok
Tára), kezelésének, nyilvánosságra hozatalának részletes szabályozását; a tagnyilvántartás, az
irat,- és adatkezelés, az iratokba, adatokba való betekintés, a kiadmányozás, a minısített adatok, iratok tárolásának, kezelésének elıírásait, valamint az Alapszabályban nem rögzített kérdések részletes szabályozását a Szervezeti és Mőködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti
és Mőködési Szabályzat nem lehet ellentétes jogszabállyal és az Alapszabállyal.
(2) Az Egyesület bevételeivel teljes egészében az Egyesület rendelkezik.
(3) A közösség által létrehozott vagyon az Egyesület tulajdonát képezi.
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VI. fejezet
13. §
AZ EGYESÜLET MEGSZŐNÉSE
(1) Az Egyesület megszőnésének esetei:
a) a Közgyőlés által történı feloszlás, illetve más társadalmi szervezettel történı egyesülés kimondása,
b) a bíróság által történı feloszlás, illetve megszőnés megállapítása.
(2) Az Egyesület megszőnése esetén - a hitelezık kielégítése után - vagyonáról a megszőnésre
vonatkozó döntést hozó Közgyőlés határoz, felszámolóként az Elnökség jár el.

VII. fejezet
14. §
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) Ezen Alapszabály elválaszthatatlan részét képezi a 2012. január 12. napján megismételt
alakuló közgyőlés jelenléti íve és jegyzıkönyve, amely ezt az Alapszabályt elfogadta, és amelyen az Egyesület megválasztotta az Elnökség tisztségviselıit.
(2) Képviseletre, az aláírási jog gyakorlására és a bankszámla feletti rendelkezésre cégszerő
aláírással önállóan az elnök, valamint az elnökség további bármely két tagja közül ketten
együttesen jogosultak.
(3) Az alapító tagok megbízásából és nevében, mint meghatalmazottjuk, ezen Alapszabályt az
Egyesület megválasztott elnöke, a (2) bekezdés szerint önálló képviseleti joggal felruházott
képviselıjeként Dr. Vágány Melinda (1026 Budapest, Endrıdi S. u. 74/B.) elnök írja alá.
(4) A közgyőlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Alapszabály elfogadásától számított 30
napon belül az Egyesületnek, mint elsıdlegesen érdekképviseleti szervezetnek a Fıvárosi
Bíróságon való bejegyzését kezdeményezze, továbbá a bírósági nyilvántartásba-vételtıl számított 30 napon belül az Egyesület javára valamely Budapesten mőködı pénzintézeti szervnél
számlát nyisson.
(5) Az ezen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló
1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint ezek végrehajtási rendelkezései, illetve a tevékenység végzésekor mindenkor hatályban lévı jogszabályok elıírásai az irányadók.
Budapest, 2012. január 12.
Dr. Vágány Melinda
Elnök
Magyar Ülnöki Egyesület
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