Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete

ALAPSZABÁLYA
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
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A Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvető jogok, az egyesülésről szóló,
többször módosított 1989. évi II. törvény (továbbiakban Etv.) és a közhasznú szervezetekről
szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban Ksztv.) rendelkezéseinek megtartása mellett, a
mellékelt jelenléti ívben aláírásukkal szerepelő magánszemélyek a mai napon az alábbi
ALAPSZABÁLYT alkották meg és fogadták el.
I.
AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE
1) Az egyesület neve:
2)
3)
4)
5)
6)

Rendészeti Doktoranduszok Országos
Egyesülete, (továbbiakban: Egyesület)
Rövidítése:
RDOE
Az egyesület neve angolul:
National Association of PhD students in law
enforcement
Alapítás éve:
2011.
Az egyesület székhelye:
1121 Budapest, XII., Farkasvölgyi út 12.
Az egyesület befogadó intézménye: Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
Rendészettudományi Kar

7) Az Egyesület működése felett az illetékes ügyészség törvényességi ellenőrzést
gyakorol.
8) Az Egyesület adózással kapcsolatos ellenőrzési feladatait a székhely szerint illetékes
adóhatóság, az esetleges költségvetési támogatás biztosítása esetében a folyósított
összegek felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék látja el.
9) Az Egyesület első vezető tisztségviselői:
A) Az Egyesület alapításakor
a) Elnök: Dr. Budaházi Árpád
b) Elnökségi tagok:
Molnár Ákos
Dr. Ott István
Dr. Szendi Antal
Dr. Szilvásy György Péter
B) Az Egyesület 2015. május 21-én tartott évi rendes közgyűlésekor
a) Elnök: Dr. Szilvásy György Péter
b) Elnökségi tagok:
Molnár Ákos
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Dr. Pacsek József
Dr. Szendi Antal
Dr. Vári Vince
II.
AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE
Az Egyesület közhasznú tevékenységeit különösen az Alaptörvény X. cikkének (1) és (2)
bekezdésében, valamint a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §
(1) bekezdésének a), d), f), g), h), j), k), és l) pontjában előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan
végzi. Az Egyesület a céljainak elérése érdekében különösen a következő fontosabb
közhasznú tevékenységeket tűzi ki célul:
a)
b)
c)
d)
e)

Tudományos tevékenység, kutatás
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Emberi és állampolgári jogok védelme
Közrend, közbiztonság védelme, határbiztonság, katasztrófa-elhárítás
Bűnmegelőzés, áldozatvédelem

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Párt érdekében végzett politikai tevékenységben nem
vesz részt, országgyűlési és európai parlamenti képviselői, megyei, fővárosi és megyei jogú
városi önkormányzati, valamint polgármester-választáson jelöltet nem állít. Az egyesület
tagjain kívül lévő személyek is részesülhetnek az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.
III.
AZ EGYESÜLET CÉLJA
1. Országos szinten, egységbe szervezni a rendészettudományhoz, akárcsak marginálisan
is köthető tudományterületeken működő doktorandusz hallgatók tevékenységét.
2. Az Egyesület tagjai, valamint az Egyesülettel együttműködő egyéb szervezetek között
fennálló eddigi kapcsolatok kiszélesítése, és új területeken a közös célok
megvalósítása.
3. Az egyesület tagjai szakmai felkészültségének elősegítése, tudományos
munkavégzésük támogatása.
4. A rendészeti területen jelen lévő, illetve jelentkező problémákra érzékeny, szakmailag
igényes kutatói - oktatói közösség kinevelésének elősegítése.
5. A rendészettudomány területén meglévő, aktuális problémák megoldására tudományos
kutatások folytatása, projektek kidolgozásában való aktív közreműködés.
6. A felsőfokú rendészeti oktatás elősegítése.
7. Az egyesület tagjai doktori fokozatszerzésének szakmai támogatása, a témavezetők és
a doktori képzésben oktatók nyilvántartása (Adatbázis létrehozása, interneten történő
elérésének biztosítása).
8. A jövőre vonatkozóan, készülve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karán létrehozandó Rendészettudományi Doktori Iskola
megalapítására és működésére, a rendészettudományok körében koordinálja és
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szervezze a Magyarországon folyó oktató és kutatómunkát, pályázati és szakértői
tevékenységet, valamint a hazai és nemzetközi együttműködést.
Az egyesület, mint közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevételének módja:
1. A közhasznú szervezet az Alapszabályban szereplő cél szerinti tevékenységet fejti ki.
2. Az Egyesület a fentebb nevesített feladatok megvalósulása érdekében, rendszeresen
szervez tudományos üléseket, konferenciákat, tudományos publikációkat tesz közzé,
esetenként szakmai kiadványokat készít és terjeszt, illetve ilyen tevékenységben vesz
részt.
IV.
AZ EGYESÜLET TAGJAI
1. Az egyesületnek tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület Alapszabályát elfogadja,
rendelkezéseit maga számára kötelezőnek tekinti, felvételét kéri az egyesületbe, annak
tevékenységét erkölcsileg és - az Alapszabálynak megfelelően - anyagilag is támogatja.
2. Az egyesület tagjai, a tagokat megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségek alapján:
2.1) Rendes tagok
2.2) Pártoló tagok
2.3) Tiszteletbeli tagok

2.1)

Az egyesület rendes tagjai

Az egyesület rendes tagja lehet:
a.) kutatási témájától függetlenül minden olyan természetes személy, aki a
rendészet valamely részterületén hivatásos, kormánytisztviselő, köztisztviselő
vagy közalkalmazotti minőségben tevékenykedik, és valamely felsőoktatási
intézmény doktori iskolájának hallgatója (doktorandusza), doktori iskolában
abszolutóriumot szerzett, vagy fokozatszerzési eljárást megindító doktorjelölt;
b.) minden olyan természetes személy, aki valamely felsőoktatási intézmény
doktori iskolájának hallgatója (doktorandusza), doktori iskolában
abszolutóriumot szerzett, vagy fokozatszerzési eljárást megindító doktorjelölt
és kutatási témája akárcsak marginálisan is köthető a rendészeti ágazathoz.

2.2)

Az egyesület pártoló tagjai

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki készségét fejezi ki az Egyesület
tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.
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A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pártoló tag jogait
képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag – jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet esetén képviselője – tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület
szerveinek ülésein, nincs szavazati joga, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell
fizetnie, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

2.3)

Az egyesület tiszteletbeli tagja és tiszteletbeli elnöke

Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet – a Közgyűlés döntése alapján − az a természetes
személy, aki a rendészettudomány területén az egyesület érdekében végzett kimagasló
tevékenységével az egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti.
A tiszteletbeli tagok az egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag tisztségre
nem választható, szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, egyebekben jogai és
kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
Az egyesület tiszteletbeli tagjává választható az a természetes személy, aki:
a.) a befogadó intézmény mindenkori vezetője,
b.) a Magyar Tudományos Akadémia rendészettudománnyal foglalkozó
bizottságának mindenkori elnöke,
c.) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán a bűnügyi
tudományokhoz köthető tanszék mindenkori vezetője,
d.) az ország bármely felsőoktatási intézménye bűnügyi tudományokhoz
köthető intézetének/tanszékének mindenkori vezetője,
e.) az egyesület érdekében hosszú időn keresztül kimagasló tevékenységet
fejtett ki, és/vagy korábban az egyesület vezetésében valamely tisztséget
betöltött.
A Közgyűlés az egyesület tiszteletbeli elnökévé választhatja azt a természetes személyt, aki:
a.) A rendészettudományok területén is jártas akadémikus, nemzetközileg
ismert és elismert szakember, vagy
b.) az egyesület érdekében hosszú időn keresztül kimagasló tevékenységet
fejtett ki, és/vagy korábban az egyesület vezetésében valamely tisztséget
betöltött.
A tiszteletbeli taggá, illetve tiszteletbeli elnökké választás 5 évre, illetve a tiszteletbeli tag
esetében az a.),b.),c.) és d.) alpontban leírt beosztás betöltéséig szól, de legfeljebb 5 évig. A
tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tagok újraválaszthatóak.
3.

Tagsági viszony keletkezése és megszűnése

Az egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. Az egyesületi tagság felvétellel (a
tiszteletbeli tagok és a tiszteletbeli elnök esetében választással) keletkezik.
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3.1. A rendes tag tagsági viszonyának a keletkezése és megszűnése
A rendes tag felvételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. A belépési szándékot
az erre rendszeresített nyomtatványon írásban, az elnökséghez kell benyújtani. A felvétel
kérdésében az egyesület elnöksége egyszerű szótöbbséggel dönt. A felvétel csak akkor
tagadható meg, ha a felvételt kérő a jelen Alapszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg.
A felvételt kérő a felvételének kérdésében hozott határozat ellen a határozat tudomására
jutásától számított 30 napon belül jogorvoslati igénnyel az Egyesület közgyűléséhez fordulhat,
amely nyílt szavazással elfogadott határozatban dönt, melyhez a határozatképes közgyűlésen
jelen levő tagok 2/3-os többségének a szavazata szükséges. A tagfelvétel kérdését
napirendjére vevő közgyűlésre a felvételt kérőt a napirend megküldésével meg kell hívni. A
határozat meghozatala előtt a jelen levő felvételt kérőnek lehetőséget kell biztosítani arra,
hogy védekezését és álláspontját a Közgyűlés előtt ismertesse.
Megszűnik a rendes tag tagsági viszonya:
Amennyiben a rendes tag megszerzi a Ph.D. doktori fokozatot.
A rendes tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A tagság a
kilépés bejelentésével egyidejűleg megszűnik.
A rendes tag elhalálozásával.
A tagsági viszonynak az Egyesület általi felmondásával. Amennyiben a rendes tag a
tagdíjfizetési kötelezettségének egy évnél hosszabb időtartam alatt nem tesz eleget
(írásbeli felszólítást követően a kitűzött 60 napos határidő eltelte után, a tagsági
viszonyt megszüntető közgyűlési határozattal) tagsági viszonya az Egyesület általi
felmondással megszűnik.
A felmondásról az Egyesület közgyűlése az elnök javaslatára nyílt szavazással
elfogadott határozatban dönt, melyhez a határozatképes közgyűlésen jelen levő tagok
2/3-os többségének a szavazata szükséges. A rendes tag tagsági viszonyának
felmondását napirendre vevő közgyűlésre az érintett rendes tagot a napirend
megküldésével meg kell hívni. A felmondást kimondó határozat meghozatala előtt a
jelen levő rendes tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy védekezését és
álláspontját a Közgyűlés előtt ismertesse, illetve a hátralékos tagdíját egy összegben
megfizesse. A felmondást kimondó Közgyűlési határozat ellen az érintett rendes tag a
határozat tudomására jutástól számított 30 napon belül jogorvoslati igénnyel
bírósághoz fordulhat.
A rendes tag kizárásával. Az Egyesület közgyűlése kizárja azt a rendes tagot, aki
tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását
veszélyezteti, aki jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A kizárásról az Egyesület
közgyűlése – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére, az elnök
javaslatára – szavazással elfogadott határozatban dönt, melyhez a határozatképes
Közgyűlésen jelen levő tagok 2/3-os többségének szavazata szükséges. A rendes tag
kizárását napirendjére vevő közgyűlésre a kizárni kívánt rendes tagot a napirend
megküldésével meg kell hívni. A kizárást kimondó határozat meghozatala előtt a jelen
levő rendes tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy védekezését és álláspontját a
Közgyűlés előtt ismertesse. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
határozatot a taggal közölni kell. A kizárást kimondó Közgyűlési határozat ellen a
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kizárt rendes tag a határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül jogorvoslati
igénnyel bírósághoz fordulhat.
3.2. A pártoló tag tagsági viszonyának keletkezése és megszűnése
A pártoló tag felvételéről az elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. A felvételt
kérőnek írásban kell benyújtania a felvételi kérelmét az egyesület elnökségének. A
pártoló tagság annak a naptári évnek a végéig tart, amelyben az anyagi támogatás
megérkezett az egyesület bankszámlájára. A jogi személy, vagy jogi személyiség
nélküli szervezet pártoló tag képviselője útján vesz részt az egyesület
tevékenységében.
A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik kilépéssel, kizárással (lásd rendes tag
kizárására vonatkozó szabályozást), valamint természetes személyek esetében
elhalálozással, jogi személyek esetében jogutód nélküli megszűnéssel. A pártoló
tagság annak a naptári évnek a végéig tart, amelyben az anyagi támogatás megérkezett
az egyesület bankszámlájára. A pártoló tagság a kilépés bejelentésével egyidejűleg
megszűnik.
3.3. A tiszteletbeli tagok és a tiszteletbeli elnök tagsági viszonyának a keletkezése
és megszűnése
A tiszteletbeli tag és a tiszteletbeli elnök felvételéről a Közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel határoz. A határozat meghozatala előtt az Elnökségnek be kell szereznie
a felkért tiszteletbeli tag, illetve a felkért tiszteletbeli elnök előzetes beleegyezését a
személyéről történő szavazáshoz.
A tiszteletbeli tagok, illetve a tiszteletbeli elnök tagsági viszonya megszűnik
lemondással, kizárással (lásd rendes tag kizárására vonatkozó szabályozást), továbbá
elhalálozással. Amennyiben a megválasztástól számított 5 év eltelik, szintén
megszűnik a tagsági viszony, azonban a tiszteletbeli tagok, illetve a tiszteletbeli elnök
korlátlan számban újraválasztható.
4.

Az egyesület tagjairól a gazdasági vezetőnek nyilvántartást kell vezetnie.

5.

Az egyesület rendes tagjai a közgyűlés által évente előre meghatározott tagdíjat, a
pártoló tagok hozzájárulást fizetnek.
V.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.

A rendes tagok jogai:
- Részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein, igénybe veheti annak
szolgáltatásait, használhatja létesítményeit és felszereléseit,
- részt vehet az egyesület közgyűlési határozatainak meghozatalában,
- választhat és választható az egyesület szerveibe,
- tájékozódhat, észrevételeket és javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület,
valamint szerveinek működésével kapcsolatban.
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A rendes tagok kötelezettségei:
- elősegíteni az egyesület fejlődését, eredményességét, abban aktív tevékenységet
folytatni,
- betartani és betartatni az Alapszabályban foglaltakat, valamint a közgyűlés és az
elnökség által hozott határozatokat,
- népszerűsíteni az egyesületet,
- teljesíteni a tagdíjfizetési kötelezettséget.
2.

A pártoló tagok jogai:
- tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén,
- az elnökség által meghatározott feltételek mellett részt vehet az egyesület
tevékenységében, rendezvényein, igénybe veheti annak szolgáltatásait, használhatja
létesítményeit és felszereléseit,
- javaslatokat tehet az egyesület működésével kapcsolatban,
- javaslatokat tehet az egyesületet, annak szerveit érintő kérdések megtárgyalására,
azonban szavazati joggal nem rendelkezik, tanácskozási joggal vehet részt az
egyesület közgyűlésén, továbbá nem választhat és nem választható az egyesület
szerveibe.
A pártoló tagok kötelezettségei:
- az egyesület Alapszabályának, egyéb szabályainak, határozatainak betartása,
- az egyesület népszerűsítése,
- az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatása.

A jogi személy pártoló tagok jogaikat és kötelezettségeiket is képviselőik útján teljesíthetik.
3.

A tiszteletbeli tagok és a tiszteletbeli elnök jogai:
- tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén,
- javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület és szerveinek működésével
kapcsolatban,
- javaslatokat tehet az egyesületet, annak szerveit érintő kérdések megtárgyalására,
azonban szavazati joggal nem rendelkezik, tanácskozási joggal vehet részt az
egyesület közgyűlésén, továbbá nem választhat és nem választható az egyesület
szerveibe.
A tiszteletbeli tagok kötelezettségei:
- az egyesület Alapszabályának, egyéb szabályainak, valamint határozatainak
megtartása,
- az Egyesület népszerűsítése.
VI.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
1. Közgyűlés

Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlések nyilvánosak. A
közgyűlés helyszíne az Egyesület székhelye, kivételesen más helyszín. A közgyűlést szükség
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szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni, valamint akkor, ha azt a tagok
legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban kéri az elnökségtől. A rendkívüli
közgyűlés összehívását a bíróság is elrendelheti.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni továbbá a szükséges intézkedések megtétele céljából,
ha:
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ha a rendkívüli közgyűlés összehívására az a), b) vagy c) pont szerinti esetekben került sor, a
közgyűlésen az egyesület tagjai kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése
érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
A közgyűlés megtartása előtt legalább 8 nappal kell a meghívókat kiküldeni.
A közgyűlést az egyesület elnöksége hívja össze a meghívón feltüntetve a napirendi pontokat.
A meghívónak tartalmaznia kell továbbá az Egyesület teljes nevét és székhelyét, valamint az
ülés idejének és helyszínének megjelölését. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel
kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három
napon belül a tagok és az Egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult
dönteni. Az Elnökség a döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat
minden esetben a döntés meghozatalától számított legkésőbb két napon belül igazolható
módon – postai vagy elektronikus úton – közli a tagokkal. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
A napirendi pontokat a közgyűlés elnöke ismerteti, és az általános szabályok szerint nyílt
szavazásra bocsátja.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult rendes tagok közül 50 % + 1
fő jelen van. Ha a közgyűlés még a kezdéstől számított 15 perc múltán is határozatképtelen, a
közgyűlés megismételhető az eredetileg kitűzött időpontot követő 20 perc elteltével. A
megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától
függetlenül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban már előre
tájékoztatták. Amennyiben az adott napon nem ismételik meg a közgyűlést, illetőleg
amennyiben az eredeti meghívóban előre nem tájékoztatták a megismételt közgyűlés
megtartásának lehetőségéről a tagokat, a megismételt közgyűlést az eredeti
határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra
kell összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is megjelölhető.
A közgyűlés levezető elnöke az Egyesület elnöke. Akadályoztatása esetén az Egyesület
elnökét az Egyesület Elnökségének jelen lévő – az Egyesület elnöke által előzetesen kijelölt –
tagja helyettesíti.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. Az Alapszabály megállapítása és módosítása.
b. Az éves költségvetés meghatározása, a tagsági díj összegének meghatározása, esetleges
módosítása.
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c.
d.

Az elnökség és bizottságok beszámolójának elfogadása.
Az egyesület megszűnésének, szétválásának, vagy más egyesülettel való egyesülésének
kimondása, a végelszámoló kijelölése.
e. Az elnöknek, az elnökség tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és a
Felügyelő Bizottság tagjainak a megválasztása és visszahívása.
f. Tiszteletbeli taggá, tiszteletbeli elnökké választás.
g. Döntés a tagkizárásról és a tagsági viszony felmondásáról, illetőleg tagfelvétel kérdésében
hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása.
h. Mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe von.
i. A egyesület éves beszámolójának jóváhagyása; az olyan szerződés megkötésének
jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő
Bizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt; továbbá döntés a mindenkori vagy
korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok vagy más
egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről.
j. Az egyesületnek a 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő közhasznúsági mellékletének
elfogadása.
A közgyűlés a kizárólagos hatásköreibe tartozó c, g pontokban foglalt ügyekben a jelenlévő
rendes tagok kétharmados, a b, f, h, i, j pontokban foglalt ügyekben a jelenlévő rendes tagok
egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással határoz. Az a. pontban foglalt ügyben a jelen lévő
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának
módosításához és a d. pontban foglalt ügyben hozandó közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal ismét
szavazásra kell bocsátani. A közgyűlés az elnököt és az elnökségi tagokat, valamint a
Felügyelő Bizottság elnökét és a Felügyelő Bizottság tagjait a jelenlévő rendes tagok egyszerű
többségével választja meg, a szavazás titkosan történik.
A közgyűlésen a leadott szavazatok megszámlálásáért a levezető elnök felelős. A levezető
elnök javaslatára a nyílt szavazásokon leadott szavazatok megszámlálására a Közgyűlés
háromtagú szavazatszámláló bizottságot választhat. Titkos szavazás esetén a szavazatszámláló
bizottság megválasztása kötelező. Nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja a levezető
elnök, a jegyzőkönyv vezetője és hitelesítője, valamint aki a közgyűlési döntés
meghozatalában nem vehet részt.
A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont] érdekelt a döntésben, aki az
Egyesületnek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, jelen Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az egyesület beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe, működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
A közgyűlésről hangfelvételt és jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az
ott elhangzott javaslatokat és a hozott döntéseket. Tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés
döntéseinek időpontját, személyi és időbeli hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők
számarányát. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá,
valamint két, a közgyűlés elején ─ a jegyzőkönyvvezetővel együtt ─ nyílt szavazással
megválasztott tag hitelesíti. A jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek személyére a
levezető elnök – az Egyesület jelen lévő rendes tagjai közül – tesz javaslatot, és őket a
közgyűlés a jelenlévők többségének szavazatával választja meg.
Az éves beszámolót minden rendes tagnak, a közgyűlés döntéseit tartalmazó jegyzőkönyvet
pedig az érintetteknek igazolható módon, haladéktalanul meg kell küldeni.
Ezt követően az éves beszámoló és a jegyzőkönyvek az egyesület irattárában bárki által
hozzáférhető helyen megtekinthetők.
2.

Elnökség

Az egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja. Az
elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve
azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont.
Az elnökség elnöke az Egyesület elnöke. Az elnökség legalább félévente egyszer ülésezik. Az
elnökséget a részletes napirend kiküldésével az elnök hívja össze. Az elnökségi ülés
megtartása előtt legalább 8 nappal kell a meghívókat kiküldeni.
Az elnökség akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Ennek hiányában az
elnökséget 15 napon belüli időpontra újból össze kell hívni.
Az elnökség feladata, hatásköre:
- Az egyesület tevékenységének irányítása, törvényes és alapszabályszerű működésének
biztosítása,
- a közgyűlés előkészítése, összehívása, a tagok és az egyesületi szervek értesítése, a napirendi
pontok meghatározása,
- a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
- jegyzőkönyvek alapján olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (esetleg
személye is) megállapítható.
- az éves program, munka- és ülésterv elkészítése, jóváhagyása,
- az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,
- az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának, megállapítása és módosítása. A
Szervezeti és Működési Szabályzat nem lehet ellentétes az Alapszabályban foglaltakkal;
- gazdálkodási szabályzat megállapítása és módosítása,
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- bizottságok létrehozása, működtetése, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők
megbízása és visszahívása,
- a közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,
- a lemondott vagy tisztségétől egyéb ok miatt megvált tisztségviselők helyére új tagok
megbízása a legközelebbi közgyűlésig,
- tagfelvételi kérelmek elbírálása,
- tiszteletbeli tagok megválasztására javaslat előterjesztése a közgyűléshez,
- gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, döntés annak formájáról, terjedelméről,
- az egyesület gazdálkodásának ellenőrzése,
- a bizottságok Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
- javaslattétel elismerések, jutalmak adományozására,
- döntéseinek a közgyűlésen történő nyilvánosságra hozatala,
- kapcsolattartás hazai és külföldi állami és társadalmi szervekkel,
- támogatók vagy képviselőik meghívása az elnökségi ülésekre,
- az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele.

Az elnökség tagjai:
- elnök
- alelnök
- főtitkár
- gazdasági ügyekért felelős elnökségi tag
- elnökségi tag
Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az Elnökség tagja ügyvezetési feladatait
személyesen köteles ellátni. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit e
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig
nem lehet az Elnökség tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az Egyesületnek nem lehet vezető tisztségviselője, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
[Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség
alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve az egyesülettel megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az Egyesület vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
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A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Az elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek
kell tekinteni és következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani.
Az elnökség nyílt szavazással hozza meg határozatait, kivéve, amikor az elnökség bármely
tagja kezdeményezésére többségi döntéssel titkos szavazást rendel el. A megjelent tagok
legalább egyharmadának indítványára név szerinti szavazást kell elrendelni.
Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az ülés lefolyásának
lényegesebb mozzanatait, döntéseit és határozatait azok időpontjának, hatályának és amennyiben lehetséges - az azt támogatók és ellenzők feltüntetésével.
Az elnökségi ülés nyilvános.
Elnök
Az elnök az egyesület közgyűlése által megválasztott személy.
Az egyesület elnöke képviseli az egyesületet, az elnökség közreműködésével irányítja
és vezeti az egyesület tevékenységét.
Jogosult az egyesület nevében aláírásra és utalványozásra.
Jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.
Intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által a hatáskörébe utalt ügyekben.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat az egyesület alkalmazottai viszonylatában.
Dönt az elnökséggel a felvételi kérelmek ügyében.
Figyelemmel kíséri az egyesülettel kapcsolatos jogszabályokat, és biztosítja azok
végrehajtását.
Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály, vagy egyéb szabályzat,
illetve a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
Tevékenységéről tájékoztatja az elnökséget.
Alelnök
Az elnököt távolléte és akadályoztatása esetén helyettesíti.
A főtitkárral szervezi és intézi az egyesület ügyeit.
Szervezi és vezeti a főtitkárral az elnökség munkáját.
Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol.
Képviseli az egyesületet az elnök akadályoztatása esetén.
Figyelemmel kíséri az egyesülettel kapcsolatos jogszabályokat, és biztosítja azok
végrehajtását.
Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat,
illetve a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
Tevékenységéről tájékoztatja az elnököt/elnökséget.
Főtitkár
Szervezi és intézi az alelnökkel az egyesület ügyeit.
Szervezi és vezeti az alelnökkel az elnökség munkáját.
Gondoskodik az elnökségi ülések rendszeres megtartásáról, az egyesület feladatainak
elvégzéséről, határozatainak, szabályainak betartásáról.
Összehangolja az egyesület tevékenységét, és irányítja annak adminisztratív és
gazdasági munkáját.

14
-

-

Vezeti a tagság nyilvántartását.
Figyelemmel kíséri az egyesülettel kapcsolatos jogszabályokat, és biztosítja azok
végrehajtását.
Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat,
illetve a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
Az egyesület vezető szerveinek a határozatait, az egyesület működésének a módját, a
szolgáltatások igénybevételének a módját és a beszámolói közléseket az egyesület
honlapján közzé teszi.
Tevékenységéről tájékoztatja az elnököt/elnökséget.

Gazdasági ügyekért felelős elnökségi tag
Az egyesület gazdasági ügyeit intézi, könyvelését végzi a hatályos pénzügyi, gazdasági
szabályok szerint.
Figyelemmel kíséri az adó és TB járulékok fizetését, nyilvántartja a tagdíjak
befizetését.
Az elnök aláírására kifizetéseket és bevételezéseket teljesít az egyesület pénztárába.
Gondoskodik a pénz tárolásáról, szükség esetén biztonságos szállításáról.
Tájékoztatja az elnökséget az aktuális pénzügyi, gazdasági változásokról.
Közreműködik a költségvetés előkészítésében és az éves beszámoló elkészítésében.
Rendszeresen beszámolót készít az elnökség és a közgyűlés részére az egyesület
pénzügyi helyzetéről.
Az elnökségi tag
A napi operatív ügyek intézésében az elnök segítése, illetve aktuálisan a nevesített
elnökségi tagok feladatainak segítése.
Tevékenységéről tájékoztatja az elnököt/elnökséget.
3.

Bizottságok

Az elnökség az egyesület eredményes munkája érdekében bizottságokat hozhat létre. A
bizottságok az elnökség határozatai alapján dolgoznak, a Szervezeti és Működési
Szabályzatban rögzítettek szerint.
Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a
nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja a bizottság munkájában
személyesen köteles részt venni.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, akivel szemben az Egyesület vezető
tisztségviselőire vonatkozó kizáró ok áll fenn.
Nem lehet továbbá a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a Közgyűlés, illetve az Elnökség tagja (ide nem értve a Közgyűlés azon tagjait, akik
tisztséget nem töltenek be),
b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági
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jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást
–, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2.
pont].
A Felügyelő Bizottság elnöke a felügyelő bizottságot legalább évente, a napirend legalább 15
nappal korábbi kiküldésével egyidejűleg, összehívja. A felügyelő bizottság határozatképes, ha
ülésén tagjainak legalább kétharmada részt vesz. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel ─
személyi kérdések kivételével ─ nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a
javaslatot elvetettnek kell tekinteni, és következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani.
A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak.
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az egyesület közhasznú szervezetkénti működését,
gazdálkodását. Betekinthet az egyesület könyveibe, irataiba, a vezető tisztségviselőktől
jelentést, az egyesület munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet. Ügyrendjét maga
szabja meg. Tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a vezető szerv ülésén. A Felügyelő
Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület Elnökségétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatók.
A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek a tudomásukra jutott szabálytalanságokat,
jogsértéseket, illetőleg a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény felmerülését,
vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő eseményt vagy mulasztást a közgyűlés
tudomására hozni, szükség esetén a közgyűlés összehívását kezdeményezni. Amennyiben a
közgyűlés az összehívást 30 napon belül nem tudja megvalósítani, arra a Felügyelő Bizottság
is jogosult lesz.
A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, ennek hiányában az elnökség
működésére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.
Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
VII.
A TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA
Az elnöki és az alelnöki tisztségre ─ a tisztségválasztó közgyűlés ülése előtt legalább 14
nappal ─ az elnökség pályázatot ír ki, amelyre az Egyesület azon tagjai nyújthatnak be írásos
pályázatot, legkésőbb az elnökség ülését megelőző hetedik napig, akik várhatóan következő
időszakban is tagok maradnak. Az adott tisztségeket aktuálisan betöltő személyek,
amennyiben a következő időszakra is vállalják a tisztség betöltését, pályázati anyag benyújtása
nélkül, csupán erre irányuló szándékuk írásbeli kinyilvánításával pályázóknak számítanak.
Az egyesület elnökségének és a Felügyelő Bizottság tisztségviselőinek megválasztása titkos
szavazással történik. A tisztségviselők megválasztása 5 (öt) évre szól. A tisztségviselők
újraválaszthatók.
Elnökké az választható meg, aki a közgyűlésen jelen lévő tagok szavazatainak több mint felét
(50 % +1 fő) megszerezte. Amennyiben ─ több pályázó esetén ─ egyik pályázó sem kapta
meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, a szavazást oly módon kell folytatni, hogy az
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előző fordulóban legkevesebb szavazatot kapott pályázó az újabb fordulókban már nem vehet
részt. Amennyiben az ily módon kettőre csökkent pályázók közül egyik sem kapja meg a jelen
lévő tagok szavazatának több mint felét, 7 napon belül újabb pályázatot kell kiírni, és 30
napon belül újabb közgyűlést kell összehívni.
Az egyesület vezető tisztségviselőinek választását a tisztségük lejárata évének december 15-ig
meg kell tartani. A tisztségviselők megválasztásukat követő év január 1-i hatállyal hivatalba
lépnek. A leköszönő tisztségviselők mandátumuk lejártát, vagy felmentésüket követő 15
napon belül kötelesek teljes körűen elszámolni, és az ügyeket átadni.
Határozatok és nyilvánosság
A testületi szervek döntéseit az egyesület ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában.
Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők
számarányát, (nyílt szavazás esetén) személyét. Az elnök gondoskodik az egyesület
döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon. A testületi szervek
döntéseit az egyesület internetes honlapján hozza nyilvánosságra. A honlap címe:
www.rdoe.hu.

VIII.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
Az Egyesület az Ectv. rendelkezései szerint gazdálkodhat, az Ectv. 42. §-ának (1) bekezdése
értelmében a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységre fordítja.
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az egyesület működéséhez szükséges bevételek:
- tagsági díjak,
- pártoló tagi hozzájárulások,
- magán- és jogi személyek támogatása,
- reklámtevékenységből származó tevékenységek,
- szponzorok által nyújtott támogatás,
- állami támogatás,
- közhasznú és egyéb gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
- egyéb bevételek.
Az Egyesület beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet a közgyűlésen kell ismertetni.
A beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet s arról ─ saját költségére ─
másolatot készíthet.
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik,
tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért - a befizetett
tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek.
Az egyesület kiadásai:
- A közhasznú és egyéb tevékenység érdekében felmerült közvetlen és közvetett
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kiadások, ráfordítások.
- Tudományos konferenciák szervezési díjai.
- Tudományos tevékenység megbízási díjai, jutalmak.
- A tanulmányi szerződéssel nem rendelkező doktorandusz hallgatók, doktorjelöltek
anyagi támogatása a tudományos fokozatuk elérése érdekében.
Az egyesület gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok
rendelkezései alapján végzi. Az egyesület befektetési tevékenységet a közgyűlés által
elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt visszaforgatja az
alapszabályban foglalt tevékenységeire.

IX.
FEGYELMI RENDELKEZÉSEK
Az RDOE tagjai felett ─ fegyelemsértő magatartás esetén ─ a fegyelmi jogkört az elnökség
gyakorolja. A fegyelmi eljárás során az elnökség ─ figyelemmel a cselekmény súlyára és az
elkövetés körülményeire ─ a következő büntetéseket szabhatja ki:
- figyelmeztetés
- megrovás
- a tagság felfüggesztése legfeljebb egy évre
- kizárás az Egyesületből
Az elnökség által kiszabott fegyelmi büntetés ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni.
A Fegyelmi Szabályzat elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

X.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:
- a közgyűlés az egyesület megszűnését kimondja,
- az arra jogosult szerv megszünteti,
feltéve mindkét esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli;
- az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Az egyesület jogutódlással szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül vagy több egyesületre
szétválik.
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XI.
ZÁRADÉK
Ezt az alapszabályt az egyesület 2011. évi február hó 24. napján tartott közgyűlése állapította
meg.
Budapest, 2011. február 24.

......................................…..….
RDOE elnöke

.….............................................
RDOE alelnöke

Magyarország Alaptörvénye, az Ectv. és a civil szervezetek szabályozásával összefüggő
további új jogszabályok, valamint a Ptk. módosításai alapján jelen alapszabályt az egyesület
2012. május 14-én tartott közgyűlése módosította.
Budapest, 2012. május 14.
……………………………….
RDOE elnöke
Az új Ptk. (2013. évi V. törvény) szabályainak megfelelően jelen alapszabályt az egyesület
2015. május 21-én tartott rendes, valamint 2016. január 4-én tartott rendkívüli közgyűlése
módosította.
Budapest, 2016. január 4.

……………………………….
RDOE elnöke

