Magyar Égéstudományi Bizottság
Alapszabálya
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. Általános rendelkezések
1. Az Egyesület neve:
a, rövidített neve:
b, idegen neve:

Magyar Égéstudományi Bizottság
MÉB
Hungarian Section of The Combustion Institute

A Magyar Égéstudományi Bizottság (a továbbiakban: MÉB) az égéstudományi kutatással,
oktatással és ismeretterjesztéssel foglalkozókat tömörítő szakmai és ismeretterjesztő egyesület.
A MÉB szakmai utóda és szellemi örököse a korábban a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai
Osztálya által felügyelt, nem-kormányzati szervezetként, jogi személyiség nélkül működő “The
Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága” („Hungarian Section of The Combustion
Institute”) nevű szervezetnek.
2. A MÉB a „The Combustion Institute” nevű nemzetközi szervezet (5001 Baum Boulevard, Suite
635, Pittsburgh, PA 15213-1851, U.S.A., https://www.combustioninstitute.org/) magyar
tagszervezeteként jött létre („Hungarian Section of The Combustion Institute”). A „The Combustion
Institute” egy nemzetközi non-profit tudományos és ismeretterjesztő szervezet, amelynek célja az
égéssel kapcsolatos tudományos kutatások és azok alkalmazásainak közhasznú támogatása.
3. A MÉB székhelye: 1188 Budapest, Tiszavirág utca 33/A
4. A MÉB hivatalos nyelve: magyar.
5. A MÉB hatóköre: Magyarország.
6. A MÉB Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet folytató szervezet, önálló
jogi személy, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő
erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.
A MÉB közhasznú jogállású civil szervezet.
7. A MÉB törvényes képviselői az Elnök és a Titkár. Képviseleti jogukat önállóan gyakorolják az
Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.
II. A MÉB célja és tevékenysége
1. A MÉB céljai:
a) az égéstudománnyal kapcsolatos tudományos kutatás elősegítése;
b) az égéstudománnyal kapcsolatos szakmai ismeretek terjesztése;
c) az égéstudomány eredményeink széleskörű terjesztése;
d) az égéstudományhoz kapcsolódó szakterületek közötti együttműködés előmozdítása.
2. A MÉB az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a következő közhasznú tevékenységeket
folytatja:
a) tudományos tevékenység, kutatás;
Jogszabályhely: 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és
innovációról 2. § c), valamint 5. § (2) bekezdés d) pontjai
b) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
Jogszabályhely: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 1. pont 1.1.-1.25.
alpontjai
c) kulturális örökség megóvása.

Jogszabályhely: 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 5. § (1).
A közfeladat ellátásában való részvétel módja:
a) tagjai számára internetes körleveleket bocsát ki, internetes honlapot működtet;
b) ismeretterjesztő, oktató és továbbképző előadásokat, rendezvényeket szervez;
c) könyveket és egyéb oktatási, ismeretterjesztő segédanyagokat ad ki, szerez be és terjeszt;
d) hazai és nemzetközi találkozókat, konferenciákat és táborokat szervez és bonyolít le;
e) együttműködik a bel- és külföldi társszervezetekkel és intézményekkel;
f) kitüntetéseket, díjakat, jutalmakat alapíthat és adományozhat;
g) ösztöndíjakat adományozhat
h) pályázatokon önállóan indul;
i) pályázatokat ír ki önállóan vagy más szervezetekkel, intézményekkel közösen;
részt vesz pályázatok kidolgozásában vagy felkérésre azok szakmai véleményezésében.
A MÉB szolgáltatásait a tagjain kívül más személyek is igénybe vehetik.
3. A MÉB a nyilvánosság érdekében honlapot működtet, amelyen keresztül közzéteszi:
a) a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit;
b) működésének, szolgáltatásainak igénybevételi módját (például pályázat, igénylés, kérelem,
jelentkezés, regisztráció, jelenlét, stb.);
c) a számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést, valamint a közgyűlés által meghatározott
egyéb beszámolókat.
A honlap működtetéséért az Elnök felel.
4. A MÉB megszűnik,
a) ha a tagok kimondják megszűnését,
b) ha más egyesülettel egyesül,
c) ha a nyilvántartó bíróság megszünteti, vagy megállapítja a megszűnését.
A MÉB TAGJAI
III. A MÉB tagsági formái
1. A MÉB-nek lehetnek rendes és tiszteletbeli tagjai. A tagok bármilyen állampolgárságú
természetes személyek, illetve jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
lehetnek, akik az égéstudomány iránt érdeklődnek, és elfogadják a MÉB célkitűzéseit. A tagság
önkéntes.
2. Rendes taggá válhat az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nyilatkozik az egyesületbe történő belépési szándékáról,
elfogadja annak céljait és alapszabályát, valamint a választott tagsági formának megfelelő tagdíj
fizetésére kötelezettséget vállal. A tagsági kérelmet röviden szakmailag indokolni kell. A tagsági
kérelmet az Elnökség 10 munkanapon belül köteles elbírálni. Döntése jóváhagyás vagy elutasítás
lehet. Az Elnökség döntése ellen a kérelmező a döntésről való értesüléstől számított 15 napon
belül fellebbezéssel élhet a Közgyűlés felé. Ebben az esetben a következő Közgyűlés egyszerű
többségi szavazással dönt a kérelmező fellebbezéséről. A döntés ellen nincs további jogorvoslati
lehetőség. A Közgyűlés határozata ezután az Elnökségre kötelező érvényű.
Az Elnök tájékoztatja a tagságot a felvételi kérelemről, és az Elnökség döntéséről. A tájékoztatás
igazolható módon elektronikus úton (e-mail körlevélben) is megtehető. Az Elnökség döntése ellen
30 napon belül kifogást tehet bármelyik Tag. Ebben az esetben a kifogásról a következő Közgyűlés
határoz. A Közgyűlés egyszerű többségi szavazással dönt a kifogás elbírálásáról; a döntés ellen
nincs további fellebbezési lehetőség. A Közgyűlés határozata ezután az Elnökségre kötelező
érvényű.
3. A rendes tag tagdíjának mértékéről a Közgyűlés dönt. A tiszteletbeli tagnak nincs tagdíjfizetési
kötelezettsége.
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4. Tiszteletbeli taggá választható az a természetes személy, aki a MÉB érdekében kifejtett
tevékenységével, illetve az égéstudomány területén végzett munkájával jelentős érdemeket
szerzett. A tiszteletbeli tagokat a MÉB Közgyűlése választja.
5. A MÉB tagjairól és tisztségviselőiről nyilvántartást vezet, amit a honlapján is közzétesz.
IV. A tagok jogai
1. A MÉB tagja jogosult a MÉB tevékenységében részt venni. A tagsági jogok a MÉB valamennyi
tagját megilletik. A tagsággal járó jogok más személyre át nem ruházhatók és nem örökölhetők.
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a tagsági jogot egy
fő képviselő gyakorolja. A rendes tag a Közgyűlésen képviselő útján is képviseltetheti magát.
2. A MÉB rendes tagja minden rendes tagot megillető egyenlő szavazati joggal részt vehet a MÉB
Közgyűlésén, felszólalhat, kérdezhet, javaslatot tehet, vezető tisztségviselőt választhat és annak
választható. A MÉB tiszteletbeli tagja tanácskozási joggal vehet részt a MÉB Közgyűlésén,
javaslatokat tehet, felszólalhat. A tiszteletbeli tag a Közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik.
A MÉB vezető tisztségviselőinek megválasztása során nem választhat, és vezető tisztségviselővé
nem választható.
3. A MÉB tagja a MÉB rendezvényein kedvezményesen vehet részt.
4. Az Elnök vagy adott szakmai kérdésekben az Elnökség által megbízott képviselő hazai vagy
külföldi rendezvényeken képviselheti a MÉB-et.
5. A MÉB tagja bármely, a MÉB-et érintő kérdéssel, javaslattal vagy panasszal fordulhat a MÉB
választott tisztségviselőihez, az őt közvetve vagy közvetlenül érintő kérdésekben betekinthet a
MÉB dokumentumaiba.
V. A tagok kötelezettségei
1. A MÉB rendes tagjai kötelesek a jogszabályban, az Alapszabályban, valamint a Közgyűlés
határozataiban meghatározott tagi kötelezettségeik, továbbá vállalt feladataik teljesítésére.
2. A tagok a tagdíjat határidőre befizetik.
3. A tag nem veszélyeztetheti a MÉB céljának megvalósítását és a MÉB tevékenységét.

VI. A tagság megszűnése
1. Bármely tagság megszűnik kilépés útján, ha a tag ezen szándékáról az Elnökséget írásban
tájékoztatja.
2. Bármely tagság megszűnik a tag elhalálozásával, illetve a jogi személy jogutód nélküli
megszűntével.
3. Amennyiben a tag az adott naptári évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének a naptári év
kezdetét követő 90 napon belül nem tesz eleget, a MÉB titkára a tagot felszólítja a tagdíj
rendezésére. Ha a felszólítás kézhezvételétől számított 90 napon belül sem rendezi elmaradását,
akkor a rendes tag tagsági jogviszonyát az Elnökség erre vonatkozó határozatával felmondhatja.
A döntést az érintett taggal közvetlenül, írásban is közölni kell, amely megtehető igazolható módon
elektronikus úton is. Az érintett tag az Elnökségnek a felmondást tartalmazó határozata ellen 30
napon belül a Közgyűléshez fellebbezhet. A fellebbezésről a következő Közgyűlés dönt.
4. Bármely tagsági jogviszony megszüntethető kizárás útján is. Amennyiben egy tag a MÉB
céljának megvalósulását akadályozza, érdekeit veszélyezteti, bűncselekményt, vagy súlyos etikai
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vétséget követ el, illetve a tag jogszabályt, a MÉB Alapszabályát vagy a közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén az Elnökség bármelyik tagja kezdeményezheti
a kizárási eljárás megindítását. Erről az érintett tagot tájékoztatni kell, és lehetőséget kell nyújtani
számára indokai előadására, észrevételeinek megtételére. Az Elnökség tagja a kizárási eljárás
megindítása körében ad hoc Etikai Bizottság felállítását kezdeményezi az Elnökségnél, majd annak
határozatát követően az Elnökség fegyelmi határozatban dönthet a tag kizárásáról. Az Elnökség a
kizárásról indoklással ellátott írásos határozatot hoz, amely ellen az érintett tag a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Közgyűlés felé. A fellebbezésről a
következő Közgyűlés dönt. A Közgyűlés határozata ellen az érintett tag jogorvoslattal fordulhat a
Fővárosi Törvényszékhez.
Az Egyesület szervezete
VII. A MÉB szervei és tisztségviselői
1. A MÉB legfőbb szerve a Közgyűlés, ügyvezető szerve az Elnökség.
2. A MÉB tevékenységét és gazdálkodását az Ellenőrző Bizottság felügyeli, a tagok kizárásával
kapcsolatos eljárást ad hoc Etikai Bizottság folytatja le.
3. A MÉB Tisztségviselői: Elnök, Titkár, az Elnökség további tagjai, valamint az Ellenőrző Bizottság
tagjai.
VIII. A Közgyűlés kizárólagos jogköre
1. A Közgyűlés a MÉB legfőbb döntéshozó szerve, mely a MÉB-et érintő valamennyi kérdésben
határozhat.
2. A Közgyűlésnek kizárólagos döntési jogköre van az alábbi kérdésekben:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
b) az éves költségvetés meghatározása;
c) a MÉB éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek, valamint az Elnökség évi
beszámolójának, a MÉB vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása;
d) éves és távlati munkaterv elfogadása;
e) az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak és vezető tisztségviselőinek megválasztása
titkos szavazás útján;
f) a MÉB bármely választott tisztségviselőjének beszámoltatása, visszahívása – a visszahívásról
hozott döntéshez a Közgyűlés kezdeményezheti az Elnökség felé ad hoc Etikai Bizottság
kijelölését.
g) a MÉB tisztségviselőjének vagy tisztségviselőinek esetleges javadalmazása;
h) a tiszteletbeli tagok megválasztása;
i) a tagok olyan indítványainak, panaszainak és fellebbezéseinek megvitatása és eldöntése,
amelyet az Elnökség vagy az Alapszabály a Közgyűlés elé utal;
j) kitüntetések, emlékérmek, díjak alapítása;
k) a MÉB tagdíjának meghatározása;
l) más egyesülettel való egyesülés, egyesületekre való szétválás, valamint jogutód nélküli
megszűnés tárgyában való határozathozatal;
m) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés
hatáskörébe utal.
IX. A Közgyűlés ülései
1. A Közgyűlésen valamennyi tag részt vehet. A Közgyűlés lehet: rendes és rendkívüli.
2. A rendes vagy a rendkívüli Közgyűlést az Elnök hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a
Közgyűlés, illetve határozatképtelenség esetén a változatlan napirendű megismételt Közgyűlés
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időpontját, helyszínét, tervezett napirendjét, valamint az arról való tájékoztatást, hogy a
határozatképtelenség következtében megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül
határozatképes. A Közgyűlés üléseit a MÉB székhelyén tartja, azonban a meghívóban ettől eltérő
helyszín is megjelölhető.
3. A Közgyűlési meghívót és tervezett napirendjét a MÉB tagjainak a Közgyűlést megelőzően
legalább 15 nappal igazolható módon írásban (akár elektronikus úton) meg kell küldeni. A
Közgyűlés bármilyen kérdést tárgyalhat, de csak olyan kérdésben hozhat határozatot, mely az
előzetesen a tagok részére megküldött napirendben szerepelt, kivéve, ha valamennyi részvételre
jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárul.
A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és a MÉB szervei az Elnöktől
a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítése tárgyában
az Elnök jogosult dönteni. Ha az Elnök a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt vagy azt
elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön
dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
4. A rendes Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
5. Sürgős esetben (pl. a MÉB működését veszélyeztető lemondás vagy lemondások, valamint
fontos Közgyűlési döntést igénylő ügyek esetén) az Elnök a részleges vagy teljes tisztújítás,
valamint a fontos testületi döntés érdekében rendkívüli Közgyűlést hívhat össze. A rendkívüli
Közgyűlést az Elnök 60 napon belül köteles összehívni, ha
a) a MÉB vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a MÉB előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
c) a MÉB céljának elérése veszélybe került;
d) az Elnökség létszáma 4 fő alá csökken;
e) azt a nyilvántartó bíróság elrendeli, vagy
f) az Ellenőrző Bizottság bármelyik tagja, vagy legalább a tagok egyharmada, a megvitatandó tárgy
megjelölésével, írásban kezdeményezi.
6. A Közgyűlés négy évre választja meg a MÉB Elnökét, Titkárát, az Elnökség valamint az
Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait, ők az Egyesület tisztségviselői. A választásra minden
olimpiai évben kerül sor, kivéve az alapítás évét, illetve rendkívüli megüresedés miatti rendkívüli
választás évét. A tisztségviselők mandátuma minden esetben a választás évét követő legközelebbi
olimpiai évig szól. A tisztségviselők titkos szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosult tagok
legalább felének egyetértő szavazatával választhatók meg.
7. A tisztségviselőket rendes vagy rendkívüli Közgyűlésen lehet visszahívni a jelenlévő szavazásra
jogosult tagok legalább felének egyetértő titkos szavazata alapján.
8. Az Elnök halála, lemondása, visszahívása vagy cselekvőképtelenné válása esetén az
eseménytől számított 60 napon belül az Elnökség határozata alapján a Titkár – akadályoztatása
esetén az Ellenőrző Bizottság elnöke – rendkívüli Közgyűlést hív össze. Az ekkor megválasztott új
tisztségviselők megbízatása a következő olimpiai évig tart. Az Elnök halála, lemondása,
visszahívása vagy cselekvőképtelenné válása esetén az Titkár az elnöki jogköröket az új Elnök
megválasztásáig gyakorolja.
9. A Közgyűlést összehívó határozat végrehajtásáért és a Közgyűlés technikai lebonyolításáért a
Titkár felel.
10. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság kizárólag jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható.
11. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a jelenlévők név szerinti
felsorolását, a Közgyűlés lényeges mozzanatait, minden határozatát és a szavazások
szavazatarányát. Ha bármelyik tag kéri, a nevét az igennel vagy nemmel szavazók, illetve a
tartózkodók között fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elején megválasztott levezető
elnök, a napirend megtárgyalása és elfogadása előtt megválasztott jegyzőkönyv-vezető, valamint
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a vele együtt megválasztott két hitelesítő írja alá. A Titkár gondoskodik arról, hogy a hitelesített
jegyzőkönyv egy elektronikus példánya a tagok számára a Közgyűlést követő 30 napon belül
elérhető legyen.
12. Az Egyesület Titkára köteles a meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe a döntés
meghozatalától számított 30 napon belül bevezetni. A Határozatok Könyvében a Közgyűlés
határozatait úgy kell nyilvántartani, hogy abból a Közgyűlés határozatának tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye megállapítható legyen. A
Titkár gondoskodik arról, hogy a Közgyűlés határozatai a nyilvánosság számára a MÉB honlapján
a Közgyűlést követő 30 napon belül elérhető legyen.

X. A Közgyűlés határozatképessége
1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen
van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely
ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása
során figyelmen kívül kell hagyni. A Közgyűlés az elé utalt ügyekben – az alábbi kivételekkel – a
határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével dönt.
2. A MÉB Alapszabályának módosításához, valamint a MÉB egyesüléséhez és szétválásához a
Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A MÉB céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
3. Amennyiben a Közgyűlés a fentiek szerint nem határozatképes, úgy a Közgyűlést összehívó
határozatban megjelölt időpontban és helyszínen, változatlan napirenddel meg kell ismételni. A
megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. E tényre,
vagyis a távolmaradás jogkövetkezményeire való felhívást az eredeti közgyűlési meghívónak
tartalmaznia kell.
4. A közgyűlés nyílt szavazással hozza meg határozatait. Titkos szavazást rendel el a Közgyűlés
levezető elnöke, ha a határozathozatal vezető tisztségviselői jogviszony keletkezésével,
megszűnésével, a vezető tisztségviselő díjazásának megállapításával kapcsolatos. A titkos
szavazás előtt a Közgyűlés két tagból álló szavazatszámláló bizottságot választ meg.
Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés megismétli a határozathozatalt. Ismételt
szavazategyenlőség a határozati javaslat elvetését jelenti.
5. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a MÉB 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 érdekelt a döntésben, aki a MÉB-nek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a MÉB cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a MÉB által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

XI. Az Elnökség összetétele
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1. A MÉB ügyvezető szerve az Elnökség. Közgyűlések között az Elnökség irányítja a MÉB
tevékenységét; e körben döntéseket hoz a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó
ügyekben.
2. Az Elnökség vezetője a MÉB Elnöke, az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja. Az Elnökség
tagjainak létszáma legalább 4 fő, de legfeljebb 6 fő. Tagjai az Elnök, a Titkár, valamint további
legalább 2, legfeljebb 4 választott elnökségi tag.
3. Ha az Elnökség létszáma az elnökségi tagok lemondása, cselekvőképtelenné válása,
elhalálozása vagy kizárása miatt 4 fő alá csökken, akkor rendkívüli Közgyűlést kell összehívni,
amely a betöltendő helyekre új elnökségi tagokat választ. A Titkár lemondása, cselekvőképtelenné
válása, elhalálozása vagy kizárása esetén – a következő Közgyűlésig terjedő mandátummal – az
Elnök jogosult az elnökségi tagok közül új titkárt választani.
4. Az Elnökség tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok
Az Elnökség tagja az a nagykorú természetes 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 a
vezető tisztségviselői foglalkozástól, illetve a MÉB tevékenysége szerinti foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (1) és (3)-(6) bekezdései)
Nem lehet az Elnökség tagja, aki a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2)
bekezdésének i) pontja alapján közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.
Nem lehet az elnökség tagja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXI. törvény 39. § (1) bekezdése
alapján a korábbi közhasznú szervezet megszűnését követő három évig 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 adóés 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.
5. Az Elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
tevékenységet folytató szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt, vagy betölteni kíván.
XII. Az Elnökség döntési jogköre, hatásköre
1. Az Elnökség dönthet minden olyan ügyben, amit az Alapszabály nem utal a Közgyűlés
hatáskörébe.
2. Az Elnökség véleményt nyilváníthat a fontosabb stratégiai és szakmai kérdésekben.
3. Az Elnökségnek kizárólagos hatásköre van az alábbi kérdésekben:
a) a MÉB folyamatos működésének biztosítása; döntés a Közgyűlés elé nem utalt, fontosabb
szakmai, szervezeti és gazdasági kérdésekben, és e döntések végrehajtásának ellenőrzése;
b) a MÉB éves költségvetésének, számviteli beszámolójának és közhasznú mellékletének,
valamint az elnökség évi beszámolójának elkészítése, és bemutatása a Közgyűlésnek;
c) a MÉB tagnyilvántartásának vezetése;
d) a MÉB Közgyűlése és az elnökség határozatainak nyilvántartása,
e) a Közgyűlés határozatai végrehajtásának ellenőrzése;
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f) munkabizottságok létrehozása konkrét feladatokra és időtartamra az Elnökség tagjaiból és
meghívott szakértőkből, azok megbízatásának meghatározása, és munkájuk ellenőrzése;
g) javaslat tétele a soron következő Közgyűlés napirendjére; a Közgyűlés, valamint az esetleges
megismételt Közgyűlés helyszínének és időpontjának kijelölése;
h) fegyelmi ügyekben ad hoc Etikai Bizottságot kijelölése; határozat hozatala annak jelentése
alapján a fegyelmi büntetés, illetve kizárás kérdésében;
i) a Közgyűlés által alapított kitüntetések, emlékérmek, díjak adományozása azt kivéve, ha a
Közgyűlés a kitüntetés, díj, emlékérem alapításáról szóló határozatában ezt a felhatalmazást
magánál tartja, vagy arra más szervezetet vagy a MÉB más tisztségviselőjét jelöli ki;
j) döntés a nem MÉB által alapított kitüntetésekre/díjakra való felterjesztésről, kivéve, ha a
Közgyűlés adott kitüntetés vagy díj esetén a felterjesztés jogát magának fenntartja;
k) ösztöndíjak adományozása.
4. Az Elnökség tagja a MÉB tagjai részére köteles a MÉB-re vonatkozóan felvilágosítást adni, és
számukra a MÉB-re vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. Az Elnökség
tagja megtagadhatja a felvilágosítást és az iratbetekintést, ha ez a MÉB üzleti titkát sértené, vagy
ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja. Megtagadó döntés esetén a
felvilágosítást kérő a Közgyűléstől kérheti az Elnökség kötelezését a felvilágosítás megadására.
5. Az Elnökség tagja az ügyvezetési tevékenysége során a MÉB-nek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel a MÉB-bel szemben.
XIII. Az Elnökség ülései
1. Az Elnökség évente legalább kettő alkalommal ülésezik. Rendkívüli elnökségi ülést kell
összehívni, ha azt az elnökségi tagok legalább egyharmada vagy az Ellenőrző Bizottság írásban
kezdeményezi. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze, amelynek időpontjáról, helyszínéről és
napirendjéről az Elnökség tagjait és az ülésre meghívottakat az ülést megelőző legalább 5
munkanappal értesíti. Az Elnökségi ülés időpontját és helyét a MÉB honlapján az ülés előtt legalább
5 munkanappal közzé kell tenni.
2. Az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság kizárólag jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható.
3. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait nyílt
szavazással, a szavazásra jogosultak egyszerű szótöbbségével hozza. Személyi kérdésekben,
illetve ha az Elnök, a Titkár vagy az elnökségi tagok többsége kéri, az Elnökség határozatát titkos
szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnökség megismétli a határozathozatalt.
Ismételt szavazategyenlőség a határozati javaslat elvetését jelenti.
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
4. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a jelenlévők
névsorát, az ülés lényeges mozzanatait és minden határozatát, valamint a döntések
szavazatarányát. Ha bármelyik elnökségi tag kéri, a nevét az igennel vagy nemmel szavazók,
illetve a tartózkodók között fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvet az Elnök és az Elnökség által felkért
jegyzőkönyvvezető írja alá, az Elnök által felkért két elnökségi tag hitelesíti. A jegyzőkönyvbe a
tagok betekinthetnek.
5. Az Elnökség üléseiről szóló jegyzőkönyvet a Titkár kezeli, szükség esetén megküldi az
érintetteknek (akár elektronikus úton), a rövid összefoglalót elhelyezi a MÉB honlapján 5 napon
belül.

8

6. Az Egyesület Titkára köteles a meghozott elnökségi határozatokat az Elnökségi Határozatok
Könyvébe a döntés meghozatalától számított 30 napon belül bevezetni. Az Elnökségi Határozatok
Könyvében az Elnökség határozatait úgy kell nyilvántartani, hogy abból az Elnökség határozatának
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye
megállapítható legyen. A Titkár gondoskodik arról, hogy az Elnökség határozatai a nyilvánosság
számára a MÉB honlapján az Elnökség ülését követő 30 napon belül elérhető legyen.

XIV. Az Ellenőrző Bizottság
1. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a MÉB működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az
Ellenőrző Bizottság tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet. Az Ellenőrző
Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
2. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára - annak megtételétől
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető
szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.
3. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést gyakorló szervet. Ha a szervezet működése felett az ügyészség vagy
más szerv törvényességi ellenőrzést nem gyakorol, az Ellenőrző Bizottság a szervezetet
nyilvántartó bíróság (Fővárosi Törvényszék) előtt törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez.
4. Az Ellenőrző Bizottság három főből, elnökből és két tagból áll.
Az Ellenőrző Bizottság tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú természetes személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az Ellenőrző Bizottság tagjai az
Ellenőrző Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. Az Ellenőrző Bizottság tagjai
az Elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. Nem lehet az Ellenőrző
Bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem
lehet az Ellenőrző Bizottság tagja az, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól, illetve a MÉB
tevékenysége szerinti foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja,
aki vagy akinek a hozzátartozója a MÉB vezető tisztségviselője. (Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:22. § (1) és (3)-(6) bekezdései; valamint a 3.26. § (2)-(3) bekezdései)
Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, aki a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
61. § (2) bekezdésének i) pontja alapján közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.
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Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXI. törvény 38. §
(3) bekezdése alapján az a személy, aki:
a) az Elnökség tagja,
b) az egyesülettel, vagy az Elnökség bármely tagjával e megbízatásán kívül más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
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 jogviszony alapján
az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást illetve
d) aki az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
Nem lehet az elnökség tagja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXI. törvény 39. § (1) bekezdése
alapján a korábbi közhasznú szervezet megszűnését követő három évig 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 adóés 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.
5. Az Ellenőrző Bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú tevékenységet folytató szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt, vagy betölteni kíván.
6. Az Ellenőrző Bizottság üléseit az elnök, legalább 15 nappal korábban írásban – postai vagy
elektronikus úton - hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a Bizottság minden tagja
jelen van. Az Ellenőrző Bizottság határozatait nyílt szavazással, a szavazásra jogosultak egyszerű
szótöbbségével hozza meg.
Az Ellenőrző Bizottság évente legalább egyszer rendes ülést tart, egyéb esetekben szükség
szerinti gyakorisággal ülésezik.
Az Ellenőrző Bizottság egyetértése szükséges a közhasznúsági jelentés elfogadásához.
7. Az Ellenőrző Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével a MÉB-nek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való
felelősség szabályai szerint felelnek a MÉB-bel szemben.

XV. Az Etikai Bizottság
1. Az ad hoc Etikai Bizottság eljárást folytat olyan tag ügyében, akinek az esetében vélelmezhető,
hogy jogszabályt, a MÉB Alapszabályát vagy a közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten
megsértette, a MÉB határozatainak végrehajtását megtagadta, a MÉB tagjához méltatlan
magatartást tanúsított, vagy bármely más módon a MÉB érdekei ellen vétett.
2. Az Etikai Bizottság tagjainak száma 3 fő. Tagjait az Etikai Bizottság elnökének megnevezésével
a MÉB tagjai közül az Elnökség kéri fel konkrét eset vagy esetek kivizsgálására, határozott
időtartamra. Elnökségi taggal kapcsolatos vizsgálat ügyében az Alapszabály VIII. pontja
értelmében a bizottság összehívására a Közgyűlés jogosult.
3. A bizottság az eljárás lefolytatását követően az Elnökségnek, ha a Közgyűlés hívta össze és az
másképp nem rendelkezett, akkor a Közgyűlésnek tesz írásos jelentést, amit az Etikai Bizottság
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elnöke (vagy akadályoztatása esetén valamely tagja) ismertet az elnökségi ülésen vagy a
Közgyűlésen. A jelentésben az Etikai Bizottság javaslatot tesz a további eljárásra (állást foglalhat
a tagság fenntartása, a kizárás stb. mellett).

SZERVEZETI KAPCSOLATOK
XVI. A MÉB kapcsolatai más szervezetekkel
1. A MÉB szoros kapcsolatot tart fenn az égéstudomány különböző területeit művelő, ezeken
tevékenységet folytató hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai és civil szervezetekkel,
intézményekkel.
2. Hazai vagy külföldi szervezetek előtt a MÉB képviseletében az Elnök jár el. Adott szakmai
kérdésekben az Elnökség által megbízott képviselő is eljárhat.
3. Más szervezettel vagy szervezetekkel kezdeményezett két- vagy többoldalú írásos
együttműködési megállapodás megkötéséről az Elnökség dönt. A megállapodást az Elnök írja alá.
4. A MÉB közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól
támogatást nem kap, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, jelöltet nem állít és nem támogat
az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az
európai parlamenti képviselők választásán.

TISZTSÉGVISELŐK
XVII. Egyes tisztségviselők hatásköre
1. A MÉB törvényes képviselői az Elnök és a Titkár. Képviseleti jogukat önállóan gyakorolják. A
képviseleti jog gyakorlása kiterjed a MÉB más intézményekkel, testületekkel folytatott
tárgyalásaira, a hatóságok felé való képviseletre. Munkájuk során az Elnök és a Titkár a MÉB
céljainak érdekében folyamatosan együttműködnek, tájékoztatják egymást és az Elnökséget a
MÉB-et érintő legfontosabb kérdésekről. Előkészítik és megszervezik az elnökségi üléseket és
Közgyűléseket.
2. Az Elnök és a Titkár aláírásukkal hitelesítik a MÉB fontosabb szervezeti okmányait.
3. Az Elnök, illetve az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökség által megbízott személy
összehívja és vezeti az Elnökség üléseit és a Közgyűlést.
4. Az Elnök éves beszámolót készít, amely a MÉB éves működését, anyagi helyzetét és
tevékenységét foglalja össze, továbbá elkészíti a közhasznúsági jelentést. Az éves beszámolót, az
elnöki beszámolót és a közhasznúsági jelentést az Elnök (akadályoztatása esetén a Titkár)
ismerteti a Közgyűléssel és ezek jóváhagyásáról a Közgyűlés nyílt szavazással, a szavazásra
jogosult jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével dönt.
5. Az Ellenőrző Bizottság, illetve az Etikai Bizottság elnöke az ellenőrzőbizottsági, illetve etikai
bizottsági határozatokat, beszámolókat aláírásukkal látja el.
A közhasznúsági jelentést az éves beszámolóval egyidejűleg kell elkészíteni és elfogadni. A
közhasznúsági jelentés tartalmazza
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) az államháztartás bármely alrendszerétől, a kisebbségi, települési önkormányzattól és az
önkormányzatok társulásától, valamint mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
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g) a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót.
A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő június 30-áig az egyesület honlapján vagy egyéb
módon közzé kell tenni; a közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet és arról saját költségére
másolatot készíthet.
6. Ha a MÉB bármely tisztségviselője feladatait többszöri felszólítás ellenére sem látja el, vagy azt
szakszerűtlenül végzi, a tisztségviselőt a Közgyűlés visszahívhatja.
7. A MÉB bankszámlájáról az Elnök és Titkár önállóan jogosult pénzfelvételre. Az Elnök és a Titkár
önállóan jogosult továbbá banki átutalásra és utalványozásra. Bármely pénzforgalomról kötelesek
egymást 3 munkanapon belül igazolható módon (akár elektronikus úton) értesíteni.
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA
XVIII. A MÉB vagyona
1. A MÉB bevételeinek forrásai
a) tagdíjak;
b) a MÉB rendezvényeinek bevételei;
c) a MÉB által forgalmazott és bérbe adott kiadványok, eszközök, tárgyak utáni bevételek;
d) alapítványi támogatások, adományok
e) együttműködési megállapodások keretében kapott juttatások;
f) egyéb gazdasági tevékenységek bevételei;
g) pályázati céltámogatások.
2. A MÉB tartozásaiért saját vagyonával felel. A MÉB tartozásaiért a tagok, a tagdíj megfizetésén
túl, saját vagyonukkal nem felelnek.
3. A MÉB
a) nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a MÉB Alapszabályában
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez,
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja.
4. A MÉB a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a MÉB által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével
- cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
5. A MÉB befektetési tevékenységével kapcsolatban befektetési szabályzatot készít, melyet a
Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság véleményének kikérését követően fogad el. A MÉB váltót, illetve
más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki."

XIX. A közhasznúsággal kapcsolatos egyéb rendelkezések
1. A MÉB működésével kapcsolatos valamennyi iratba munkaidőben, előzetes időpont-egyeztetés
alapján az egyesület székhelyén bárki betekinthet. A betekintés nem járhat a személyiségi jogok
és az adatvédelem sérelmével.
2. A MÉB működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, továbbá beszámolóinak
közléséről az egyesület saját internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. Ezeket az
adatokat a székhelyen is ki kell függeszteni.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadók.
A jelen egységes szerkezetű Alapszabályt a Magyar Égéstudományi Bizottság 2017. évi április 12.
napján megtartott Közgyűlése nyílt szavazással elfogadta.

Kelt, Budapesten, 2017. évi április 12. napján

.............................................................
Turányi Tamás
Elnök

.............................................................
Zsély István Gyula
Titkár

Elnöki záradék:
Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály
módosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapesten, 2017. évi április 12. napján

………………………………………………..
Turányi Tamás
Elnök

Jogi képviselői záradék:
Igazolom, hogy az általam készített Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel
az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapesten, 2017. évi április 12. napján
………………………………………………….
Dr. Mayer Erika ügyvéd
Mayer & Társai Ügyvédi Iroda
1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38. I/7.

Ellenjegyezem, Budapesten, 2017. évi április 12. napján
………………………………………………….
Dr. Mayer Erika ügyvéd
Mayer & Társai Ügyvédi Iroda
1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38. I/7.
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