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Alapszabály
Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület
(módosításokkal egységes szerkezetben)
I. §
Az Egyesület neve, címe, működési területe, hivatalos nyelve, pecsétje,
felügyeleti szerve

1. Az Egyesület neve: Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület;
2. Székhelye: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. (III. em. Történeti Intézet);
3. Működési területe: Magyarország;
4. Hivatalos nyelve: magyar;
5. Pecsétje: bélyegző, „Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület”.

II. §
Az Egyesület célja, tevékenysége
1. Az Egyesület célja:
a) a társadalomtörténeti szemlélet és a társadalomtörténeti módszerek terjesztése,
elfogadtatása, népszerűsítése;
b) a társadalomtörténettel foglalkozó kutatók összefogása, érdekközösségének
megteremtése és megfelelő képviselete;
c) a kapcsolatok kiépítése és ápolása a történetírás és a társtudományok (szociológia,
jogtudomány, közgazdaságtudomány, gazdaságföldrajz, néprajz, antropológia,
pszichológia, pedagógia, statisztika, demográfia stb.) művelőivel, illetve azok
intézményeivel.
2. Az Egyesület tevékenysége:
A magyar társadalomtörténet-írás feladatainak megfogalmazása és a társadalomtörténet-írás
fejlődésének elősegítése, többek között:
a) Hajnal István életművének ápolásával;
b) vitaülések, előadás-sorozatok rendezésével az elért kutatási eredményekről, kutatási
programokról, a külföldi iskolákról, irányzatokról, a társadalomtörténet kimagasló
hazai képviselőinek munkásságáról;
c) konferenciák rendezésével (egy-két éves gyakorisággal egy-egy problémakör vagy
korszak társadalomtörténeti kutatásairól);
d) kisebb munkacsoportok kialakításával;
e) a társtudományok művelőivel közös fórumok kialakításával;
f) az Egyesület programjairól, híreiről, valamint a társadalomtörténeti kutatásokról rövid
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g)
h)
i)

j)
k)

információkat tartalmazó körlevelek elektronikus küldésével;
honlap működtetésével;
könyvek és más kiadmányok megjelentetésével;
a történettudományi intézményekkel, intézetekkel (levéltárakkal, múzeumokkal, a
területi akadémiai bizottságokkal, szakmai egyesületekkel) való szoros együttműködés
révén országos hálózat kiépítésével;
hasonló indíttatású külföldi egyesületekkel, fórumokkal történő nemzetközi
kapcsolatok felvételével;
lehetőségeihez mérten szakmai elismerések nyújtásával.

III. §
Az Egyesület vagyona
1. Az Egyesület vagyona:
a) az Egyesület céljait támogató alapítványok, magánszemélyek, intézmények,
vállalkozások adományai;
b) az Egyesület által elnyert pályázatok bevételei;
c) az Egyesület tulajdonát képező kiadványokból származó bevételek;
d) az Egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, adományok;
e) az Egyesület rendezvényeinek bevételei;
f) az Egyesület iratai.

IV. §
Az Egyesület tagjai, azok jogai és kötelességei
1. Az Egyesület tagjai:
a) rendes tagok;
b) tiszteletbeli tagok;
2. Rendes tagjai lehetnek az Egyesületnek mindazon társadalomtörténet iránt érdeklődő, azt
művelő és az Egyesület céljait elfogadó természetes személyek, akik az egyesület
alakulásakor tagsági szándékukat személyesen vagy írásban kifejezték (alapító tagok), illetve
felvételüket az alakulást követően írásban kérik. A rendes tagok tagdíjat fizetnek.
3. Tiszteletbeli tagok a társadalomtörténet írás azon természetes személy művelői közül
választhatók, akik nem tagjai ugyan az Egyesületnek, de eddigi eredményeik alapján
bizonyították, hogy előmozdítói lehetnek a hazai társadalomtörténet írásnak. Korábbi rendes
tagok szintén tiszteletbeli taggá minősíthetőek át. A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem fizetnek,
de támogatást adhatnak az Egyesületnek.
4. Az Egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. Az egyesületi rendes tagság – a Választmány
egyszerű szótöbbséggel meghozott döntése alapján – a belépési nyilatkozat aláírásával,
valamint az esedékes tagdíj befizetésével keletkezik. A tiszteletbeli tagot az Egyesület tagjai
választják meg e tagságra. Az Alapszabály a tagságot ahhoz a feltételhez köti, hogy a tag a
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belépési nyilatkozatában
a)
b)
c)
d)

elfogadja az Egyesület céljait,
magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyesület Alapszabályát,
vállalja a tagsági díj határidőben történő megfizetését, és
vállalja az Egyesület tagjaira előírt kötelezettségek teljesítését.

A Választmány az új tagok felvételéről évente legalább 1 (egy) alkalommal határoz. A
tagfelvételi kérelem benyújtásától kezdődően a tagként részt venni szándékozó személy az
Egyesület rendezvényein meghívott vendégként részt vehet, kivéve, ha a Választmány
egyhangú határozatával ezt az adott személy részére megtiltja.
5. A tagsági jogviszony megszűnik:
a)
b)
c)
d)
e)

a tag halálával,
kilépéssel,
kizárással,
Egyesület általi felmondásával,
az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével.

b) A kilépési szándékot indokolás nélkül az Egyesület Elnökének címzett ajánlott levélben
kell bejelenteni. A kilépő tag tagsági viszonya a bejelentést követő hónap 1. (első) napjával
szűnik meg.
c) A tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartása esetén a Választmány – bármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A tag
kizárásáról a Választmány egyszerű szótöbbséggel határoz. A határozat meghozatala előtt a
Választmánynak lehetőséget kell biztosítania az érintett tag részére, hogy álláspontját szóban
vagy írásban ismertethesse. A tag kizárását 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 kizárt tag
részére a kizárásról rendelkező határozatot postai úton ajánlott, tértivevényes levélben
kézbesíteni kell. A fellebbezés írásban történik, amelyet a Közgyűlés felé kell benyújtani
tizenöt napon belül. A tagsági jogviszony megszűnéséről a Közgyűlés határozatot hoz. A
kizárt tag a Közgyűlés határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a
bíróság előtt megtámadhatja. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő
határidő elteltével per nem indítható.
Azt a rendes tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének két egymást követő évben nem tesz
eleget és az elmaradását az Elnök írásbeli felhívásra 15 (tizenöt) nap alatt sem pótolja, a
Választmány egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával kizárja az Egyesületből. A
felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére –
nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának
megszüntetésére – figyelmeztetni kell.
A tagsági viszony megszűnésével a tagdíjfizetési kötelezettség is megszűnik, de a már
befizetett tagdíj visszafizetésének nincs helye. Tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása
következményeként megszűnt rendes tagság után ugyanazon természetes személy csak akkor
léphet be ismételten rendes tagként az Egyesületbe, ha a belépési nyilatkozat aláírásáig az
elmaradt tagdíjat megfizeti az Egyesület részére.
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d) Ha a tag nem felel meg a IV. § 4. pontjában meghatározott tagság feltételeinek, az
Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja. A
felmondásról a Választmány előterjesztésére a Közgyűlés dönt.
6. Az éves tagdíj összegét – a Választmány javaslata alapján – a Közgyűlés határozza meg.
Az Egyesület tagjainak jogai:
7. Az Egyesület rendes tagja:
a) aktív választójogot és szavazati jogot élvez a közgyűléseken, és egy évi rendes tagság
után választható az Egyesület bármely tisztségére;
b) joga van részt venni az Egyesület Közgyűlésein, konferenciáin és más nyilvános
rendezvényein külön regisztrációs díj fizetése nélkül;
c) joga van az Egyesület Közgyűlésein a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni,
kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
d) részesül az egyesületi írásos tájékoztatókban, körlevelekben;
e) jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni.
8. Az Egyesület tiszteletbeli tagja:
a)
b)
c)
d)

a Közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi joggal rendelkezik;
részesül az Egyesület írásos tájékoztatóiból, körleveleiből;
jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni;
véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő kérdésekben.

Az Egyesület tagjainak kötelezettségei:
9. Az Egyesület minden tagja köteles:
a) a jelen alapszabály célkitűzéseiben és feladataiban megfogalmazott alapelvek
megvalósításában és az Alapszabály egyéb elveinek betartásában hathatósan
közreműködni;
b) rendes tagság esetében az éves tagdíjat az adott év közgyűlését legalább 8 (nyolc)
nappal megelőzően megfizetni (új belépő esetén, ha az adott rendes tag az éves
Közgyűlés után lépett be az Egyesületbe, úgy az év végéig köteles teljesíteni a tagdíjbefizetési kötelezettségét készpénzben vagy átutalással);
c) nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület
tevékenységét;
d) elérhetőségének (levelezési cím és e-mail cím) megváltozását mielőbb közölni az
Egyesület Titkárával.

V. §
Az Egyesület vezető testületei és szervei
1.
2.
3.
4.

Közgyűlés;
Elnökség;
Választmány;
Felügyelőbizottság.
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VI. §
A Közgyűlés
1. Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés, amely az Egyesületet
érintő legfontosabb kérdésekben dönt. A Közgyűlésen kizárólag az Egyesület rendes és
tiszteletbeli tagjai vehetnek részt. A tiszteletbeli tagok a Közgyűlésen csak tanácskozási
joggal vehetnek részt és vezető tisztségviselővé nem választhatóak.
2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Elnökség tagjainak, valamint az Egyesület Választmányának és a
Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, illetve visszahívása;
b) az Egyesület működési és gazdálkodási irányelveinek meghatározása;
c) az Elnökség és Felügyelőbizottság beszámolójának jóváhagyása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az Egyesület Alapszabályának elfogadása és módosítása;
f) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
g) döntés az Egyesület feloszlása esetén vagyona felhasználásáról, hovafordításáról;
h) az Elnökség és a Választmány által hozott, de a jelen Alapszabály alapján
megfellebbezhető határozatok felülbírálata;
i) az egyesületi tagdíj megállapítása;
j) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, az Elnökség tagjai, a Választmány tagjai és a
felügyelőbizottsági tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.
3. A Közgyűlést az Elnökség évente legalább egy alkalommal köteles összehívni a napirendi
pontok megjelölése mellett az Egyesület székhelyére vagy az éves konferencia helyszínére
vagy az Elnökség által meghatározott más helyszínre, melynek összehívásáról az Elnök
gondoskodik.
Írásbeli meghívásnak számít az elektronikus úton eszközölt, a tag nyilvántartott e-mail címére
történő kézbesítés is. Az Egyesület Közgyűlését össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság
elrendeli, illetőleg, ha legalább a tagok 10%-a – az ok és a cél megjelölésével – az
Elnökségnél írásban indítványozza. A szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A nem
szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból
érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha
a határozatot a közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag
érvényesnek ismeri el. A meghívót mindkét esetben a Közgyűlés időpontját megelőzően
legalább 15 (tizenöt) nappal kell a tagok részére írásban eljuttatni.
A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét;
d) határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő
határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást.
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4. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele
jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés 30 (harminc) napon belüli
időpontra történő másodszori összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, feltéve, hogy a megjelentek számára
való tekintet nélküli határozatképességről a tagok az eredeti Közgyűlés meghívójában
tájékoztatásra kerültek.
A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napjára is
összehívható; ha azonban a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés másik
(későbbi) napra kerül összehívásra, úgy a tagok részére ismételten írásbeli meghívót kell
küldeni.
5. A Közgyűlés a határozatait (jogszabály vagy a jelen Alapszabály ettől eltérő
rendelkezésének hiányában) nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A közgyűlésen
hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti.
A Ptk. 3:76. § (1) bekezdés alapján az Egyesület Alapszabályának módosításához, az
Egyesület egyesüléséhez és szétválásához a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges. A Ptk. 3:76. § (2) bekezdés alapján az Egyesület céljának
módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Közgyűlésen megjelentek egyszerű szótöbbséggel titkos szavazást rendelhetnek el. A
Választmány, az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása
minden esetben titkos szavazással történik.
6. A Közgyűlésen valamennyi rendes és tiszteletbeli tagnak javaslattételi joga van.
Amennyiben a javaslat az Alapszabály módosítására irányul, úgy azt a Közgyűlés csak akkor
tárgyalhatja, ha a javaslatot a tag a Közgyűlés tervezett időpontját legalább 30 (harminc)
nappal megelőzően írásban benyújtotta az Elnökségnek (ellenkező esetben a javaslatról nem a
30 napon belül megtartott Közgyűlés, hanem az ezt követő legközelebbi Közgyűlés jogosult
dönteni). Minden egyéb javaslat szóban is előterjeszthető a Közgyűlésen, melyről a
következő Közgyűlés dönt.
7. A Közgyűlés elnöke az Egyesület Elnöke, annak távolléte esetén bármely választmányi tag
megválasztható erre a posztra a Közgyűlés által.
A Közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van. A rendes tagok a szavazati jogukat
csak személyesen gyakorolhatják. 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.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat továbbá az,
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;
7

d) akinek olyan hozzátartozója 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.
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, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
8. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) a Közgyűlés helyét és idejét;
c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv
hitelesítőjének a nevét;
d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a
szavazástól tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre
megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. Az Elnökség köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet,
valamint a jelenléti ívet az Egyesület dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. Bármely
tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó
kivonatának a kiadását kérheti az Elnökségtől.
A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag
nevét és lakóhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető
aláírásával hitelesíti.

VII. §
A Választmány
1. A Választmány a Közgyűlés által 3 (három) évre titkosan választott szerv, amely
gondoskodik a jelen Alapszabályban, valamint a Közgyűlés határozataiban foglaltak
végrehajtásáról. A Közgyűlések közötti időszakokban a Választmány dönt továbbá az
Egyesületet érintő mindazon ügyekben, amelyeket a jelen Alapszabály nem utal a Közgyűlés
vagy az Elnökség kizárólagos hatáskörébe.
2. A Választmány – amelynek az Elnökség választott tisztségviselői is tagjai – legalább 8
(nyolc), legfeljebb pedig 16 (tizenhat) tagból áll. Amennyiben a Választmány létszáma
lemondás vagy más okok miatt nem éri el a 16 tagot, úgy a Közgyűlés új tagot, illetve tagokat
választhat a Választmány megbízatásának időtartamára. Amennyiben a Választmány létszáma
8 (nyolc) fő alá csökkenne, úgy a következő Közgyűlésen helyére új tag választandó a
Választmány megbízatásának időtartamára.
3. A Választmány jogköre és feladatai:
a) elkészíti az Egyesület éves munkatervét és pénzügyi tervét;
b) a taglétszámtól és az anyagi erőforrásoktól függően az Egyesület keretében
szakterületi szervezeteket (szekciókat) létesíthet, illetve azok létesítését engedélyezi;
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c)
d)
e)
f)

állandó és ideiglenes bizottságokat alakíthat;
dönt az Egyesület által alapított szakmai elismerések odaítéléséről;
kizárási eljárást folytat le és dönt a tag kizárásáról;
tagsági jogviszony felmondására előterjesztést tesz a Közgyűlésnek.

4. A Választmány üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. A Választmány ülését
indokolt esetben legalább 3 (három) választmányi tag javaslata alapján bármikor össze lehet
hívni. Az ülést a Választmány tagjai közül választott elnök a napirend közlésével hívja össze,
legalább nyolc (8) nappal megelőzően.
A Választmány a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza (szavazategyenlőség esetén a
határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni), kivéve a szakmai elismerések odaítélésének
esetét, amikor kétharmados döntés szükséges.
A Választmány ülésének határozatképességére a jelen Alapszabály VI. § 4. pontjában
foglaltak irányadóak.
A Választmány üléseiről a Titkár jegyzőkönyvet készít, és azt minden választmányi tagnak
megküldi.
5. A Választmány 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 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, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
6. A Választmány tagjainak megbízatása a megbízás idejének lejártával, visszahívással,
lemondással, elhalálozással szűnik meg.
A Választmány tagja megbízatásáról az Választmányhoz címzett, az Egyesület elnökéhez
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A Választmány megválasztott elnöke a
Választmányhoz címzett és intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás az új
választmányi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.

VIII. §
Az Elnökség
1. Az Egyesület Elnökségének tagjai:
Az Egyesület Elnöke: Tomka Béla (anyja születési neve: Tóth Veronika, lakóhely: 6726
Szeged, Vércse utca 7.)
Az Egyesület Alelnökei: 1. Bódy Zsombor, (anyja születési neve: Lévay Judit, lakóhely:1012
Budapest, Logodi u. 31.)
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2. Valuch Tibor (anyja születési neve: Kecskeméti Ibolya, lakóhely: 4032 Debrecen, Babits
M. u. 44.)
Az Egyesület Titkára: Kiss Zsuzsanna, (anyja születési neve: Korpás Márta, lakóhely: 1136
Budapest, Balzac u. 9. II/8.)
Az Egyesület törvényes képviseletét az Elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja, három (3) éves időtartamra.
2. 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 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, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Vezető
tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Vezető tisztségviselő csak természetes
személy lehet. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig
nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61. § (2)
bek. i) pont).
3. Ha a hároméves megbízatás ideje alatt bármely elnökségi tag visszalép a posztjáról vagy
megszűnik a tagsága, úgy a következő Közgyűlésen a fennmaradó időtartamra új elnökségi
tag választandó.
4. Az Elnök jogköre és feladatai:
a) képviseli az Egyesületet a hatóságok és egyéb jogi személyek előtt;
b) vezeti a Közgyűlés, a Választmány és az Elnökség üléseit;
c) biztosítja a jelen Alapszabályban foglaltak és az Egyesületet érintő jogszabályok
rendelkezéseinek megtartását;
d) irányítja és koordinálja az egyesületi rendezvények szervezését;
e) felügyeli az egyesületi kiadványok publikálását;
f) összehangolja a szakterületi szervezetek tevékenységét;
g) ellátja az Egyesület nemzetközi képviseletét;
Az Alelnökök jogköre és feladatai:
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a) helyettesítik az Elnököt annak akadályoztatása esetén;
b) képviselik az Egyesületet – az Elnökség felhatalmazása alapján – a szakmai
intézményeknél, társulatoknál;
c) irányítják és koordináljá(k) az egyesületi rendezvények szervezését;
d) gondozzák az egyesületi kiadványokat;
e) összehangolják a szakterületi szervezetek tevékenységét.
f) az Elnök megbízása alapján az Alelnök(ök) átvállalhatnak elnöki/elnökségi
feladatokat, vagy önálló felelősséggel elláthatnak feladatokat, pl. gazdasági ügyek
intézése során.
A Titkár feladatai:
a) a tagság folyamatos tájékoztatása az Egyesület működéséről;
b) a vagyonkezeléssel és a tagság nyilvántartásával, valamint a tagdíjfizetéssel
kapcsolatos információk összegyűjtése, adatváltozások vezetése;
c) a tagok kérdéseinek megválaszolása, megkereséseik, javaslataik továbbítása a
Választmány felé;
d) előterjesztések, javaslatok összeállítása a Választmány és a Közgyűlés számára;
e) az egyesületi rendezvények szervezésének koordinálása;
f) az egyesületi kiadványok gondozása.
Az Elnökség feladatkörébe tartozik:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
g) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.
5. Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülést a napirend
közlésével az Elnök hívja össze írásban, legalább nyolc (8) nappal megelőzően. Az Elnökség
összehívását – a napirend megjelölésével – bármely Elnökségi tag kezdeményezheti.
Amennyiben az Elnök nyolc (8) napon belül az összehívásról nem intézkedik, úgy a
kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az Elnökségi ülés összehívására. Ha az ülés nem
szabályszerűen lett összehívva, az Elnökség határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag
jelen van és a határozathozatal ellen senki sem tiltakozik. Az Elnökség ülése nyilvános.
6. Az Elnökség a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
Az Elnökség az ügyrendjében meghatározott kérdésekben titkos szavazásról és minősített,
kétharmados szótöbbséghez kötött határozathozatalról is rendelkezhet. Az Elnökség akkor
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határozatképes, ha legalább két tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén a javaslat
elvetettnek tekintendő.
7. Az Elnökség tagjainak megbízatása a megbízás idejének lejártával, visszahívással,
lemondással, elhalálozással, cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges
körben történő korlátozásával vagy a Ptk. 3:22. §-ban meghatározott kizáró ok
bekövetkeztével szűnik meg szűnik meg.
Az Elnökség tagja megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik Elnökségi
tagjához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Az Egyesület elnöke az Egyesülethez
címzett és intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás az új Elnökségi tag
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon
válik hatályossá.

IX. §
A Felügyelőbizottság
1. A Közgyűlés az Egyesület vagyonának, illetve ügyvitelének évenkénti vizsgálatára 3
(három) évre 3 (három) tagú Felügyelőbizottságot választ. A Felügyelőbizottság tagjai nem
lehetnek sem az Elnökségnek, sem pedig a Választmánynak tagjai.
2. Az Felügyelőbizottság munkájáról évente a Közgyűlésnek tartozik beszámolni, illetve
évente tájékoztatja a Választmányt, ha az azt kéri.
Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó információkat a Felügyelőbizottság tagjai a
Választmánytól és az Elnökségtől szerzik be.
A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásuk idején az Egyesületben más funkciót nem
tölthetnek be.
3. Ha a hároméves megbízatás ideje alatt bármely felügyelőbizottsági tag visszalép a
posztjáról vagy megszűnik a tagsága, úgy a következő Közgyűlésen a fennmaradó
időtartamra új felügyelőbizottsági tag választandó.
A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok (VIII. § 2. pont) áll
fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője
(Elnökség tagjai).
4. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során az
Elnökség és a Választmány tagjaitól jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
továbbá az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A Felügyelőbizottság feladatai különösen:
a) a vagyonkezelés ellenőrzése és felülvizsgálata;
b) a pénztár ellenőrzése;
c) az évi zárszámadás és a pénzkezelés vizsgálata a költségvetési év lejártával, valamint
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a teljes ügyvitel vizsgálata részletes módon, illetőleg ezek eredményéről a Közgyűlés
részére írásbeli jelentés tétele;
d) az éves beszámoló írásbeli véleményezése.
5. A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha
arról szerez tudomást, hogy
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé;
b) az Elnökség, illetőleg a Választmány tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel.
Amennyiben a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges
intézkedést nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
6. Az Elnökség tagjaival kötendő szerződések esetén, valamint az Elnökség tagjai ellen
indítandó perekben az Egyesületet a Felügyelőbizottság kijelölt tagja képviseli.
7. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente ülést tart. Az ülést az
Felügyelőbizottság tagjai közül választott elnök hívja össze. A Felügyelőbizottság ülése akkor
határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza.

X. §
Az Egyesület gazdálkodása, ügyvitele
1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, bevételeit saját bankszámláján tartja.
Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az Elnök önálló aláírása szükséges.
2. Az Egyesület bevételei:
a) rendes tagok által fizetendő tagdíj, amelynek évenkénti mértékét a Közgyűlés
határozza meg;
b) állami vagy önkormányzati hozzájárulás;
c) az Egyesület tagjaitól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól
(természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek) az Egyesület céljaira, valamint működési költségei fedezésére kapott
támogatás, illetve adomány;
d) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel;
e) pályázatokon elnyert támogatások;
f) az Egyesület tevékenységéből (rendezvények, kiadványok stb.) származó bevételek;
g) egyéb bevételi források.
3. Az egyesület kiadásai:
a) az Egyesület működéséhez és irányításához szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítása;
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b) az Egyesület céljainak elérése érdekében tett intézkedésekkel kapcsolatosan felmerülő
költségek.
4. Az Egyesület önálló vagyonnal rendelkezik, amelyről a Közgyűlés dönt. Az Egyesület
megszűnésével a megszűnést kimondó Közgyűlésnek kell a meglévő vagyon felosztásáról
rendelkeznie; eltérő rendelkezés hiányában, illetve ha a Közgyűlés ilyen határozat
meghozatalára bármilyen okból nem képes, úgy a megszűnő Egyesület vagyona Magyar
Tudományos Akadémiát illeti meg.
5. Az Egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel. A rendes tagok csak a tagdíjakat
kötelesek az Egyesületnek megfizetni, az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal
nem felelnek.
6. Kötelezettségvállalási jog az Elnököt illeti meg.
7. Az Egyesület ügyviteli teendőit a Titkár látja el, amelybe a Választmány jóváhagyása
esetén egyesületi rendes tagokat vagy adminisztrátort is bevonhat.

XI. §
Nemzetközi kapcsolatok
1. Külföldi szervezetekkel, szervekkel megállapodást kötni a Választmány jóváhagyásával
csak az Elnök jogosult, aki azonban a megállapodást utólag köteles a Választmánynak
bemutatni és arról a Közgyűlést tájékoztatni.

XII. §
Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület megszűnik:
ha a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel kimondja az Egyesület feloszlását;
ha az arra jogosult szerv az Egyesületet feloszlatja vagy megszűnését megállapítja;
más Egyesülettel történő egyesülés vagy egyesület(ek)re történő szétválás esetén;
az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;
e) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
a)
b)
c)
d)

2. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.

XIII. §
Egyéb rendelkezések
1. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az
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irányadóak.
2. A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosításáról a 2017. június 13án megtartott Közgyűlés döntött. A jelen okirat a 2017. június 13-án elhatározott
módosításoknak az eddigi Alapszabállyal egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza.
A módosított rendelkezéseket dőlt betű jelöli.
Záradék:
Alulírott Tomka Béla, mint a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület elnöke a
Civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése alapján igazolom, hogy az Alapszabály
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos
tartalmának.
Kelt: ………………………………….
………………………………………….
az Egyesület Elnöke

Előttünk mint tanúk előtt:
Név: ………………………………….

Név: …………………………….

Lakik: ………………………………..

Lakik: …………………………..

Aláírás: ………………………………

Aláírás: …………………………
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