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A Vegyészmérnökök Integrált Egyesületének tagjai az egyesület alapszabályát 

az alábbiak szerint foglalják egységes szerkezetbe. 

 

Az egyesület alapadatai 

1.1 Az egyesület neve 

Vegyészmérnökök Integrált Egyesülete 

 

Az egyesület nevének rövidítése: VIE 

Az egyesület angol elnevezése:  Integrated Society of Chemical Engineers, Hungary 

Az egyesület német elnevezése:  Integrierter Verein der Chemieingenieure, Ungarn 

Az egyesület francia elnevezése:  Association Intégrée des Ingénieurs Chimistes, Hongrie 

1.2 Az egyesület székhelye 

4034 Debrecen, Csongor u. 6. 

1.3 Az egyesület működési területe 

Magyarország, országos hatáskörű 

1.4 Az egyesület jogállása 

Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület civil szervezet. 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el.  

1.5 Az egyesület emblémája és bélyegzőlenyomata1  

      

                                                        

1 Tervezte: Jakab Miklós grafikus művész 
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1.6 Az egyesület szakmai identitása 

Az egyesület a vegyészmérnöki tudomány mérnökeinek – a vegyészmérnököknek, a 

biomérnököknek, a gyógyszermérnököknek, az élelmiszermérnököknek, a 

környezetmérnököknek, a folyamatmérnököknek, az anyag- és a kohómérnököknek, a 

korróziós és az elektrokémiai mérnököknek, a nukleáris és az energetikai mérnököknek, a  

továbbiakban összefoglalóan egyszerűen a vegyészmérnököknek – az önkéntes és egyéni 

aktivitáson alapuló szerveződése. 

Az egyesület a mérnöki (műszaki, alkalmazott) tudományokat és szakmákat művelők nagy 

családjába tartozik. A klasszikus négy nagy, átfogó mérnöki tudomány – az építőmérnöki, a 

gépészmérnöki, a villamosmérnöki és a vegyészmérnöki – közül az utóbbi, a vegyészmérnöki 

tudomány és annak speciális szakmai területeinek mérnökegyesülete. Szakmai 

identitásunkban hangsúlyozzuk az önálló mérnöki tudományunkat, amely az 

alaptudományokra épül, de azokkal nem azonos tudomány- és szakmaterület. Sok mérnök 

dolgozik a vegyészmérnöki tudomány különböző iparági területein, de tevékenységük 

ugyanazon alapszik, a tudományterületünk fundamentális egyenletein, princípiumain.2 

Egyrészt a vegyészmérnöki tudomány mérnökei fizikai, kémiai és biokémiai változásokon 

alapuló ipari technológiákat, berendezéseket terveznek, gyártanak, üzemeltetnek, illetve 

fejlesztenek, amely technológiák értékesíthető termékeket (pl. benzint, gumit, penicillint, 

cukrot, műtrágyát, stb.) vagy nem kereskedelmi célú termékeket (pl. tiszta levegőt, tiszta 

vizet) állítanak elő. Másrészt e gyártási technológiákat és az előállított kereskedelmi 

termékeket értékesítik, a gyártás és a termék megfelelő minőségét biztosítják, ellenőrzik, 

valamint ezek felett hatósági felügyeletet is gyakorolnak az egészségünk, a biztonságunk és a 

környezetünk védelmében. E mellett mérnökeinkre szükség van a katonaságnál, a 

katasztrófavédelemnél és a tűzoltóságnál is. 

Az ipari gyártási technológiákat az alaptudományok (hagyományosan a kémia, a fizika, a 

biológia, a termodinamika és a matematika) alaptörvényeiből származó fundamentális 

egyenleteink kreatív alkalmazásával hozzák létre, figyelembe véve a gazdaságosságot, a 

környezeti hatást és a munkavállalók biztonságát. Ez, a sok szempontnak való megfelelés 

okozza azt, hogy nem csak az új termékek nagyüzemi előállításának kidolgozására van 

szükség, hanem a már nagyüzemileg előállított termékek újabb és újabb eltérő gyártási 

technológiákkal történő előállítására, fejlesztésére is folyamatosan igény van a társadalom 

részéről, amely igények kielégítése állandó munkát ad a tudományterület mérnökeinek. 

                                                        

2 A fundamentális egyenleteink (1) a Dr. Benedek Pál és Dr. László Antal által az átadási taggal 
kiegészített, un. kibővített Damköhler-egyenletek: az anyagra, az energiára és az impulzusra felírt 
mérlegegyenletek. A mérlegegyenleteket felépítő forrás- és transzportegyenletek, és a hajtóerőt 
meghatározó egyensúlyi egyenletek, továbbá a mérlegegyenletekből és/vagy (2) a Buckingham-féle 
π-tételen alapuló dimenzióanalízisből is meghatározható dimenziómentes számokon, valamint (3) 
Danckwerts tartózkodási idő eloszlásán alapuló hasonlóságelmélet. 
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A Selmecbányán működő, és 1770-től már felsőfokú oktatási és kutatási státuszú Bányászati 

és Kohászati Akadémiát tekintjük a magyar mérnökség bölcsőjének. Ugyanígy az egyesület, 

az 1867-ben alapított és 1944-ig működő Magyar Mérnökegylet (1972-től Magyar Mérnök- 

és Építész-egylet), különösen a gyáripari tevékenységéhez kapcsolódó hagyományainak a 

szellemi örököse is egyben. 

Nemzetközileg a különböző vegyipari, gyógyszeripari, hulladékfeldolgozási, energiaipari, 

elektrokémiai, anyagtudományi és élelmiszeripari technológiákhoz, az alkalmazott 

tudományok területéhez kötődő vegyészmérnöki, biomérnöki, folyamatmérnöki, 

gyógyszermérnöki, élelmiszermérnöki, energetikai, nukleáris mérnöki, elektrokémiai, anyag- 

szilikát-, és kohómérnöki, valamint környezetmérnöki szervezetekkel, mint például az 

American Institute of Chemical Engineers (AIChE, alapítva 1908-ban), vagy az Institution of 

Chemical Engineers (IChemE, alapítva 1923-ban), rokon tevékenységű, de hazai egyesület.  

 

1.7 Az egyesület alapítási éve 

2019. 

 

2 Az egyesület célja és tevékenysége 

2.1 Az egyesület célja 

Az egyesületünk szándéka, hogy saját kezünkbe vegyük a szakmánk sorsát, irányítását és 

képviseletét Magyarországon. Ezért célunk: 

- A szakmánk mérnöki jellegének karakteres megjelenítése, erősítése, mérnöki 

tekintélyének növelése az iparban és a gazdaságban. A hazai ipar ismereteinek 

fejlesztése erről a mérnöki területről és a szakembereinek alkalmazhatóságáról. 

- A szakmánk mérnöki jellegének karakteres megjelenítése, erősítése, mérnöki 

tekintélyének növelése a hazai oktatási, kutatási és tudományos rendszerben.  A többi 

mérnöki tudományhoz hasonlóan, és a nemzetközi gyakorlattal összhangban, a 

vegyészmérnöki tudomány az oktatásban és a tudományban is önálló szakmai és 

szervezeti területtel rendelkezzen. Különüljön el az alaptudományoktól, hogy a képzés 

és a kutatás szakszerű, szakma-specifikus legyen. A képzést és a kutatást a saját, a 

vegyészmérnöki tudományhoz sorolható tapasztalt mérnökök (vegyészmérnökök), 

egyetemi oktatók, kutatók és professzorok végezzék. Ez feltétele a megfelelő 

alaptudással rendelkező vegyészmérnökök képzésének és a szakmaterületünkhöz 

köthető valós technológiai fejlődés létrejöttének, az ipari innováció megvalósításának. 
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- A tagok szaktudásának folyamatos fejlesztése, a már megszerzett tudás továbbadása, a 

mérnöktovábbképzés megvalósítása. A képzések hazai és nemzetközi 

akkreditációjának elérése. 

- A tagok szakmaszeretetének erősítése, a hivatástudatuk kialakulásának elősegítése. 

- A tagok szakmai pályafutásának támogatása. 

- A szakma és a tudományterület fejlesztésében való aktív részvétel. A tudományos és 

szakmai információk mindenki számára nyitott hozzáférésének, terjesztésének, az un. 

„Open Acces” szemléletnek a támogatása, elterjedésének elősegítése a termelési és 

tervezési tapasztalatok átadásában, tiszteletben tartva és szükségesnek tekintve az új 

szellemi termékek szabadalmi védelmét, az adatvédelmi törvényeket és a valóban 

bizalmas üzleti információk védelmét, de elítélve a felesleges titkosításokat, amelyek 

hátráltatják a szakma fejlődését. 

- Az önálló hazai iparosodást erősítő szemléletformálás. Az adottságainkra épülő, 

nyereséget termelő, mérethatékony ipari technológiák hazai kialakításának, 

beruházásának szakmai elősegítése. E mellett, illetve ezen túlmenően azon törekvések 

elősegítése, szakmai támogatása is, amelyeknek a célja, hogy a magyar gazdaság is 

valósítson meg, dolgozzon ki, állítson elő és fejlesszen tovább gyártási/ipari 

technológiákat, amihez egyrészt a hazai ipartól, gazdaságtól várjuk a szükséges kutatási 

forrásoknak és a kockázati tőkének a biztosítását, másrészt a hazai mérnököktől várjuk 

azt a szemléletet, hogy mi magunk is képesek vagyunk valódi innovációs 

tevékenységre. 

- A hazai szakmai közösség építése, fenntartása. A különböző generációk közötti szakmai 

együttműködés elősegítése, megteremtése. 

- Az egyesületi tagok szakértelmének a hasznosítása. 

- A többi mérnöki területtel való együttműködés fejlesztése. 

- Az Egyesület szolgáltatását igénylő személyek és szervezetek vegyészmérnöki 

tudományterülethez köthető fejlődésének elősegítése. 

- A szakma történelmének megőrzése, ápolása. 

- A széleskörű hazai szakmai képviselet kialakítása. Ezen belül célunk a gazdaságot, az 

ipart, a környezetvédelmet, a kereskedelmet, a kutatás-fejlesztést és az oktatást 

irányító kormányzati szervek munkájának szakmai segítése, valamint annak 

megvalósítása, hogy az egyesület részt vegyen a Magyar Szabványügyi Testület, a 

Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Akkreditációs Testület munkájában és az 

igazságügyi szakértői munkákban. 

- Nemzetközi kapcsolatok kialakítása, az egyesület bekapcsolása a nemzetközi szakmai 

vérkeringésbe, tevékenységbe. Célunk a külföldi társ egyesületekkel és szervezetekkel 

a közvetlen munkakapcsolatok kialakítása, a nemzetközi konferenciákon való aktív 

részvétel, valamint a külföldi munkák végzése is. 
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- Az egyesületi védjegy („brand”) megteremtése, kialakítása. Ezért az Egyesület neve, 

emblémája csak az Egyesület engedélyével használható. 

- A közhasznú civil szervezeti státusz elérése és megtartása. 

- Az Egyesület anyagilag stabil, önfenntartó működésének elérése, annak megőrzése, 

továbbá a gazdasági erejének növelése. 

 

2.2 Az egyesület tevékenysége 

Az egyesület a meghatározott célok elérése érdekében, a mindenkori anyagi és személyi 

lehetőségeit figyelembe véve, a szakmaterületéhez kötve az alábbi alaptevékenységeket 

végzi: 

- Törekszik minél több vegyészmérnököt az egyesületi munkába bevonni és aktivizálni, 

hogy elősegítse a nagyobb taglétszám kialakulását és a szakmaterületen dolgozó 

mérnökök különböző közösségeinek, szakosztályainak kialakulását. 

- Törekszik az Egyesület pártoló tagságát folyamatosan bővíteni, az Egyesülettel 

együttműködni kívánó személyeket és cégeket pártoló tagnak megnyerni. 

- A VIE Vegyészmérnök Akadémia keretében oktatásokat, képzéseket és 

továbbképzéseket végez és szervez, amelyhez köthetően VIE képzési tanúsítványt, 

illetve a rendes tagok részére az egyes szakterületekhez köthető VIE szakértői és 

tervezői oklevelet, címet ad ki.  

A kiadott szakértői és tervezői címek határozott időtartamúak. 

- Tagjainak elismert kompetenciáját nyilvántartja, és kérésre arról tájékoztatást ad. 

- Segíti a tagok szakmai elismerését kitüntetések, díjak és ösztöndíjak adományozásával, 

illetve adományozásra tett javaslatokkal is. 

- Szakmai és tudományos konferenciákat, szimpóziumokat, tanácskozásokat, 

vitanapokat, bemutatókat, kiállításokat, bel- és külföldi tanulmányutakat szervez és 

tart. 

- Az egyetemekkel együttműködve BSc szakdolgozatokat, MSc diplomamunkákat és PhD 

doktori disszertációkat bírál, és témavezetést vállal. 

- Diákversenyeket szervez, valamint a Nemzetközi Diákversenyeken való részvételt 

elősegíti. 

- Nyomtatott, illetve elektronikus szakmai és tudományos kiadványokat (folyóiratokat, 

szakmai könyveket, ismeretterjesztő anyagokat) készít, készíttet és ad ki. 

- Telefonról is kezelhető egyesületi honlapot készít és működtet. 

- Figyelemmel kíséri a szakmában kialakuló nemzetközi trendeket. 

- Kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet végez, szervez és támogat. Ide értve a 

nemzetközi kooperációban végzett kutatási és fejlesztési tevékenységeket, az 
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iparfejlesztési stratégiák, koncepciók kidolgozására irányuló projektek végzését és a 

szakmai tanácsadást is. 

- Szakértői segítségével az Egyesület szakmai érdekkörében műszaki, tudományos 

feladatok megoldására tanulmányokat, szakvéleményeket készít. 

- Aktív kapcsolatokat, együttműködéseket alakít ki a szakterületéhez tartozó vagy 

kapcsolódó hazai és külföldi szervezetekkel. Az Egyesület ezen szervezetek tagja is 

lehet, ha az elősegíti a fenti céljainak megvalósulását, megfelel a szakmai érdekeinek. A 

nemzetközi szervezetekben való tagsági jogokat, az Egyesület nevében, az Egyesület 

által delegált tag is gyakorolhatja. 

- Aktív kapcsolatokat, együttműködéseket alakít ki a szakterületéhez tartozó hazai és 

külföldi cégekkel, valamint részükre bemutatók lehetőségét biztosítja, annak 

érdekében, hogy az Egyesület tagjai minél könnyebben a legújabb ismeretekre, 

információkra tehessenek szert. 

- Aktív kapcsolatokat, együttműködéseket alakít ki a társ mérnökegyesületekkel, közös 

projektek megvalósítása érdekében. 

- Aktív kapcsolatokat, együttműködéseket alakít ki a szakterületét érintő kormányzati és 

nemzetközi szervezetekkel, annak érdekében, hogy a társadalom által igényelt 

munkákban az Egyesület tevékenyen részt vegyen. 

- Ápolja és fejleszti a szakmai nyelvet. 

- Ápolja a szakmaterülethez kapcsolódó ipar, tudomány és oktatás tárgyi és szellemi 

hagyományait (pl. műemlék és ipari örökségvédelem), valamint támogatja azokat, akik 

ezt a tevékenységet végzik. 

- Különböző szabadidős és rekreációs tevékenységeket (pl. sport, stb.) és 

összejöveteleket (szakest, bál, kulturális rendezvény, stb.) végez, szervez és támogat a 

tagok és hozzátartozóik számára. 

Az Egyesület vállalkozói tevékenységet is végez, illetve végezhet (pl. különböző, rendszeres 

rutin vizsgálatok készítése ipari megrendelésre, bérbeadás, stb.), amelynek eredményét a 

fenti célok elérésére fordítja. Ennek érdekében, vállalatot, céget is alapíthat, illetve részt 

vehet cégek tevékenységében. 

2.2.1 Az egyesület tevékenysége a TEÁOR 2008 szerint megadva 

5811 Könyvkiadás 

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 

7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
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7430 Fordítás, tolmácsolás 

7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 

8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás 

9003 Alkotóművészet 

9412 Szakmai érdekképviselet 

9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

2.3 Az egyesület folyóiratai 

Az egyesület egy magyar nyelvű és egy angol nyelvű elektronikus folyóiratot szerkeszt, illetve 

ad ki, amelyek az egyesület honlapján keresztül elérhetőek. 

A magyar nyelvű folyóirat címe: „Ipari technológus”. 

A „Technológus” folyóiratban a szakterületünkhöz tartozó magyar nyelvű lektorált 

cikkek, válogatott külföldi cikkek magyar fordításai, képzési rész (számítások, tervezések 

bemutatása), hírek és tudósítások szerepelnek. 

Az angol nyelvű folyóirat címe: „Hungarian Journal of Chemical Engineering”.3 

 A „Hungarian Journal of Chemical Engineering” folyóiratban, a nemzetközi érdeklődésre 

is számítható, a szakterületünkhöz tartozó magyar és külföldi szerzők lektorált angol nyelvű 

cikkei, hírek és tudósítások szerepelnek. 

Az egyesület mindkét folyóirat szerkesztésére szerkesztőbizottságot hoz létre. 

 

3 Az egyesület tagjai 

Az Egyesület háromféle tagsági viszonyt különböztet meg. Az Egyesület rendes tagja, az 

Egyesület pártoló tagja, valamint az Egyesület tiszteletbeli tagja. 

                                                        

3
 Az önálló angol nyelvű folyóirat indítása egy lehetőség, de lehetőségként kezelhetjük azt is, hogy 

egy külföldi Vegyészmérnöki Egyesület, mint pl. az IChemE folyóirataiba törekszünk cikkeket írni, 
mindig feltüntetve esetleg a szerzők VIE tagságát, ezzel is elősegítve az egyesület betagozódását a 
nemzetközi szakmai vérkeringésbe. 
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3.1 Az Egyesület rendes tagja 

Az Egyesület rendes tagja lehet az a belföldi és külföldi természetes személy, aki a 

vegyészmérnöki tudomány valamely szakterületéhez tartózó mérnöki képzettséggel 

rendelkezik, és aki az írásbeli belépési nyomtatvány kitöltésével kéri a belépését az 

Egyesületbe. 

A „Felvételi eljárás” ügyrendjét és a belépési nyomtatványt, az Egyesület Szervezeti és 

Működési szabályzata tartalmazza. 

3.1.1 A rendes tag jogai 

- Használhatja a VIE rendes tagja címet. 

- Részt vehet az Egyesület rendezvényein. 

- Az Egyesület Közgyűlésén szavazati joggal részt vehet. 

- Választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve 

tisztségeibe. 

- Jogosult az Egyesületben és az Egyesület majdan kialakuló különböző szervezeti 

egységeiben (szakosztályaiban) tevékenykedni, függetlenül attól, hogy az adott 

szervezeti egységnek nyilvántartott tagja-e, de ahol nem nyilvántartott tag, ott a tag 

tevékenységét az adott szervezeti egység vezetésének kell engedélyezni. 

- Javaslatokat és indítványokat tehet, valamint panasszal fordulhat az Egyesület bármely 

szervéhez, valamint indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek napirendi 

pontjaira. 

- Az egyesület által kiadott szakértői és tervezői címeket megszerezheti. 

- Részt vehet az Egyesület szakértői, tervezői és gazdasági-vállalkozási 

tevékenységeiben, az adott projekt, vagy munkaterület vezetésének felkérésére. 

- Egyesületi díjakban és kitüntetésekben részesülhet. 

- Felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Elnökség 30 napon 

belül köteles választ adni. 

- Titoktartással az Egyesület nyilvántartásaiba betekinthet. 

3.1.2 A rendes tag kötelességei 

Az Egyesület rendes tagja köteles a tagdíjat szabályszerűen megfizetni és az egyéni 

lehetőségeihez mérten, köteles aktívan részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a 

kitűzött célok megvalósítását. Az Egyesület rendes tagjának meg kell felelnie az Egyesület 

etikai és magatartási szabályainak. 
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3.2 Az Egyesület pártoló tagja 

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a belföldi és külföldi természetes vagy jogi személy, illetve 

jogi személyiséggel nem rendelkező társaság és szervezet, aki/amely az írásbeli belépési 

nyomtatvány kitöltésével kéri a belépését az Egyesületbe. Ez alól – az 1.4 pont értelmében – 

a politikai szervezetek, szerveződések kivételt képeznek, mert ezek pártoló tagok sem 

lehetnek. 

A pártoló tag felvételéről az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.  

Az Egyesületnek a nem természetes személyű pártoló tagnak nyújtott 

szolgáltatásairól az Elnökség külön megállapodást köthet. 

Költségvetési szerv az Egyesület tagja nem lehet. 

A „Felvételi eljárás” ügyrendjét és a belépési nyomtatványt, az Egyesület Szervezeti és 

Működési szabályzata tartalmazza. 

3.2.1 A pártoló tag jogai 

- Használhatja a VIE pártoló tagja címet. 

- Részt vehet az Egyesület rendezvényein. 

- Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén.  

- Egyesületi díjakban és kitüntetésekben részesülhet. 

- Felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Elnökség 30 napon 

belül köteles választ adni. 

3.2.2 A pártoló tag kötelességei 

Az Egyesület pártoló tagja az Egyesület részére tagdíjat nem fizet. 

Az Egyesület pártoló tagjának meg kell felelnie az Egyesület etikai és magatartási 

szabályainak. 

 

3.3 Az Egyesület tiszteletbeli tagja 

Az Egyesület tiszteletbeli tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akiket a szakmai, 

oktatói, illetve a tudományos eredményeikre tekintettel az Elnökség, a saját, vagy bármely 

szervezeti egység előterjesztése alapján felkér, és akit a Közgyűlés e tagságra 2/3-ot 

meghaladó többséggel megválaszt, feltéve, hogy a felkérés alapján egy nyilatkozatban 

elfogadják az Egyesület Alapszabályát. A tiszteletbeli tag tagsága a Közgyűlés általi 

megválasztását követően azonnal kezdődik. 
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A tiszteletbeli tagnak felkért személy nyilatkozatának nyomtatványát az Egyesület SZMSZ 

melléklete tartalmazza. 

A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem kötelesek fizetni. Az Egyesület tiszteletbeli tagjának meg 

kell felelnie az Egyesület etikai és magatartási szabályainak. Az Egyesület tiszteletbeli tagja 

köteles elősegíteni az Egyesület céljainak megvalósítását. 

3.3.1 A tiszteletbeli tag jogai 

- Használhatja a VIE tiszteletbeli tagja címet. 

- Tanácskozási joggal csatlakozhat az Egyesület alapszervezeteihez. 

- Részt vehet az Egyesület rendezvényein. 

- Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén. 

- Egyesületi díjakban és kitüntetésekben részesülhet. 

- Felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Elnökség 30 napon 

belül köteles választ adni. 

 

3.4 A nappali tagozatos diákok tagsági viszonya 

Az előzőek alapján, egy nappali tagozatos diák, attól függően, hogy rendelkezik-e a 

tudományterülethez köthető valamilyen mérnöki végzettséggel, vagy sem, lehet rendes tag 

vagy pártoló tag. Rendes tagság esetén kedvezményes tagdíjfizetésre jogosult, ami a rendes 

tagdíj 10%-a. 

 

3.5 A tagok személyes adatainak nyilvántartása 

A Titkárság az Elnökség felügyelete mellett a tagokról, a vonatkozó jogi szabályozással 

összhangban, az Egyesület SZMSZ-ban rögzített Adatvédelmi szabályzat szerint nyilvántartást 

köteles vezetni. Az Egyesület tagjairól készült nyilvántartás nem nyilvános. A személyes 

adatok kezelésének célját, az adatok körét, a nyilvántartás és a betekintés szabályait az 

Adatvédelmi szabályzat tartalmazza. 

 

3.6 A tagsági viszony megszűnése 

A tagsági viszony megszűnik: 

- A tag kilépésének az Elnökséghez történő írásbeli bejelentésével. 

- A tag adatkezelési hozzájárulásának visszavonásával. 
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- A tagsági viszony Egyesület általi megszüntetésével. 

- A tagsági viszony Egyesület általi felmondásával. 

- A tag kizárásával. 

- A tag elhalálozásával, illetve nem természetes személyeknél a jogutód nélküli 

megszűnésével. 

- Az Egyesület megszűnésével. 

A tag tagsági jogviszonyát az Elnöknek címzett, de az Elnökséghez intézett írásbeli 

nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagság az írásbeli nyilatkozat 

benyújtásának napjára visszaható hatállyal szűnik meg. 

Amennyiben a tagdíj fizetésére köteles tag az éves tagdíj megfizetésével egy évet meghaladó 

késedelembe esik, a Titkárság felszólíthatja a tartozása rendezésére. Ha a tag a felszólítás 

után, a megadott legalább 30 napos határidőn belül, tagdíjfizetési kötelezettségének nem 

tesz eleget, a Titkárság javaslatára az Elnökség saját döntésével a tag tagsági viszonyát 

megszüntetheti. Az Elnökség az érintett tagot írásban értesíti a tagsága megszűnéséről. 

Az Elnökség megszünteti a tag tagsági viszonyát, amennyiben a tag az Egyesületnek adott 

adatkezelési hozzájárulását írásban visszavonja. A tagság az írásbeli nyilatkozat 

benyújtásának napjára visszaható hatállyal szűnik meg. Az adatkezelési hozzájárulás 

visszavonásával járó adatkezelési rendet az Egyesület SZMSZ-ban rögzített Adatvédelmi 

szabályzat tartalmazza. 

Amennyiben a tag nem felel meg az Alapszabályban meghatározott a tagság létrejöttéhez 

szükséges feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban 

felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. A felmondás részletes szabályait 

az Egyesület SZMSZ-e tartalmazza. 

3.6.1 A „Kizárási eljárás” és ügyrendje 

A tagnak jogszabályt, az Alapszabályt, az Alapszabályban meghatározott célokat, az Etikai és 

Magatartási Kódexet vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő, vagy az 

Egyesületnek anyagi vagy erkölcsi kárt okozó magatartása esetén - bármely egyesületi tag 

vagy egyesületi szerv (ideértve a Közgyűlést, az Elnökséget, a Felügyelő Bizottságot, az 

Etikai Bizottságot vagy valamely alapszervezetet) kezdeményezésére - a taggal szemben 

kizárási eljárás folytatható le.  

A kizárásra vonatkozó indítvány, vagy bizottsági határozat után az Elnökség 15 napon belül a 

kizárási eljárást megindítja.  

A kizárási eljárásban az Elnökség először írásban tájékoztatja a tagot, a kizárási ok 

megjelölésével, a kizárásra irányuló eljárás megindításáról, egyben felhívja a tag figyelmét, 

hogy a tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül az álláspontját írásban küldje 

meg az Elnökségnek. Ezt követően az Elnökség a tagokat tájékoztatja a kizárási eljárásról, 

ismertetve velük a megjelölt kizárási okot és a tag álláspontját. A tag kizárásáról a következő 
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Közgyűlés határoz titkos szavazással, 2/3-ot meghaladó többséggel. Az érintett tag az őt 

érintő szavazásban nem vehet részt. Az Elnökség írásban tájékoztatja a tagot a Közgyűlés 

döntéséről a döntéstől számított 15 napon belül. A Közgyűlés döntésével szemben, a 

Közgyűlés döntéséről megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül egyszeri 

fellebbezésre van lehetőség. A fellebbezésben a tag kiegészítheti az üggyel kapcsolatos 

álláspontját, majd kérnie kell a „Fellebbezési eljárás” megindítását és a Közgyűlés újbóli 

döntését. A „Fellebbezési eljárás” megindításáról az Elnökség tájékoztatja azt a szervet, 

amely eredetileg kezdeményezte a tag kizárását, megküldve a tag kiegészítő álláspontját, 

valamint 15 napon belül lehetőséget ad a kezdeményező szervnek is az eredeti 

álláspontjának kiegészítésére. Ezt követően, az Elnökség megszervezi a következő Közgyűlés 

újbóli szavazását, ahol szintén 2/3-ot meghaladó többséggel lehet dönteni a tag kizárásáról. 

Az érintett tag az őt érintő szavazásban ekkor sem vehet részt. Az újbóli szavazás 

eredményéről az Elnökség 15 napon belül értesíti a tagot. 

A „Fellebbezési eljárás” ügyrendjét az Egyesület SZMSZ-a tartalmazza. 

 

3.7 Az egyesületet alapító személyek akarata 

Az alapító személyek az Egyesületet a vegyészmérnöki szakma fejlesztésére, a 

vegyészmérnöki tudományterület védelmére és a szakmai közösség kialakítására, 

fenntartására és szolgálatára hozzák létre. Az Egyesület irányításában elsősorban a 

szakmaiság, a szakmai elvek érvényesüljenek, e mellett igyekezni kell a tagok közötti bizalom 

kialakítására és fenntartására, valamint a pénzügyileg is tiszta, átlátható működés 

megvalósítására. Az Egyesület tagságának törekednie kell arra, hogy a szakmai közösség 

egysége megmaradjon, és csak az egyesületünkön belül tagozódjon az ipari részterületekre. 

A részterületekre való hivatkozással, a szakmánk „felszeletelése”, a szakmánk egységének 

megbontása, kedvezőtlenül hat szakmánk, tudományterületünk fejlődési lehetőségeire, az 

érdekérvényesítő képességeinkre és egyéb lehetőségeinkre. Ezért az Egyesület vezetése 

köteles ezeknek a céloknak, mint alapítói akaratnak a prioritását döntéseikben mindig szem 

előtt tartani és az olyan önös egyéni, illetve külső szervezeti törekvéseknek, amely a 

közösség céljaival ellentétes eredményekre vezethetnek ellenállni, azokat megakadályozni. 

Az alapító személyek használhatják a „VIE alapító tagja” címet. Az alapító személyek névsorát 

a tagnyilvántartás tartalmazza. 
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4 Az Egyesület szervezeti felépítése és tisztségviselői 

4.1 Az Egyesület alapszervezetei 

Az Egyesület szakmai és egyéb tevékenységeit az úgynevezett önszerveződéses 

alapszervezeteikbe tömörült tagságával, valamint az Elnökség által létrehozott 

alapszervezetekkel, illetve az alkalmazottaival végzi. 

Az alábbi önszerveződéses alapszervezetek működnek az egyesületen belül: 

- Szakosztály, amely szakági vagy szűkebb szakterületi alapon, illetve a tagok életkori 

jellemzői vagy az Egyesületen belüli különleges helyzetük alapján (pl.: Olajipari, 

Élelmiszeripari, Ifjúsági, Szenior, Oktatói, Tervezői, stb.) a tagok önszerveződése útján 

létrehozott állandó szervezet, az adott szakosztály tagsága által választott vezetőséggel 

és működéssel. Szakosztályt alkothatnak egy nagyobb vállalat, gazdasági vagy egyéb 

szervezet dolgozói is. 

- Területi szervezet, amely földrajzi-területi alapon, a tagok önszerveződése útján 

létrehozott állandó szervezet, az adott területi szervezet tagsága által választott 

vezetőséggel és működéssel. 

Az Elnökség is létrehozhat különböző alapszervezeteket időszakos, vagy meghatározott 

feladatra, vagy projektre. Az Elnökség által létrehozott alapszervezet a „Klub”, a „Bizottság”, 

a „Tanács”, a „Kutatócsoport” és a „Munkacsoport”. Az Elnökség által létrehozott 

alapszervezetek működését az Elnökség határozza meg, hagyja jóvá. Ilyen szervezet lehet 

például az Egyesület Tudományos és Oktatási Tanácsa, az egyesületi Sport Klub, a Vegyipari 

Berendezés Diagnosztikai Kutatócsoport, stb., amennyiben az Elnökség annak létrehozásáról 

dönt. A Klub/Bizottság/Tanács/Kutatócsoport/Munkacsoport tagjait és vezetőit az Elnökség 

kéri fel, nevezi ki, illetve hívja vissza. 

Az alapszervezetek nem önálló jogi személyek. Egy tag egyidejűleg csak egy területi 

alapszervezetnek, de több különböző szakosztálynak, valamint több, az Elnökség által 

létrehozott alapszervezetnek a tagja is lehet. 

4.1.1 Az önszerveződéses alapszervezetek létrehozásának és fenntartásának 

feltételei 

- Legalább 10 aktív, tagdíjfizető rendes tag nyilatkozata az alapszervezet létrehozásáról, 

az alapszervezethez való tartozásról. A továbbiakban ők az alapszervezet tagjai. 

- Határozott időre, azaz maximum 4 évre megválasztott vezetősége, vezető testülete 

van. 

- Írásban benyújtott éves munkaprogram elkészítése az Elnökség részére, amely évente 

legalább egy ülést, illetve szakmai rendezvényt vagy megmozdulást tartalmaz. Az éves 
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munkaprogram teljesüléséről a következő év február végéig tömör írásos beszámolót is 

kell készíteni az Elnökség részére. 

- Az alapszervezet megalakulásának írásos előterjesztése az Elnökség felé. Az 

alapszervezet megalakulását az Elnökség engedélyezi. Az Elnökség a döntését az 

előterjesztés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles meghozni, majd az 

alapszervezetet, illetve annak vezetését, valamint az Egyesület tagságát a döntés 

eredményéről írásban tájékoztatni. Az alapszervezet az Elnökség jóváhagyó határozata 

meghozatalának napján jön létre. 

- Az Elnökség jogosult a már létrejött alapszervezetet megszüntetni, amennyiben az 

alapszervezet fenntartásának feltételei nem adottak, az alapszervezet a működése 

során nem tartja be az Alapszabályban foglalt előírásokat, illetve ha az alapszervezet 

tevékenysége az Alapszabályban foglalt céloknak és szellemiségnek nem felel meg. 

Az önszerveződéses alapszervezet – szabályosan összehívott ülésen – szótöbbséggel 

kimondhatja az alapszervezet megszűnését, amelyet a megszűnt alapszervezet vezetőjének 

írásban az Elnökség tudomására kell hoznia az alapszervezet megszűnésének kimondásától 

számított 15 napon belül. Az alapszervezet vezetőségének (amennyiben az alapszervezetnek 

nem maradt vezetőségi tagja, bármely tagnak) kezdeményezni kell az Elnökségnél az 

önszerveződéses alapszervezet megszűnését, ha taglétszáma 5 fő alá csökken, és/vagy nem 

működik. A megszüntetésről az önszerveződéses alapszervezet tagjait tájékoztatni kell az 

alapszervezet megszűnésének kimondásától számított 15 napon belül, hogy legyen 

lehetőségük más alapszervezethez csatlakozni. 

Az alapszervezetek saját hatáskörükben, az adott alapszervezet vezetőségének döntésével, 

létrehozhatnak munka- vagy szakbizottságokat egy adott feladat elvégzésére. Ezen 

bizottságok tagjai és vezetői lehetnek a létrehozó alapszervezet tagjai által választott 

személyek, vagy a létrehozó alapszervezet vezetői által kinevezett személyek. Az 

alapszervezetek által létrehozott bizottságok tevékenységéért a létrehozó alapszervezet 

vezetése felelős, a bizottság pedig annak a vezetőségnek számol be a tevékenységéről, 

amelyik létrehozta. Az alapszervezet vezetősége saját hatáskörében dönt a bizottság 

megszüntetéséről. 

Az egyesület bármely alapszervezete csak az Elnökség határozatával, a határozatban 

rögzített feltételekkel és terjedelemmel 

- csatlakozhat külföldi és hazai szövetségekhez, szakmai szervezetekhez, 

egyesülésekhez; 

- vehet részt más jogi személlyel közös vállalkozásban; 

- adhat egyesületi szintű szakvéleményt, állásfoglalást, vagy kezdeményezhet lépéseket 

állami, hatósági, közigazgatási szervezetek felé; 

- tehet pénzügyi, gazdasági következményekkel járó nyilatkozatot, vállalást; 

de ezekben az esetekben is csak az Egyesület jelenhet meg jogi személyként. 
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4.1.2 Az önszerveződéses alapszervezetek működésének alapelvei 

- Az Egyesületi normák, célok elfogadása. 

- A feladatvállalás önkéntessége. 

- A szabad véleményalkotás és véleménynyilvánítás. 

- A többségi akarat érvényesülése, ha az nem ütközik az Egyesület alapszándékával, 

céljaival, érdekeivel. 

- Maximum 4 évre választott vezetőséggel működnek.  A vezetőség tagjai egy 

alkalommal választhatóak újra. 

- Az önszerveződéses alapszervezet határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 

- Az önszerveződéses alapszervezet vezető testületének működését az adott vezető 

testület önállóan határozza meg, de írásban rögzíteni szükséges. 

- Az önszerveződéses alapszervezet ülései, összejövetelei minden tag számára nyilvános, 

de a döntéshozatalban és annak folyamatában csak az arra jogosultak, az 

önszerveződéses alapszervezet tagjai vehetnek részt. Az önszerveződéses 

alapszervezet egyszerű szótöbbséggel hozott szavazással dönthet úgy, hogy egy adott 

ülése zártkörű, vagy az összejövetele egyesületi tagságra tekintet nélkül mindenki, 

illetve meghatározott, egyesületi tagsággal nem rendelkező személyek számára is 

nyilvános. Az Egyesület tisztségviselői (az Elnök, az Elnökség tagjai, az FB 

tagjai és az EB tagjai), valamint az Egyesület adminisztrációs szervezetét 

irányító Főtitkár a zárt üléseken is részt vehetnek. 

- A döntéseket, és azok körülményeit írásban (pl. jegyzőkönyvben) kell rögzíteni és 

azokat a következő ciklus végéig meg kell őrizni. 

- A döntések ellen, a döntéstől vagy – írásbeli értesítés esetén – a kézhezvételtől 

számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be az Elnökség felé az Egyesület SZMSZ 

szerint meghatározott módon és eljárásban. 

 

4.2 A Közgyűlés 

Az Egyesület legfelső döntéshozó szerve a Közgyűlés. A döntéseit határozatok formájában, 

elektronikus úton megtartott, vagy személyes részvétel mellett megtartott Közgyűlésen 

hozza meg. Cél az elektronikus úton megtartott közgyűlés megvalósítása és az ehhez 

kapcsolódó elektronikus szavazás lehetőségének megteremtése abból a célból, hogy a 

Közgyűlés döntéseinek meghozatalába minden rendes tagnak könnyen megvalósítható, 

közvetlen beleszólása legyen. Amíg az elektronikus közgyűlés és szavazás lehetősége nincs 

megteremtve, addig a személyes részvétel mellett megtartott közgyűlés hozza meg a 

határozatait. 

A Közgyűlés határozatképességének szabályait az Egyesület SZMSZ-a tartalmazza. 
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Évente legalább egyszer évi rendes Közgyűlést kell tartani. E mellett rendkívüli közgyűlés is 

tartható, ha a rendes tagok 10%-a, vagy legalább 5 önszerveződéses alapszervezet 

vezetősége, vezetőségi határozat formájában, írásban kéri. 

Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha  

az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, az Egyesület előreláthatólag nem 

lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni vagy az Egyesület céljainak elérése 

veszélybe került. A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 

okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 

megszüntetéséről dönteni. 

A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A meghívó tartalmát és kézbesítésének részletes 

szabályait az SZMSZ tartalmazza. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon 

belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó Elnökségtől a napirend 

kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

- Az alapszabály elfogadása és módosítása. 

- A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása. 

- Az Egyesületnek más egyesülettel való egyesülésének, vagy az Egyesület 

feloszlatásának kimondása. 

- Az éves költségvetés jóváhagyása. 

- A Titkárság évi beszámolójának és számviteli beszámolójának elfogadása. 

- A közhasznúsági jelentés elfogadása. 

- Az Elnök és az Elnökség megválasztása, valamint visszahívása. 

- A Felügyelő Bizottság megválasztása, valamint visszahívása. 

- Az Etikai Bizottság megválasztása, valamint visszahívása. 

- Az Etikai Bizottság által kidolgozott és/vagy módosított Etikai és Magatartási Kódex 

elfogadása. 

- Döntés az Elnökség döntései ellen benyújtott fellebbezésekben. 

- Döntés a Közgyűlés hatáskörében tartott egyesületi kitüntetések, díjak és címek 

tekintetében, odaítélésében. 

- Döntés valamely tag tagsági jogviszonyának felmondása kérdésében. 

- Döntés mindazon ügyekben, amelyet hatáskörébe von. 

A Közgyűlés a tagok számára nyilvános, de a döntéshozatalban és annak folyamatában csak a 

rendes tagok vehetnek részt. A tagok képviseltethetik magukat meghatalmazottal, azonban 

egy tag saját szavazatán túl csak egy további szavazatot adhat le meghatalmazással. 

Minden tagnak azonos számú szavazata van. 
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Az SZMSZ-ben részletezett eseteken túl 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. 

Az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Minden más kérdésben 

elegendő a Közgyűlésen jelenlévő tagok egyszerű többségének szavazata, kivéve a kizárási 

eljárásban szabályozott esetet. 

A részletes szabályokat az SZMSZ tartalmazza.  

 

4.3 Az Elnökség 

Az Elnökség az Egyesület képviseleti és ügyintéző szerve. Létszáma min. 5 fő, de 

maximum 11 fő lehet, de a létszám mindig páratlan. Az Elnök személye az Elnökség 

létszámába beleértendő, az Elnök egyben az Elnökség tagja is. Alapításkor az Elnökség 

létszáma 7 fő az Elnökkel együtt. Az Elnökség teljes létszámáról és személyi összetételéről a 

Közgyűlés dönt, az SZMSZ-ben szabályozott módon. Az Elnökség tagjai az egyesület vezető 

tisztségviselői közé tartoznak. Elnökségi tag csak rendes tag lehet. Az Elnökség tagjainak 

megbízatása 4 éves ciklusokra szól.  

Az első Elnökséget – arra való tekintettel, hogy az Alapszabály elfogadására az alapítók 

egyhangú szavazatával közgyűlés tartása nélkül kerül sor – az alapító tagok választják meg 

írásbeli szavazással, egyszerű többséggel. 

Az Elnökség személyi összetételében két megkötés van: 

- Az egyik, a nemek aránya. A női és a férfi részvétel szabályozott, ami azt jelenti, hogy 

az egyik nem részaránya sem csökkenhet 40% alá.  

- A másik, az iparhoz köthető személyek aránya. Mivel az Egyesület elsődlegesen egy 

szakmai szervezet, egy mérnökegyesület, ezért a vegyészmérnöki tudományhoz 

köthető ipari területen dolgozó, a pályafutásuk alapján ipari szakembernek 

besorolható személyek részaránya sem csökkenhet 40% alá. Hogy ki hová sorolható, az 

illető személy szakmai önéletrajza az irányadó, azaz hol töltött el a pályafutásában 

több időt. Kérdéses esetben az Etikai Bizottság írásbeli határozattal dönt. 

Amennyiben a megkötéseknek megfelelően nem lehet jelölteket állítani valamilyen 

tisztségre, úgy az Egyesület működésének fenntartása érdekében a megkötésektől el lehet 

tekinteni, de azt csak az SZMSZ-ben szabályozott módon lehet megtenni. 

Az Elnökség munkájában tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság elnöke, 

valamint az Etikai Bizottság elnöke. 
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Az Elnökség minden olyan kérdésben dönt, amely nem tartozik a Közgyűlés 

hatáskörébe. Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az 

Elnökségi döntésekkel szemben jogorvoslati lehetőség van, az Egyesület Szervezeti és 

Működési Szabályzatában megtalálható „Fellebbezési eljárásnak” megfelelően. Az Elnökség 

határozataival szemben benyújtott jogorvoslatok vonatkozásában a Közgyűlés dönt. 

Az Elnökség tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülnek, amelyet az éves 

költségvetés tartalmaz. 

Az Egyesület első elnökségének tagjai (első vezető tisztségviselői):   

Dr. Árpád István (anyja születési neve: Szabó Zsuzsanna, lakóhely: 4034 

Debrecen, Csongor utca 6.) elnök 

Balogh Ildikó Erzsébet (anyja születési neve: Németh Erzsébet, lakóhely: 6000 

Kecskemét, Mátyás király körút 34. fsz.2.) elnökségi tag 

Dr. Horváth Géza Márton (anyja születési neve: Áprily Magdolna, lakóhely: 

8200 Veszprém, József Attila utca 14/A.) elnökségi tag 

Müller Ádám (anyja születési neve: Áppl Katalin, lakóhely: 7800 Siklós, Dr. 

Grúber Béla utca 11.) elnökségi tag 

Olvasó Árpád Attila (anyja születési neve: Sárdi Julianna, lakóhely: 2440 

Százhalombatta, Nyárfa utca 4.) elnökségi tag 

Dr. Powellné Székely Gabriella (anyja születési neve: Szabó Erzsébet, lakóhely: 

1055 Budapest, Balaton utca 15. 1/1.) elnökségi tag 

Rippelné Dr. Pethő Dóra (anyja születési neve: Simon Julianna, lakóhely: 8443 

Bánd, Aranyos köz 2.) elnökségi tag. 

4.3.1 Az Elnökség feladatai és felelőssége 

Az Elnökség kiemelt feladat és felelősség körei az alábbiak: 

- A felterjesztett tagfelvételi kérelmek elbírálása, a kizárásra, valamint a tagsági 

jogviszony felmondására vonatkozó közgyűlési döntés előkészítése. 

- A tagság által létrehozott alapszervezetek engedélyezése, megszüntetése, 

alapszervezetek létrehozása, megszüntetése. 

- Döntés az önszerveződéses alapszervezetek által hozott döntések elleni fellebbezési 

ügyekben. 

- Az Egyesület működési stratégiájának kialakítása. 
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- A Titkárság szervezeti felépítésének és létszámának meghatározása. A Főtitkárral 

kötendő munkaszerződés jóváhagyása, az Elnök személyén keresztül a 

munkáltatói jogok gyakorlása. 

- A banki aláírásra is jogosult elnökségi tag(ok) személyének kijelölése. 

- Döntés az Egyesület tevékenységének, működésének, általános alapvető fontosságú 

kérdéseiben. 

- A tagság nyilvántartása. 

- A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása és módosítása, kivéve az alapításkori 

Szervezeti és Működési Szabályzatot, amelyet az alapítók fogadnak el egyszerű 

többséggel. 

- A Közgyűlések összehívása, összehívásának előkészítése, napirendjének 

meghatározása, dokumentumainak véleményezése és közzététele, a tagság és az 

Egyesület szervezeteinek értesítése. 

- Részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre. 

- Az egyesületi programok, akciók céljainak meghatározása. 

- A folyóiratok szerkesztőbizottságainak létrehozása, tagjainak felkérése, visszahívása. 

- Az Egyesület külső kapcsolatrendszerének meghatározása, beleértve a nemzetközi 

kapcsolatokat is, a kapcsolatok irányítása, az Egyesület más külső szervezetekhez 

delegáltjainak megbízása, számonkérése, és visszahívása. 

- Az Elnökség által létrehozott szervezetek (Klub/Bizottság/Tanács/Kutatócsoport/ 

Munkacsoport) tagjainak és vezetőinek felkérése, megbízása és visszahívása. Ezen 

szervezetek tevékenységeinek meghatározása. Az Egyesület jogszabály és az 

Alapszabály szerinti szervezetei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának 

előkészítése. 

- Dönt az Egyesületi kitüntetések és díjak odaítéléséről, a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe nem utalt egyesületi kitüntetések, díjak és címek alapítása és 

adományozása az előterjesztések figyelembe vételével. 

- Alapítvány létrehozása, alapítványhoz csatlakozás eldöntése. 

- Vállalkozások alapítása, vállalkozásba történő csatlakozás vagy vállalkozásból történő 

kilépés eldöntése. 

- Bármilyen olyan ideiglenes vagy állandó szervezet létrehozása, amely az Egyesület 

céljainak elérését segíti, illetve ezek megszüntetése. 

- Az egyesületi gazdálkodás nagy fontosságú, általános problémáinak kezelése, az 

alapvető gazdálkodási döntések meghozása. Javaslat készítése a tagdíjak mértékéről a 

Közgyűlés felé, illetve a jelentős gazdasági erővel rendelkező nem természetes 

személyek egyedi, az Egyesület működésének biztosítása érdekében történő önkéntes 

vagyoni hozzájárulásának tárgyalásos meghatározása. 
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- Gazdálkodás az egyesület vagyonával, a beszámolók előkészítése és azoknak a 

Közgyűlés elé terjesztése; az éves költségvetési tervezet elkészítése és annak a 

Közgyűlés elé terjesztése. 

- Az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése.  

- Az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele. 

- A tag felvételéről való döntés az SZMSZ-ben előírt eljárásrend szerint. 

- Az Elnökség működési rendjének meghatározása. 

 

Az egyesület képviselete: 

 

 Az elnök képviseleti joga önálló és általános, a további elnökségi tagok 

képviseleti joga együttes. Az egyesületet két-két elnökségi tag együttesen 

képviselheti, minden ügycsoportban. 

4.3.2 Az Elnökség működésének alapelvei 

Az elnökség működésének alapelvei: 

- Az Elnökség működésében és döntéseiben az alapszabályt és annak szellemiségét 

betartja. 

- Az elnökség üléseit az Elnök hívja össze, legalább negyedévenkénti gyakorisággal, 

írásban (e-mail) a napirend közlésével. 

- Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon tagjainak több mint a fele jelen van. 

Amennyiben az Elnökség három egymást követő ülésén is határozatképtelen, úgy 

rendkívüli Közgyűlést kell tartani és új Elnökséget kell választani. 

- Az Elnökség határozatait, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Személyi kérdésekben az Elnökség titkos szavazással dönt. Titkos szavazás esetén az 

Elnökségnek teljes létszámban kell szavaznia. 

- Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, de azon tanácskozási joggal részt vehet a 

Felügyelő Bizottság elnöke és az Etikai Bizottság elnöke, illetve az Elnökség által felkért 

személy. Kérésre az Elnökség dönthet úgy, hogy megfigyelőként az egyesület 

meghatározott tagjai részt vehessenek az elnökségi ülésen, de szót csak az kaphat, 

akinek az Elnök azt megadja. Az elnökség dönthet úgy, hogy ülését, vagy annak egy 

részét zárttá nyilvánítja. A zárt ülésen csak az elnökség tagjai vehetnek részt. 

- Az Elnökség Elnökségi ülés nélkül is hozhat határozatokat, döntéseket, de azokat is 

írásban rögzíteni kell. A határozatok, döntések tervezetét az Egyesület Elnöke írásban 

(pl. e-mail) köteles megküldeni az elnökségi tagoknak úgy, hogy a szavazásra 7 nap 
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álljon a rendelkezésre. Az elnökségi tagok a határidő lejárta előtt írásban (pl. e-mail) 

küldhetik el a szavazatukat. A határidőn túl érkezett szavazatok érvénytelennek 

minősülnek. 

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, vagy ha 

valamennyi érvényes szavazat ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított 3 

napon belül az Egyesület Elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 

napon belül közli az elnökségi tagokkal. 

- Az Elnökség üléseiről és határozatairól folytonos sorszámmal ellátott jegyzőkönyvet 

kell vezetni. 

4.3.3 Az Elnök 

Az elnök képviseleti joga önálló és általános. 

Az Elnök az Elnökség tagja és egyben vezetője. Az Elnök feladata és hatásköre: 

- Az Egyesület legmagasabb szintű képviselete. 

- Az Egyesület és az Elnökség tevékenységének irányítása. 

- Az Elnökség üléseinek összehívása, az Elnökség munkájának megszervezése. 

- A munkáltatói jogok gyakorlása a Titkárságot vezető Főtitkár tekintetében, 

amennyiben a főtitkári tisztséget munkaviszonyban töltik be, továbbá az Egyesület 

egyéb munkavállalói tekintetében, kivéve a Titkárság munkavállalóit. 

- Minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály, vagy a Közgyűlés határozata, vagy 

az Egyesület belső szabályzata (SZMSZ) az Elnök hatáskörébe utal. 

Az Elnök a munkájáról az Elnökségnek és a Közgyűlésnek számol be. Az Elnök szükség esetén 

tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot és az Etikai Bizottságot azok hatáskörébe tartozó 

ügyekről. 

Az Elnököt akadályoztatása esetén az Elnökség által erre kijelölt Elnökségi Tag helyettesíti. 

Ha az Elnök lemond, vagy egy évnél hosszabb időre kiesik az Elnökség munkájából, akkor 

vagy rendkívüli közgyűlést kell összehívni, vagy a rendes Közgyűlésen új Elnököt kell 

választani. 

 

4.4 A Titkárság 

A Titkárság végzi az Egyesület adminisztrációját, szervezi vállalkozásait, 

konferenciáit, rendezvényeit. A Titkárságot a Főtitkár irányítja, aki nem minősül 

választott tisztségviselőnek. Egy személy egyszerre (egy időben) az Elnöki és a 

Főtitkári pozíciót nem töltheti be.  Amennyiben, a Főtitkári tisztséget 
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munkaviszonyban töltik be, akkor a Főtitkárral kötendő munkaszerződést az 

Elnökség hagyja jóvá, illetve módosíthatja. A napi gyakorlatban a Főtitkárral a 

munkajogi kapcsolatot, a szervezeti és munkajogi felügyeleti és felettesi jogot 

az Elnökség nevében az Elnök gyakorolja. 

4.4.1 A Főtitkár 

A főtitkár nem minősül választott tisztségviselőnek. 

A Főtitkár legfontosabb feladatai, az Egyesület tevékenységének egészét tekintve: 

- A jelen alapszabályban megfogalmazott célok szerint a szervezet gyakorlati 

ügyvezetése. 

- A törvényesség biztosítása a pénzügyek, a számlarend területén. 

- A törvényesség és az eredményesség biztosítása az Egyesület vállalkozásainál. 

- Az Egyesület dokumentumainak archiválása, törvényes kezelése. 

- A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) kidolgozása/kidolgoztatása és az 

Elnökség elé terjesztése jóváhagyásra. E szabályzat tartalmazza a részletes belső 

működési ügyrendet. 

- A munkáltatói jogkör gyakorlása a Titkárság alkalmazottai felett. 

- A napi ügyek irányítása, intézése. 

- Az éves költségvetési terv, a pénzforgalmi terv, valamint az éves mérleg tervezetének 

elkészítése/elkészíttetése és jóváhagyásra az Elnökség elé terjesztése. 

- Az évente jóváhagyott költségvetés kereteinek betartása, gazdálkodás az egyesület 

vagyonával az Elnökség jóváhagyása mellett, az egyesületi gazdálkodás általános 

problémáinak kezelése, a gazdálkodási döntések meghozása a költségvetéssel és az 

alapszabállyal összhangban. Szükség esetén, kérheti az Elnök illetve az Elnökség 

állásfoglalását. 

- A közhasznúsági jelentések elkészítése. 

- A „Technológus” és a „Hungarian Journal of Chemical Engineering” folyóirat kiadói 

jogainak gyakorlása és a folyóiratok pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzése. 

- A szervezetek gazdálkodásának felügyelete, költségvetési összehangolása, az SZMSZ-

ben erre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 

 

4.5 A Felügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottság (FB) felügyeli és ellenőrzi az Egyesületnek a jogszabályok, az 

Alapszabály és az SZMSZ szerinti működését, gazdálkodását, az ügyrendek betartását és erről 

beszámol az Elnökségnek és a Közgyűlésnek. Az FB véleményezi a Titkárság által előkészített 
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éves költségvetést, valamint az FB ellenőrzi az egyesületi határozatok végrehajtását, 

betartását is. A Felügyelő Bizottság csak a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, az FB és tagjai 

az Egyesület Elnökségétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. Minden 

szervezet, testület ülésén képviseltetheti magát tanácskozási joggal, minden szervezettől, 

tagtól kérhet információt az egyesületi tevékenységgel kapcsolatban. Az FB éves munkaterv 

alapján tart ellenőrzéseket, illetve ezen felül ad-hoc ellenőrzéseket tarthat egyesületi tag, 

alapszervezet vagy maga az FB saját kezdeményezésére. Az Egyesület bármely tagja, vagy 

szervezete kérheti a Felügyelő Bizottság eljárását, vizsgálatát, azonban az FB maga dönti el, 

hogy a vizsgálatot elvégzi-e. A döntésről a bejelentőt a döntés meghozatalától számított 15 

napon belül tájékoztatni kell. Amennyiben az FB a vizsgálatot elvégzi, annak eredményéről a 

vizsgálat lezárását követő 30 napon belül tájékoztatja az érdekelt és érintett személyeket, 

szervezeteket, az Elnökséget, majd a következő Közgyűlést. Ha intézkedésre van szükség a 

törvénytelenség, a szabálytalanság, az etikátlanság megszüntetésére, annak tartalmát és 

módját is a Felügyelő Bizottságnak kell meghatároznia. 

A Felügyelő Bizottság tagjai az egyesület tisztségviselői közé tartoznak. A Felügyelő Bizottság 

tagja csak rendes tag lehet. A Felügyelő Bizottság létszáma 4 fővel kevesebb, mint az 

Elnökség létszáma, de minimum 3 fő.  A Felügyelő Bizottság személyi összetételében 

azonban csak egy megkötés van, a nemek aránya. A női és a férfi részvétel szabályozott, ami 

azt jelenti, hogy az egyik nem részaránya sem csökkenhet 40% alá, illetve 3 fő esetén 

legalább 1 főnek a másik nemhez kell tartoznia.  

Amennyiben a megkötéseknek megfelelően nem lehet jelölteket állítani a Felügyelő 

bizottsági tisztségre, úgy az Egyesület működésének fenntartása érdekében a megkötésektől 

el lehet tekinteni, de azt csak az SZMSZ-ben szabályozott módon lehet megtenni. 

Nem lehet az FB tagja, illetve az Egyesület könyvvizsgálója, amennyiben szükséges lenne: 

- az Elnökség tagja, 

- a Főtitkár, 

- az Etikai Bizottság tagja, 

- aki az Egyesülettel munkaviszonyban áll, 

- aki az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a tagság bármely személye 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli juttatásokat, 

- aki a fentiek szerinti személyek közeli hozzátartozója, illetve élettársa, 

- illetve aki nem rendelkezik tiszta Erkölcsi Bizonyítvánnyal. 

Az FB tagjai ennek értelmében nem jelölhetőek vezető tisztségviselőnek, illetve 

munkaviszonyban nem alkalmazhatóak. 

A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg, kivéve az első Felügyelő Bizottság 

tagjait, akiket az alapító tagok választanak meg írásbeli szavazással, egyszerű többséggel. Az 

FB tagjainak megbízatása 4 éves ciklusokra szól. A ciklusok kezdetének és végének időpontját 

és a választás rendjét az SZMSZ tartalmazza. Az FB Elnökét a bizottság tagjai maguk közül 
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választják meg egyszerű szótöbbséggel. A Felügyelő Bizottság tagjait többször is újra lehet 

választani. Ha valamelyik FB tag lemond, vagy hat hónapnál hosszabb időre kiesek a 

Bizottság munkájából, akkor a helyére egy új tagot kell 90 napon belül egy rendkívüli vagy 

rendes Közgyűléssel választani. Az új tag megbízatása csak a folyó ciklusra szól. 

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülnek, amelyet az éves 

költségvetés tartalmaz. 

4.6 Az Etikai Bizottság 

Az Etikai Bizottság (EB) feladata az etikai eljárások lebonyolítása, határozathozatal erkölcsi 

ügyekben, a mérnöketikai kérdésekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi állásfoglalások 

figyelemmel kísérése, valamint azok nyilvánosságra hozatala. Az Etikai Bizottság kidolgozza 

és folyamatosan fejleszti az Egyesület Etikai és Magatartási Kódexét, amelyet elfogadásra a 

Közgyűlés elé terjeszt. Az Etikai és Magatartási Kódexet a Közgyűlés fogadja el és annak 

betartása minden tagra kötelező. Az EB vizsgálatot folytathat etikai, magatartási 

kérdésekben, az Alapszabály, az SZMSZ és az Etikai és Magatartási Kódex betartása 

tekintetében. Etikai sérelem esetén eljár, határozatot hoz, és erről tájékoztatja a tagokat, 

közvetlenül, vagy a Közgyűlésen keresztül. Állásfoglalásáról soron kívül írásban tájékoztatja 

az Elnökséget a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Tevékenységéről a 

Közgyűlésnek beszámol. Az EB az ügyrendjét saját maga állítja össze, és jóváhagyásra az 

Elnökség elé terjeszti.  

A vizsgálatot ad-hoc módon a saját elhatározására, illetve bármely egyesületi tag, vagy 

alapszervezet kezdeményezésére is végezheti, azonban az Etikai Bizottság maga dönti el, 

hogy a vizsgálatot elvégzi-e, vagy sem, kivéve, ha az Elnökség írásban kéri a vizsgálat 

lefolytatását, mert akkor az EB köteles az eljárást lefolytatni. A nem Elnökségi kérés esetén a 

vizsgálat elvégzéséről/vagy elutasításáról szóló döntésről a vizsgálatot kezdeményezőt a 

döntés meghozatalától számított 15 napon belül tájékoztatni kell. Az Etikai Bizottság a 

vizsgálat elutasítási döntését nem köteles indokolni. Amennyiben az Etikai Bizottság a 

vizsgálatot elvégzi, annak eredményéről a vizsgálat lezárultát követő 30 napon belül 

tájékoztatja az érdekelt és érintett személyeket, szervezeteket, az Elnökséget, majd a 

következő Közgyűlést. Ha intézkedésre van szükség az etikátlanság megszüntetésére, annak 

tartalmát és módját is az Etikai Bizottságnak kell meghatároznia.  

Az Etikai Bizottság tagjai az egyesület tisztségviselői közé tartoznak. Az Etikai Bizottság tagja 

csak rendes tag lehet. Az Etikai Bizottságot létszáma 3 fő. Tagjait a Közgyűlés választja meg, 

kivéve az első Etikai Bizottság tagjait, akiket az alapító tagok választanak meg írásbeli 

szavazással, egyszerű többséggel. Az EB tagjainak megbízatása 4 éves ciklusokra szól. A 

ciklusok időtartamát és a választás rendjét az SZMSZ tartalmazza.  

Az Etikai Bizottság személyi összetételében, csak egy megkötés van, a nemek aránya. A női 

és a férfi részvétel szabályozott, ami azt jelenti, hogy a 3 fő esetén legalább 1 főnek a másik 

nemhez kell tartoznia.  
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Amennyiben a megkötéseknek megfelelően nem lehet jelölteket állítani az Etikai bizottsági 

tisztségre, úgy az Egyesület működésének fenntartása érdekében a megkötésektől el lehet 

tekinteni, de azt csak az SZMSZ-ben szabályozott módon lehet megtenni. 

Nem lehet az EB tagja: 

- az Elnökség tagja, 

- a Főtitkár, 

- A Felügyelő Bizottság tagja, 

- aki az Egyesülettel munkaviszonyban áll, 

- aki az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a tagság bármely személye 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli juttatásokat, 

- aki a fentiek szerinti személyek közeli hozzátartozója, illetve élettársa, 

- illetve aki nem rendelkezik tiszta Erkölcsi Bizonyítvánnyal. 

Az Etikai Bizottság elnökét a bizottság tagjai maguk választják meg egyszerű szótöbbséggel. 

Az Etikai Bizottság tagjait többször is újra lehet választani. Ha valamelyik Etikai Bizottsági tag 

lemond, vagy hat hónapnál hosszabb időre kiesik a Bizottság munkájából, akkor a helyére 

egy új tagot kell 90 napon belül egy rendkívüli vagy rendes Közgyűléssel választani. Az új tag 

megbízatása csak a folyó ciklusra szól. 

Az Etikai Bizottság tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülnek, amelyet az éves 

költségvetés tartalmaz. 

5 Az Egyesület vagyona, gazdálkodása 

5.1 Az Egyesület vagyona 

Az Egyesület induló vagyona 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint, amelyet Dr. Árpád István 

ajánl fel adományként az Egyesület vagyonának növelésére, és amely összeget az Egyesület 

bejegyzését követően befizeti az egyesület pénztárába. Ez a vagyon bővülhet az 5.3 pontban 

felsorolt bevételekből az egyesület gazdálkodása alapján. 

 

5.2 Az éves költségvetés 

Az Egyesület éves költségvetés alapján működik, amelyet a Titkárság készít elő, de az 

Elnökség nyújt be a Közgyűlésnek, és amelyet a Közgyűlés fogad el minden év május 31-ig. Az 

Egyesület tárgyévi gazdálkodásáról az Elnökség a Titkárság bevonásával jelentést készít, 

amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt a tárgyévet követő év május 31-ig. 
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5.3 A bevételek 

Az Egyesület bevételeit a következő források képezik: 

- a tagdíjak; 

- a magánszemélyek, a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok 

és szervezetek (alapítványok) vagyoni hozzájárulásai, anyagi támogatásai és 

adományai; 

- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint 

felajánlott összeg; 

- Költségvetési támogatások, állami szervek és önkormányzatok vagyoni hozzájárulásai, 

támogatásai és adományai; 

- elnyert hazai és Európai Uniós pályázati pénzösszegek; 

- egyéb eseti, általános és célhoz kötött hazai és külföldi vagyoni hozzájárulások, 

támogatások, adományok, felajánlások és örökségek; 

- az Egyesület által szervezett szakmai rendezvényekből, és egyéb általa nyújtott 

szolgáltatások (pl. oktatások) díjaiból származó bevételek; 

- közszolgáltatási szerződés alapján kapott bevétel; 

- az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételek. 

5.3.1 A tagdíjak 

A Közgyűlés évente határoz, az Elnökség által előterjesztett költségvetési terv alapján, a 

természetes személyek tagdíjának mértékéről, valamint a nem természetes személyek 

tagdíjainak mértékéről. A Közgyűlés által megállapított mértékű éves tagdíj – eltérő 

rendelkezés hiányában – a következő naptári év január 1-től hatályos, és azt a tagok 

kötelesek egy összegben legkésőbb a következő év április 30-ig az Egyesületnek átutalni vagy 

a házi pénztárba befizetni. A tagdíj egyösszegű éves díj, minden esetben a teljes éves tagdíjat 

kell megfizetni, függetlenül attól, hogy a tag nem a teljes évben tag. Az év közben az 

Egyesület tagjaivá váló személy a belépés évére vonatkozóan megállapított teljes éves 

tagdíjat egy összegben, a tagsági kérelmének az Elnökség általi pozitív elbírálásáról szóló 

értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az Egyesület bankszámlájára 

átutalással vagy befizetéssel megfizetni. 

Indokolt esetben a természetes személy tagok a saját részükre kérhetik az Elnökségtől a 

kedvezményes tagdíj megállapítását a tagdíj hatálybalépésének napjáig. Az indoklást is 

tartalmazó kérelmet az Egyesület Elnökének kell címezni, amelyről az Elnökség 30 napon 

belül dönteni köteles. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. A kedvezményes tagdíj a 

rendes tagdíj 10%-a. 
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5.4 A kiadások 

Az Egyesület kiadásait a következők képezik: 

- az Egyesület céljainak elérését megvalósító tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó 

költségek; 

- az Egyesület működésének költségei, egyéb közvetett költségek, az immateriális javak 

és tárgyi eszközök amortizációja; 

- a gazdasági-vállalkozói tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek. 

A tevékenységekhez közvetlenül nem kapcsolható költségeket az egyesületi célokhoz 

kapcsolt tevékenység és a gazdálkodási tevékenység között a bevételek arányában kell 

megosztani.  

 

5.5 Az Egyesület és a tagok pénzügyi felelőssége 

Az Egyesület a tartozásaiért önállóan, a saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az 

Egyesület tartozásaiért – a már befizetett tagdíjaikon és támogatásaikon túlmenően – saját 

vagyonukkal nem felelnek. 

 

5.6 A gazdálkodás általános szabályai 

Az Egyesület csak a céljának megvalósításával közvetlenül összefüggő 

gazdasági-vállalkozási tevékenység végzésére jogosult. 

Az Egyesület 2.2 fejezetben felsorolt tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási 

tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten, az Egyesület Számviteli 

Politikája és egyéb irányadó belső szabályzatainak megfelelően, valamint a hatályos 

jogszabályokban, így különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak 

betartásával kell nyilvántartani. 

Az Egyesület gazdálkodása alapvetően non-profit jellegű, a tevékenysége kapcsán képződött 

eredményt, vagyont a tagjai között nem osztja fel, tagjainak nyereséget nem fizet, hanem a 

2.2 fejezetben meghatározott közcélú tevékenységére fordítja. Az Egyesület a vagyonából 

tartalékot képezhet. Az Egyesület vagyonát, beleértve a rendelkezésre álló induló vagyont is, 

az Elnökség a Közgyűlés által jóváhagyott befektetési szabályzat szerint használja fel, illetve 

fekteti be. 
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6 Az Egyesület megszűnése 

Az Egyesület megszűnik, ha 

- a Közgyűlés más egyesülettel való egyesülésről vagy az Egyesület feloszlásáról határoz; 

- a bíróság feloszlatja; 

- a tagok száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt; 

- a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy 

megállapítja a megszűnését; 

- a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti; 

és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik. 

 

6.1 Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyonának sorsa 

A hitelezői igények kielégítése után az Egyesület megmaradt vagyona a Nemzeti 

Együttműködési Alapot illeti meg. 

Amennyiben az Egyesület a megszűnés időpontjában a hitelezői igényeket kielégíteni nem 

tudja, a tagok pótbefizetésre nem kötelezhetőek. 

 

7 Egyebek 

Az Alapszabályban és az Egyesület SZMSZ-ban nem részletezett esetekben a mindenkor 

hatályos Ptk. rendelkezései szerint kell eljárni. 

 

Az alapszabályt az egyesület a 2020. augusztus 3-án megtartott közgyűlése 

elfogadta.  

 

Debrecen, 2020. augusztus 3. 

           

Dr. Árpád István 

          elnök 

 

Záradék:  
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Dr. Árpád István, az Egyesület elnöke igazolom, hogy a Vegyészmérnökök Integrált 

Egyesülete alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2020. augusztus 

3-án megtartott közgyűlésen elfogadott hatályos tartalomnak.  

Nyilatkozom arról, hogy a változásokkal az ügyészi keresetben foglaltaknak az Egyesület 

maradéktalanul eleget tett. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az alapszabályban 

dőlt betűvel és 14-es betűnagysággal kiemelt szövegrészek változása, valamint az 

ügyészi keresetben törölni indítványozott szövegrészek törlése adott okot.  

 

Debrecen, 2020. augusztus 3. 

 

 

           

Dr. Árpád István 

          elnök 

 

Tanúk: 

 

Név:           Név:  

Lakcím:          Lakcím:  

Aláírás:          Aláírás: 
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M1: A szervezeti felépítés blokkvázlata 

 

 

 


