A MAGYAR ALKOTMÁNYJOGÁSZOK EGYESÜLETÉNEK

ALAPSZABÁLYA
A Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete 2008. december 11-én megtartott éves rendes
közgyőlésén módosított alapszabályát az alábbiakban állapítja meg:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) Az egyesület neve: Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete.
(2) Az egyesület székhelye: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
(3) Az egyesület mőködése kiterjed az ország egész területére, lehetıségeihez képest
kapcsolatot teremt külföldi partnerekkel is.
AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE
2. §
(1) A Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének (a továbbiakban: Egyesület) célja az
egyetemes és hazai alkotmányos értékek ırzése, tagjai és a társadalom általános jogi
kultúrájának, alkotmányjogi mőveltségének gazdagítása. Az alkotmányos jogok általános
birtokba vétele érdekében tudományos tevékenységével szervezi és összefogja a magyar
alkotmányjogászokat.
(2) Az Egyesület célja elérése érdekében rendszeresen megvitat idıszerő alkotmányjogi
kérdéseket, és tudományos üléseket szervez.
AZ EGYESÜLETI TAGSÁG
3. §
(1) Az Egyesület tagja lehet az az alkotmányjog tudományával rendszeresen foglalkozó
alkotmányjogász, aki tudományos fokozattal rendelkezik, vagy tudományos fokozat
elérése érdekében tanulmányokat folytat, illetıleg az alkotmányjog témakörében
publikációkat jelentet meg. Az Egyesület tagja lehet az a joghallgató is, aki igazoltan
valamely alkotmányjogi tudományos diákkör tagja.
(2) Az Egyesület tagja elfogadja az Egyesület alapszabályát, és belépési nyilatkozatban
vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, fizeti a tagdíjat, valamint
megtartja az alapszabályt.
(3) Az új tag felvételérıl – annak írásbeli felvételi kérelme és két tag ajánlása alapján – az
elnökség dönt. Az Egyesületbe a belépés önkéntes.
(4) A tagsági jogviszony megszőnik:
a) a tag kilépésével,
b) a tag halálával,
c) az Egyesület megszőnésével.
(5) A tag az elnökséghez megküldött írásbeli nyilatkozatával léphet ki az Egyesületbıl.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4. §
(1) Az Egyesület tagjai jogaikban egyenlık.
(2) Az Egyesület tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá
szavazati joggal rendelkezik a közgyőlés határozatainak meghozatalában. Az Egyesület
tagja észrevételeket, javaslatokat tehet, továbbá véleményt nyilváníthat az Egyesület
mőködésével kapcsolatban.
(3) Az Egyesület tagja javaslatot tehet bármely kérdésnek a közgyőlésen való napirendre
tőzésére.
(4) Az Egyesület tagja az Egyesület bármely tisztségére választhat és választható.
(5) Az Egyesület tagja az Egyesület céljai elérése érdekében rendszeresen közremőködik az
Egyesület tevékenységében, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezınek
fogadja el, és kötelezettséget vállal a közgyőlés által meghatározott tagdíj megfizetésére.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
5. §
Az Egyesület szervei:
a) a közgyőlés,
b) az elnökség,
c) a tisztségviselık: az elnök, az ügyvezetı elnök és a titkár, valamint
d) a Szakmai Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Testület).
6. §
(1) A közgyőlés az Egyesület legfıbb szerve, amely az Egyesület valamennyi tagjának
összessége.
(2) A közgyőlés az Egyesületet érintı minden kérdésben dönthet.
(3) Kizárólagosan a közgyőlés dönt:
a) az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
b) az Egyesület szervei és tisztségviselıi megválasztásáról;
c) az elnökség javaslatára a tagdíj mértékérıl, annak fizetési módjáról és
esedékességérıl;
d) az elnökség – ügyvezetı elnök által elıterjesztett – évi beszámolójának elfogadásáról;
e) az elnökség által elıterjesztett javaslat alapján az évi költségvetés meghatározásáról,
valamint az elızı évi költségvetés beszámolójának elfogadásáról;
f) az Egyesület feloszlásának, továbbá más társadalmi szervezettel való egyesülésének a
kimondásáról.
(4) A közgyőlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyőlést
akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok egyharmada a javasolt napirend megjelölésével
írásban indítványozza. Ebben az esetben a közgyőlést hatvan napon belüli idıpontra kell
összehívni.
(5) A közgyőlés összehívása az elnök feladata.
(6) A tagnyilvántartásban szereplı tagok részére a közgyőlés idıpontja elıtt legalább tíz
nappal – írásban vagy elektronikus úton – meghívót kell küldeni. A meghívó tartalmazza a
közgyőlés megtartásának helyét, idıpontját és a javasolt napirendet.
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(7) A közgyőlést, amennyiben a közgyőlés ellentétes határozatot nem hoz, az ügyvezetı
elnök vezeti le.
(8) A közgyőlés határozatképes, ha a tagok többsége jelen van. Ha a közgyőlés nem volt
határozatképes, az emiatt megismételt közgyőlés − az eredeti napirendben szereplı
ügyekben − a jelenlévık számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyőlést
az eredeti közgyőlés idıpontját követı fél órával késıbbi idıpontra kell összehívni. A
megismételt közgyőlés idıpontját az eredeti közgyőlés meghívójában kell kitőzni.
(9) A közgyőlés határozatait egyszerő többséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak
egy szavazata van. A levezetı elnök csak szavazategyenlıség esetén és utólag szavaz,
ebben az esetben a levezetı elnök szavazata dönt. A szavazásban részt nem vevı levezetı
elnököt a szavazás eredményének megállapításakor nem kell jelenlévınek tekinteni. A
közgyőlés döntéseit határozati formában hozza.
(10) A közgyőlés a tisztségviselıket, valamint a Testület tagjait – legalább két tag ajánlása
alapján – titkos szavazással választja meg. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni,
aki az érvényes szavazatoknak több mint a felét megszerezte. Ha egyik jelölt sem nyerte el
a megkívánt többséget, újból szavazást kell tartani. Ez alkalommal arra a két jelöltre lehet
szavazni, akik az elızı szavazás alkalmával a legtöbb szavazatot kapták.
Megválasztottnak az tekintendı, aki a szavazatok többségét elnyerte. Szavazategyenlıség
esetén a szavazást meg kell ismételni.
(11) A közgyőlési szavazásokat a titkár készíti elı, továbbá segíti azok lebonyolítását.
(12) A titkár a közgyőlésrıl jegyzıkönyvet készít, amelyet az ügyvezetı elnök és két, a
közgyőlésen jelenlévı tag hitelesít.
7. §
(1) Az elnökség tagjai az elnök, az ügyvezetı elnök, valamint a titkár.
(2) Az elnökség két közgyőlés közötti idıszakban – a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe
tartozó kérdéseket kivéve – dönt az Egyesületet érintı ügyekben, és irányítja az Egyesület
mőködését.
(3) Az elnökség feladata és hatásköre különösen:
a) dönt az új tag felvételérıl, továbbá a tag halála, kilépése esetén megállapítja a tagsági
jogviszony megszőnését;
b) javaslatot tesz a tagdíj mértékére, a tagdíjfizetés módjára és esedékességére;
c) javaslatot tesz az évi költségvetésre, valamint beszámol a költségvetés végrehajtásáról;
d) a közgyőlés által elfogadott költségvetés keretei között irányítja az Egyesület
gazdálkodását.
(4) Az elnökség felel a közgyőlés döntéseinek elıkészítéséért és végrehajtásáért, valamint az
Egyesület alapszabályszerő mőködéséért. Az elnökség – az ügyvezetı elnök útján –
beszámol a tevékenységérıl a közgyőlésnek.
(5) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az elnökséget az
ügyvezetı elnök – írásban vagy elektronikus úton – legalább öt nappal az ülés idıpontját
megelızıen, a tervezett napirend megjelölésével hívja össze.
(6) Az elnökség üléseit az ügyvezetı elnök vezeti le.
(7) Az ülés határozatképes, ha valamennyi elnökségi tag jelen van. Az elnökség határozatait
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Határozatképtelenség esetén 30 napon belüli
idıpontra az elnökséget ismételten össze kell hívni. Az elnökség üléseire – annak
napirendjére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.
(8) Az elnökség döntéseit határozati formában hozza. Az elnökség ülésérıl a határozatokat is
magában foglaló jegyzıkönyv készül, amit valamennyi elnökségi tag aláír. A
jegyzıkönyvek valamennyi tag számára hozzáférhetıek.
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8. §
Az elnök képviseli az Egyesületet a hazai és a nemzetközi tudományos életben, összehívja a
közgyőlést, továbbá közremőködik az Egyesület és más szervezetek kapcsolatainak
kialakításában és fenntartásában.
9. §
(1) Az ügyvezetı elnök felelıs az elnökség döntéseinek elıkészítéséért és végrehajtásáért.
(2) Az ügyvezetı elnök feladata különösen:
a) a közgyőlés, illetve az elnökség döntéseinek megfelelıen ellátja az Egyesülettel
kapcsolatos ügyviteli feladatokat;
b) amennyiben a közgyőlés ellentétes határozatot nem hoz, levezeti a közgyőlést;
c) összehívja és levezeti az elnökség üléseit;
d) ellátja a közgyőlések és az elnökségi ülések elıkészítésével kapcsolatos szervezési
feladatokat.
10. §
(1) A titkár segíti az elnök és az ügyvezetı elnök munkáját.
(2) Az ügyvezetı elnök irányítása alatt a tikár részt vesz a közgyőlés és az elnökség
üléseinek és szavazásainak elıkészítésében, valamint segíti azok lebonyolítását.
(3) A titkár vezeti a tagnyilvántartást és az Egyesület mőködéséhez szükséges további
nyilvántartásokat, illetve gondoskodik a nyilvános és a tagok számára hozzáférhetı
egyesületi dokumentumok megismerhetıségérıl.
11.§
(1) A tisztségviselıket a közgyőlés három évre választja, megbízatásuk lejártával
újraválaszthatók.
(2) A tisztségviselık megbízatása megszőnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) az elnökségnek címzett lemondással,
c) a tagsági jogviszony megszőnésével.
(3) Ha valamely tisztségviselı megbízatása bármely oknál fogva megszőnik, az elnökségben
megüresedett helyet a következı közgyőlésen választással pótolni kell.
12. §
(1) A Testület az Egyesület szakmai javaslattevı, véleményezı szerve. A Testület javaslatot
tesz az Egyesület tudományos programjaira, és véleményt mond az Egyesület szakmai
tevékenységérıl, tevékenységének szükségességérıl.
(2) A Testület biztosítja az állam- és jogtudományi karok képviseletét.
(3) A Testület az elnökbıl és további 8-14 tagból áll, akiket a közgyőlés három évre választ.
A Testület tagjai újraválaszthatók.
(4) A testületi tagok megbízatása megszőnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) az elnökségnek címzett lemondással,
c) a tagsági jogviszony megszőnésével.
(5) Az Egyesület volt elnökei a Testület mindenkori tagjai.
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AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
13. §
Az Egyesület képviseletére az elnök, valamint az ügyvezetı elnök önállóan jogosult.
AZ EGYESÜLET VAGYONA
14. §
(1) Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, természetes és jogi személyek adományaiból, illetve
pályázati forrásokból fedezi.
(2) Az Egyesület bevételeit kizárólag céljának megvalósítására fordíthatja.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
15. §
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény rendelkezései, továbbá a közgyőlési határozatok az irányadók.
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