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A Magyar Börtönügyi Társaság tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek
megfelelve a szervezet alapszabályát az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt - tartalommal
fogadjuk el:
(A változások a szövegben dőlt betűvel jelzettek.)
I.
A Társaság neve és székhelye
1./ A Társaság neve:
Magyar Börtönügyi Társaság
A Társaság rövidített neve: MBT
A Társaság angol nyelvű neve:
Hungarian Society of Prison Affairs
A Társaság francia nyelvű neve:
La sociéte pénitentiaire de Hongrie
A Társaság német nyelvű neve:
Gesellschaft für Ungarisches Strafvollzugswesen
2./ A Társaság székhelye: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
3./A Társaság egyesületi formában működő jogi személy.
4./A Társaság alapítási éve: 1992
5./ A Társaság logója: hegyére állított, lekerekített háromszög alakú, kék színű pajzs, az egyes
oldalain a Magyar Börtönügyi Társaság felirattal, mely szöveget a nemzeti színek kötik össze,
a pajzs közepén két, szögesdrót szárakból kinövő fehér rózsa jelképezi a Társaság
célkitűzéseit.
6./ A Társaság működése felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést, míg törvényességi
felügyeletet a Fővárosi Törvényszék gyakorol.
7./ A Társaság adózással kapcsolatos ellenőrzési feladatait a székhely szerint illetékes
adóhatóság, az esetleges költségvetési támogatás biztosítása érdekében a folyósított összegek
felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék látja el.
8./ A Társaság tagjait a jelen Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező 1. számú
melléklet tartalmazza.
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II.
A Társaság céljai
1./ A Társaság az alábbi tevékenységeket tűzte ki célul:
a./ A börtönüggyel és a pönológia tudományával összefüggő tudományos tevékenység,
kutatás,
b/. A magyar büntetés-végrehajtás szervezetével, az ügyészségekkel, a bíróságokkal, a
rendőrséggel, más rendvédelmi szervekkel, valamint az egyetemek állam-és jogtudományi
karaival együttműködve, saját tudományos tevékenységével elősegíteni a Magyarország
közrendjének és közbiztonságának védelmét, a már kialakult rend megőrzését, az e területet
szabályozó jogszabályok korszerűsítését.
2./ A Társaság az 1. pontban megjelölt célok megvalósítását a következő módszerek
alkalmazásával kívánja elősegíteni:
a./ Törekszik arra, hogy a Társaságba belépő jogi -és magánszemélyek ismerjék meg a
magyar börtönügy aktuális problémáit és a megoldásukat szolgáló főbb célkitűzéseiket, a
börtönügyben keletkezett tudományos kutatások eredményeit.
b./ A Társaság állandó kapcsolatot tart fenn a magyar büntetés-végrehajtási szervezettel, a
rendőrséggel és más, a börtönüggyel kapcsolatban álló rendvédelmi és biztonsági szervezettel,
a Magyarországon működő, jogi oktatást végző, felső fokú tanintézetekkel, az ügyészségi és a
bírósági szervezetekkel, a magyar börtönüggyel kapcsolatban eljáró miniszteriális és más
központi szervekkel, tudományos társaságokkal, valamint azokkal a külföldi tudományos,
illetve büntetés-végrehajtási szervezetekkel, melyek a börtönüggyel kapcsolatban nemzetközi
tevékenységet fejtenek ki.
c./ A Társaság az 1./ a-b. pontok megvalósítása érdekében rendszeresen szervez tudományos
üléseket, illetve hazai és külföldi tanulmányutakat, tudományos pályázatokat hirdet és bírál
el, a börtönüggyel kapcsolatban publikációt tesz közzé, esetenként szakmai kiadványokat állít
össze és terjeszt, illetőleg azok megalkotásában részt vesz. Felkérésre részt vesz a büntetőjogi,
a büntető eljárásjogi, a szabálysértésekkel kapcsolatos a börtönüggyel, a rendőrséggel, a
rendvédelmi szervekkel kapcsolatos törvényi rendelkezések kidolgozásában, társadalmi
vitájában.
III.
A tagsági viszony, a tag jogai és kötelezettségei
1./ A Társaság tagja lehet minden jogi-vagy magánszemély, aki a Társaság célkitűzésével
egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni,
továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. A magánszemély csak büntetlen
előéletű, büntető eljárás, illetve cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
nem álló, magyar állampolgár lehet.
2./ A Társaságnak az 1. pontban foglaltakon túl olyan személy is tagja lehet, aki kettős
állampolgársággal rendelkezik, feltéve, hogy egyik állampolgársága magyar, vagy olyan az
Európai Unióhoz tartozó tagállam állampolgára, aki ismeri a magyar nyelvet.
3./ Tagsági viszonyt létesíthet a Társassággal a Magyarországon letelepedett, vagy
magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is, feltéve, hogy
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az 1. vagy a 2. pontban foglaltaknak, - a magyar állampolgárságtól, vagy az európai uniós
állampolgárságtól, mint feltételtől eltekintve - megfelel.
4./ a Társaság tagja lehet minden magyarországi székhellyel rendelkező költségvetési szerv,
továbbá a magyar jogszabályoknak megfelelően bejegyzett és nyilvántartásba vett,
magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, melynek alapító okirata (alapszabálya) és
célkitűzései nem összeférhetetlenek a Magyar Börtönügyi Társaság Alapszabályával. A jogi
személy Társasággal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, a szerv vezetője által kiadott teljes
bizonyító erejű meghatalmazással rendelkező képviselője útján gyakorolja.
5./ A Társaság a Közgyűlés határozata alapján bármely olyan kül- vagy belföldi
magánszemélyt tiszteletbeli taggá választhat, aki a börtönügyben kimagasló tudományos,
vagy szakmai tevékenységet fejt ki, és aki az alapszabály reá irányadó rendelkezéseit
elfogadja.
A Társaság közgyűlése tiszteletbeli elnökké választhatja a Társaság korábbi elnökét, aki
tevékenységével elnöki tisztsége ellátása alatt jelentősen hozzájárult a Társaság munkájának,
tevékenységének szakmai és erkölcsi elismertségéhez. A tiszteletbeli elnök az elnökség ülésein
tanácskozási joggal vesz részt. A tiszteletbeli elnök jogaira és kötelezettségeire, a tisztsége
keletkezésére és megszűnésére a tiszteletbeli tagra vonatkozó jelen alapszabályban rögzített
szabályokat kell alkalmazni. Tiszteletbeli elnök: Prof. Dr. Nagy Ferenc
6./ A tagsági viszony megszűnik:
a./ A tag kilépésével
b./ A tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával
c./ A tag kizárásával
d./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tiszteletbeli tag tagsága megszűnik, ha ezt a Társaság Közgyűlése bármely okból
megállapítja.
A tagság megszűnésekor a tagot minden esetben törölni kell a tagnyilvántartásból.
A tagsági jogviszonyát valamennyi tag a Társaság elnökségéhez címzett írásbeli
nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a
nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
Az elnökség 30 napos határidővel felmondhatja annak a rendes tagnak a tagsági
jogviszonyát, aki önhibájából eredően a tagdíjat, illetőleg a vagyoni hozzájárulást annak
esedékességét követően, az elnökség felhívása ellenére is elmulasztja megfizetni. Az elnökség
a teljesítésre felhíváskor köteles figyelmeztetni a tagot a tagsági jogviszony megszűnésének
jogkövetkezményére. A tagdíjfizetésre vonatkozó felhívást igazolható módon kell megtenni és
abban 15 napot kell biztosítani a tagnak a tagdíj megfizetésére.
A tagsági jogviszony felmondásáról az elnökség nyílt, egyszerű szótöbbséggel határoz, és
határozatát annak meghozatalától számított 8 napon belül írásba foglaltan, indokolással és
jogorvoslati kioktatással ellátva igazolt módon megküldi az érintett tagnak. A határozattal
szemben a tag annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A felmondás
tárgyában előterjesztett fellebbezésnek a tagsági jogviszony felmondásáról szóló határozat
végrehajtása vonatkozásában halasztó hatálya nincs. A fellebbezést a közgyűléshez címzetten,
de az elnökségnél kell előterjeszteni. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő
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közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt, és z indokolással és jogorvoslati
kioktatással ellátott határozatát további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli az
érintett taggal.
A tag kizárható, ha:
ca./ az Alapszabály előírásait súlyosan megsérti,
cb./ a tag által szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt a bíróság jogerős ítélete büntetést
szab ki,
cc./ a magatartás súlyosan sérti az MBT Közgyűlése által elfogadott Etikai Kódex előírásait.
A kizárás akkor alkalmazható, ha a taggal szemben az Elnökség, vagy az MBT bármely tagja
olyan súlyos magatartási szabályszegést jelent be az MBT Elnökségének, mely bejelentés
kivizsgálása után csak ez a büntetés alkalmazható.
Az eljárás alá vont tagot igazolható módon kell értesíteni a kizárási eljárás megindításáról.
A kivizsgálás során meg kell hallgatni a bejelentőt, a vizsgálat alá vont személyt, kivéve, ha a
tag a védekezés és a meghallgatása lehetőségével nem kívánt élni. E következményre a tag
figyelmét előzetesen, a meghívóban fel kell hívni.
Továbbá meg kell vizsgálni a bejelentés alapjául szolgáló bizonyítékokat, ide értve az
esetleges tanúk vallomásait is. A vizsgálat során minden vizsgálati cselekményről
jegyzőkönyvet kell felvenni.
A vizsgálat lezárása után az Elnökség dönt a tag kizárásáról. Az elnökség indokolással és
jogorvoslati kioktatásával ellátott határozatát a jelen lévő taggal annak meghozatalakor
szóban, és minden esetben 8 napon belül írásban is, igazolható módon közölni kell.
A határozattal szemben a tag az írásbeli közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel
élhet. A fellebbezést a közgyűléshez címzetten, de az elnökségnél kell előterjeszteni. A
közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással dönt, és az indokolással és jogorvoslati kioktatással ellátott határozatát
további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintett taggal.
7./ A felvétel rendje:
a./ Felvételét kérheti a Társaságba mindenki, aki a III. fejezet 1./-4./ pontjaiban foglalt
feltételeknek megfelel, felvételi kérelmét a Társaság Elnökségéhez írásban benyújtja, és
felvétele nem ütközik az Alapszabály rendelkezéseibe.
b./ A felvételi kérelemről a beérkezést követő 60 napon belül az Elnökség - egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással - határozattal dönt. Határozatát annak meghozatalát követő 8
napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező
számára. A határozatot indokolással és a jogorvoslati kioktatással abban az esetben kell
ellátni, ha az elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasítja. Amennyiben az Elnökség a felvételi
kérelmet elutasítja, az ezt kimondó határozattal szemben a Közgyűléshez lehet fellebbezni.
c./ A fellebbezés benyújtásának határideje az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15.
nap. A fellebbezést a Közgyűlés a fellebbezést követő ülésén köteles megtárgyalni és arról
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással döntést hozni. A Közgyűlés határozatát további 8
napon belül írásban, igazolható módon közli az érintett taggal. A közgyűlés határozata ellen
további jogorvoslatnak helye nincs.
d./ A tiszteletbeli tagságról a közgyűlés évente egy alkalommal, az éves rendes közgyűlésen
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján dönt. Határozatát annak meghozatalát követő 8
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napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni az érintett számára. A közgyűlés
döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

8./ A rendes tag jogai:
a./ Részt vehet és aktívan közreműködhet a Társaság céljai megvalósítása érdekében közzétett
programokban, a meghirdetett rendezvényeken, a közzétett tudományos pályázatokon és
kutatásokon, továbbá minden olyan eseményen, melyet a Társaság, vagy annak céljai
megvalósítása érdekében bármely szerv rendez.
b./ a Társaság tagja, - a jogi személy tag képviselője -, bármely tisztségre megválasztható,
szavazati joggal, illetve bármely tisztség betöltésére irányuló szavazáskor választójoggal
rendelkezik.
c./ a Társaság tagja jogosult a Társaság bármely szervének jogszabálysértő vagy létesítő
okiratba ütköző határozatát - tudomására jutástól számított 30 napon belül – az illetékes
bíróság előtt megtámadni.
d./ a Társaság tagja jogosult a Társaság által biztosított valamennyi szolgáltatás
igénybevételére.
e./ a Társaság tagja jogosult a tudományos publikációi megjelentetésekor a neve mellett a
társasági tagságára utaló jelzést tenni, ehhez azonban az Elnökség előzetes egyetértését is meg
kell kérnie.
9./ A rendes tag kötelezettségei:
a./ a Társaság tagja köteles az Alapszabályban foglaltakat maradéktalanul betartani.
b./ a vállalt, vagy rábízott feladatokat legjobb tudása szerint, a kijelölt határidőben teljesíteni.
c./ a Társaság rendezvényein kialakuló tudományos-, szakmai-, és más az Alapszabálynak
megfelelő vitákban, az eltérő véleményen lévők álláspontját tiszteletben tartani.
d./ a Társaság Közgyűlése által meghatározott tagdíjat megfizetni.
e./ Nem veszélyeztetheti a Társaság céljának megvalósítását és a Társaság tevékenységét.
f./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
10./ A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei:
a./ A tiszteletbeli tag részt vehet a Társaság rendezvényein és a Közgyűlések ülésein. A
tiszteletbeli tag az Elnökség felkérésére, vagy önkéntes vállalása alapján részt vehet a
Társaság meghatározott feladatainak teljesítésében.
b./ A tiszteletbeli tag a Közgyűléseken felszólalhat, javaslatokat terjeszthet elő, tudományos
előadásokat tarthat.
A Társaság tiszteletbeli tagja: a./ Nem veszélyeztetheti a Társaság céljának megvalósítását és a Társaság tevékenységét.
b./ Köteles a Társaság alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó
előírásait, rendelkezéseit betartani.
c./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

IV.
A vagyoni hozzájárulás
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A Társaság rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a
közgyűlés határozza meg, amelyet legkésőbb minden év március 31. napjáig kell egy
összegben, a Társaság házipénztárába vagy a Társaság bankszámlájára történő átutalás
útján megfizetni.
V.
A Társaság szervezete
A Társaság szervei: Közgyűlés,
Elnökség,
Számvizsgáló Bizottság,
Szekciók
A.
Közgyűlés
1./ A Társaság legfelső szerve a Közgyűlés, melyet évente legalább egy alkalommal ülésezik.
A Közgyűlést az Elnökség köteles összehívni elsődlegesen a Társaság székhelyére, de
indokolt esetben Magyarország területén más helyszínre is összehívható. A Közgyűlés
időpontját a tagok részére igazolható módon, ajánlott levélként kiküldött írásbeli meghívóban
a napirendi pontok közlésével – és ha a napirendekre írásbeli előterjesztés készült, ezek
csatolásával – a Közgyűlés napját megelőző 15 nappal kell közölni a Társaság valamennyi
tagjával. A meghívót írásban, postai úton, vagy ha a tag elektronikus elérhetőségét (e-mail
címet) megadta, akkor e-mail címére is meg kell küldeni és a Társaság székhelyén
kifüggeszteni, továbbá honlapján közzétenni.
A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt..(Ptk. 3:73 § (2) bek.)
2./ A Közgyűlés összehívható a tagok 20%-ának, de legalább 15 főnek az aláírásával ellátott,
a Társaság Elnökségéhez címzett indítványa alapján, mely tartalmazza a Közgyűlés
összehívásának indokait és a napirendi pontokat. A tagok részére igazolható módon, ajánlott
levélként kiküldött írásbeli meghívókat a kitűzött napot megelőzően legkésőbb 15 nappal
korábban meg kell küldeni. A meghívót írásban, postai úton, vagy ha a tag elektronikus
elérhetőségét (e-mail címet) megadta, akkor e-mail címére is meg kell küldeni és a Társaság
székhelyén kifüggeszteni, továbbá honlapján közzétenni.
Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a./ a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c a Társaság céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Társaság megszüntetéséről
dönteni.
A közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni akkor is, ha:
a./ a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével ezt kéri,
b./ a törvényességi ellenőrzést ellátó ügyész indítványozza,
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c./ a törvényességi felügyeletet ellátó bíróság kezdeményezi
A közgyűlési meghívó tartalmazza a Társaság nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a
javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége
esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz.
A közgyűlési meghívó közlésétől számított 5 napon belül a tagok az elnökhöz címzetten
írásban a napirend kiegészítését kérhetik, annak oka és célja megjelölése mellett, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Társaság Elnöke jogosult dönteni. Ha
a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Társaság Elnöke nem dönt vagy azt elutasítja, a
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában.
Az elnök a napirend kiegészítést az előterjesztő neve, az ok és a cél megjelölése mellett 2
napon belül megküldi a tagok részére.
3./A közgyűlés lebonyolításáért az elnök felelős. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a
szavazati joggal rendelkező rendes tagok több mint fele a Közgyűlésen jelen van. Ha a
Közgyűlés nem határozatképes, a Közgyűlést levezető elnök ½ órás szünetet rendel el, majd
annak eltelte után a Közgyűlés az azon résztvevő személyek számától függetlenül
határozatképesnek minősül, a napirendi pontokat, az eredetileg közölt sorrendben tárgyalja
meg és határozatot hoz, erre a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni.
Ha a közgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést csak abban az esetben lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi tag jelen van és egyhangúan hozzájárulnak az ülés
megtartásához.
A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet,
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A
közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két
jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint a két fős szavazatszámláló bizottságot.
4./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi ügyek:
a) az Alapszabály módosítása,
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a Társaság elnökének, elnökhelyettesének és más vezető tisztségviselőinek – az elnökség
tagjainak - megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a tiszteletbeli tag és
elnök választása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a számvizsgáló bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a számvizsgáló bizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
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i) a számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.
l) tagdíj meghatározása.
5./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó napirendi pontok közül:
a./ a Társaság által nyilvántartott valamennyi rendes tag 3/4-nek szavazata szükséges a 4.b
pontban meghatározott ügyekben, továbbá a Társaság céljainak módosításához. Az
alapszabály módosításához a jelen lévő tagok ¾-nek szavazata szükséges.
b./ a Közgyűlésen lévő rendes tagok 2/3-ának szavazata szüksége a 4/c. pontban meghatározott
vezető szervek elnökeire és tagjaira vonatkozó, valamint a 4/d., 4/e. és 4/l. pontban
meghatározott ügyekben.
c./ Az 5.a. és 5.b. pontokban megjelölt ügycsoportokon kívüli ügyekben a Közgyűlésen jelen
lévő rendes tagok 50%-a + 1 fő szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a szavazást
meg kell ismételni, a szavazás az adott időpontban megtartott Közgyűlésen háromszor
ismételhető meg. Ha a jelen pont szerinti szótöbbség a harmadik szavazás után sem
eredményes, a kérdés eldöntését a következő Közgyűlésig el kell halasztani.
6./ A személyekre vonatkozó döntések szavazása azonos tisztégre történő többes jelölés esetén
mindig titkos, ha az adott tisztségre csak egy jelölt van, továbbá minden más nem személyi
kérdésben nyílt módon történik.
7./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és
a két hitelesítő tag ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének
tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha
lehetséges, személyét).
8./ A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a)
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b)
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c)
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d)
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem tagja;
e)
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f)
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
9./ A jegyzőkönyvben foglalt határozatokat a határozatok sorszámának, a döntésének
tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányának (ha lehetséges, személyének) feltüntetésével a Határozatok Könyvébe kell
bevezetni. A Határozatok Könyvét a Társaság elnöke vezeti.
10./A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, a
határozatoknak a Társaság honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
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B.
Elnökség
1./ A Társaság Elnöksége 11 főből áll. A Közgyűlés által választott elnökből és további 5 fő
elnökségi tagból, valamint a Közgyűlés által létrehozott négy szekciók vezetőiből áll,
megbízásuk öt év időtartamra szól. Az elnökségi tagsági viszony a tisztség elfogadásával jön
létre.
2./ Az elnökség tagjai:
Az egyesület elnöke:
név:
Az egyesület elnökhelyettese: név:
Az elnökség tagjai:
név:
név:
név:
név:
név:
A szekciók vezetői:

név:
név:
név:
név:

Prof. Dr. Mezey Barna
Schmehl János
Csóti András
Prof. Dr. Vókó György
Dr. Lőrincz József
Dr. Kabódi Csaba
Dr. Csernyánszky Lajos, az MBT titkára
Dr. Pallo József
Dr. Estók József
Dr. Zakhar Tibor
Nyima Tamás

A szekciók vezetőit a szekciók tagjai saját soraikból választják. A szekció-vezetők megbízatása
öt évnél rövidebb ideig is tarthat.
3./ Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha az elnökségi tag jogi személy, a jogi személy
köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében
ellátja. Az elnökségi tagokra vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. Az
elnökségi tagok ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. Nem lehet elnökségi tag
az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet elnökségi
tag 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 elnökségi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
4./ A Társaság elnökévé más tisztségviselőjévé, vagy az Elnökség tagjává a Társaság bármely
rendes tagja megválasztható.
5./ Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a./
a Társaság napi ügyeinek vitele, a 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./ a Társaság vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e./
az éves rendes közgyűlés összehívása, a tagság és a Társaság szerveinek értesítése;
f./
az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g./
részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre;
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h./
a tagság nyilvántartása;
i./
a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j./ a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k./ a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l./
a rendes tag felvételéről való döntés.
m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal
6./ A Társaságot az elnök önállóan képviseli minden szerv előtt. Az elnök jogi
szakkérdésekben, a jogi képviselet ellátására, jogi szakvizsgával rendelkező személy részére,
egyedi vagy általános érvényű meghatalmazást adhat.
7./ Az Elnökség évente legalább egy alkalommal tart ülést, melyre a meghívókat a titkár, az
elnökségi ülést megelőző 15 nappal, a napirend közlésével, a napirendhez készült
előterjesztések egyidejű mellékelésével igazolható módon, ajánlott postai küldeményként küldi
meg. Az elnökségi ülések nyilvánosak.
8./ Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok
több mint a fele jelen van.
9./ Az Elnökség az ülésein hozott határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a)
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b)
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c)
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d)
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem tagja;
e)
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
10./ Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak
alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). A
határozatokat az elnök köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni.
Az Elnökség és a Közgyűlés határozatait a Társaság tagsága a Társaság székhelyén
személyesen ismerhetik meg, illetve az érintettek részére igazolható módon írásban is
kiküldésre kerülnek.
11./ A határozatokat az abban érdekeltnek igazolható módon /pl. átvételi elismervénnyel / át
kell venni, vagy a Társaság titkára által postai úton – ajánlott küldeményként -, illetve fax
vagy e-mail útján/ ha az nem sért személyiségi jogokat/ a döntés meghozatalától számított 8
napon belül meg kell küldeni.
12./ Az Elnökség tagja, illetve az Elnökségbe jelölt MBT tag előzetesen köteles bejelenteni az
elnöknek, ha más hasonló célokért létrehozott szervezetben vezető tisztséget tölt be, vagy arra
jelölik. Ezen szabály alapján kell eljárni az Alapszabály elfogadása után, az Elnökség és a
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Számvizsgáló Bizottság elnökei, más tisztségviselői és tagjai megválasztása előtt. Ebben az
esetben az előzetes bejelentést, az eseti jelölőbizottság elnökénél kell megtenni.
Megszűnik az Elnökségi tagság (vezető tisztségviselői megbízatás)
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) lemondással;
c) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
d) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
e) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
f) az egyesület megszűnésével.

C.
Számvizsgáló Bizottság
1./ A tagok három tagból álló számvizsgáló bizottságot hoznak létre a Társaság működésének
és gazdálkodásának ellenőrzése érdekében.
2./ A számvizsgáló bizottság tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. A
számvizsgáló bizottsági tisztség annak elfogadásával jön létre.
Megszűnik a számvizsgáló bizottság tagjának megbízatása:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ lemondással;
c./ a számvizsgáló bizottsági tag halálával;
d./ a számvizsgáló bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
e./ a számvizsgáló bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
f./ az egyesület megszűnésével.
A számvizsgáló bizottság megbízatásáról az elnökséghez címzett nyilatkozattal bármikor
lemondhat. Ha a számvizsgáló bizottság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá.
3./ Számvizsgáló bizottsági tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet számvizsgáló
bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet a számvizsgáló bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó
kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezető
tisztségviselője.
A számvizsgáló bizottság elnöke:
Koczuba Istvánné
A számvizsgáló bizottság tagjai:
Gombos Róbert
Králik Tibor
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4./ A számvizsgáló bizottság hatáskörébe tartozik:
a./ az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető
szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a
szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
továbbá, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
b./ a közgyűlés, illetőleg az elnökség összehívása, ha a számvizsgáló bizottság indítványára
30 napon belül nem kerül összehívásra a közgyűlés, illetőleg az elnökségi ülés;
c./ az ügyész értesítése, ha a törvényes működés helyreállítása érdekében az arra jogosult
szerv a szükséges intézkedést felhívás ellenére nem teszi meg;
d./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
5./ A számvizsgáló bizottságot annak elnöke hívja össze. A meghívókat az elnök, az ülést
megelőző 15 nappal, a napirend közlésével, a napirendhez készült előterjesztések egyidejű
mellékelésével igazolható módon, ajánlott postai küldeményként küldi meg.
A számvizsgáló bizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A
számvizsgáló bizottság határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott
számvizsgáló bizottsági tagok több mint a fele jelen van. Két tag jelenléte esetén kizárólag
egyhangúlag hozható határozat.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem tagja;
c) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
d) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
6./ A számvizsgáló bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő
számvizsgáló bizottsági tagok írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát,
a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges, személyét).
7./ A számvizsgáló bizottság határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintett egyesületi
szervvel a számvizsgáló bizottság elnöke a határozat meghozatalát követő 8 napon belül
írásban, igazolható módon is közli, a határozatoknak a Társaság honlapján történő
közzétételével egyidejűleg.
D.
Szekciók
1./ A Társaság azonos érdeklődésű tagjai, valamint a pályakezdők (juniorok), illetve a már
nyugállományba vonult, de a börtönügyért tovább dolgozni kívánó tagok (seniorok) saját
kezdeményezésükre szekciókat hozhatnak létre. A Társaságnál 4 (négy) szekció működik,
melyek nevét, tevékenységének tartalmi jellegét és a szekciók vezetőinek nevét és adatait a
jelen Alapszabály 1. számú függeléke tartalmazza.
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2./ A Társaság tagjai több szekciónak is tagjai lehetnek.
3./ A szekciók saját működési szabályaikat, az Alapszabály megtartása mellett maguk
határozzák meg, a működési szabályokról a Társaság elnökét írásban tájékoztatni kell. Az
elnökség tagjai mentori, illetve szakmai felügyeleti tevékenységet gyakorolnak az egyes
szekciók munkája felett. Az egyes elnökségi tagokhoz rendelt szekciókat az elnökség
határozza meg.
4./ A szekciók saját tagjaik közül választják meg a szekciók vezetőit, akik megbízatásuk
időtartama alatt az Elnökség teljes jogú tagjai. A szekció-vezetők esetében is alkalmazni kell
a IV. fejezet B rész 3. pontjában megjelölt összeférhetetlenségi szabályokat.
5./ Valamennyi szekció vezetője, a szekció éves munkájáról írásban köteles beszámolni a
Társaság Elnökségének.
6./ A szekciók ülésein az Elnökség bármely tagja részt vehet, függetlenül attól, hogy tagja-e a
szekciónak.
V.
A Társaság működésének formái
1./ A Társaság az Alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében, tudományos
konferenciákat, szimpóziumokat és minden, a célokat szolgáló más formájú rendezvényt (ide
értve a bel- és külföldi tanulmányutakat is) szervezhet, tudományos, illetve szakmai jellegű
pályázatokat hirdethet meg és bírálhat el.
2./ A Társaság Elnöksége minden jogszerű eszközzel segítheti a tagok tudományos, illetve
más, közérdeklődésre számot tartó munkáinak közzétételét, terjesztését.
3./ A Társaság az Alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében adományokat
gyűjthet, illetve más szerv, vagy személy az Elnökség e célból kiadott írásbeli felhatalmazása
alapján a Társaság javára adomány-gyűjtést szervezhet.

VI.
A Társaság gazdálkodása
1./ A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét a Társaság tagjai között nem oszthatja
fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységeire kell fordítania.
2./ A gazdálkodása során köteles megtartani az egyesületekre irányadó pénzügyi, számviteli,
adó-és más, e területeket szabályozó előírásokat.
3./ A Társaság a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a
Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
4./ A Társaság befektetetési tevékenységet nem folytat.
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5./A Társaság bankszámlája felett az elnök önállóan, az elnökhelyettes és egy elnökségi tag
együttesen rendelkezhet.
6./ A Társaság az Elnökség határozata alapján, egyes, hosszabb távú feladatok teljesítése
érdekében, a feladatot ellátó személy(ek) részére, egy alkalommal legfeljebb hat hónapos
időtartamra költségelőleget folyósíthat, mely költségelőleggel legkésőbb a határidő lejártának
napján az érdeleltek köteles(ek) elszámolni. Az elszámolást a titkár ellenőrzi.

VII.
A Társaság vagyonának nyilvántartása
1./ A Társaság cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyilvántartani.
2./ A Számvizsgáló Bizottság a nyilvántartásokba bármikor betekinthet, azokkal
kapcsolatban, az Alapszabályban és a számviteli-pénzügyi jogszabályokban meghatározott
intézkedéseket korlátozások nélkül megteheti.
Záradék:
Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások
hatályos tartalmának.
Az alapszabály módosítására az új Ptk-nak való megfeleltetés végett került sor.
Az alapszabályban a 2015. május 28-i közgyűlésen meghozott döntések dőlt betűvel jelzettek,
míg a 2016. március 31-i közgyűlésen meghozott döntések dőlt betűvel és aláhúzással jelöltek.
Budapest, 2016. március 31.
…………………………………….
A Társaság elnöke
Ellenjegyzem:
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1. sz. függelék: Szekciók
I. Szekció neve: Történeti Szekció
Szekcióvezető: Dr. Estók József
Szekció tevékenységi köre: A magyar börtönügy történetének kutatása 1867-től 1990-ig.
II. Szekció neve: Biztonsági Szekció
Szekcióvezető: Nyima Tamás
Szekció tevékenységi köre: Lehetőséget biztosít, hogy szakmai kérdésekben (pl.: szállítás,
előállítás, szolgálati kutya alkalmazása, őrzés, védelem, mozgáskorlátozó, kényszerítő eszköz
használat stb.) a tapasztalatok megosztására. Továbbá támogatja kutatások folytatását, azok
eredményeinek terjesztését, fórumokon történő bemutatását.
III. Szekció neve: Jogi Szekció
Szekcióvezető: Dr. Pallo József
Szekció tevékenységi köre: A jogi szekció az elmélet és a gyakorlat szintézisének előmozdítása
érdekében tudományos értékek mentén törekedik a bv. joganyag magas szintű fejlesztésére.
Célkitűzése, hogy az egyes szekcióüléseken a tágabb értelemben vett szakma legkiválóbb
képviselői tartsanak előadásokat, és vegyenek részt kerekasztal beszélgetéseken.
IV. Szekció neve: Humán Szekció
Szekcióvezető: név: Dr. Zakhar Tibor
Szekció tevékenységi köre: Feladatköre kiterjed a bv. szervezet személyi állomány
tevékenységét, oktatását szabályozó joganyag értelmezésére, napi gyakorlati problémákat
felvető konkrétumok kezelésére és a megoldások keresésére.
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