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1. § Az egyesület neve, hivatalos nyelve, székhelye, jelképei
(1) Az egyesület neve: Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület (rövidítve: OMBKE), továbbiakban: egyesü-
let,
angolul: Hungarian Mining and Metallurgical Society,
franciául: Société Hongroise de l'Industrie Minie're et
Métallurgique,
németül: Verein Ungarischer Berg- und Hüttenleute,
oroszul: Vengerszkoje Gornoje i Metallurgicseszkoje
Obscsesztvo.
(2) Az egyesület hivatalos nyelve a magyar.
(3) Az egyesület székhelye Budapest, 1027 Fõ utca 68.
(4) Az egyesület 1892. június 27-én Selmecbányán alakult a
Bányászati és Kohászati Irodalompártoló Egyesület tagjaiból.
(5) Az egyesület jelképeirõl �Az OMBKE jelképeinek alaki
szabályzata� rendelkezik.

2. § Az egyesület célja és tevékenysége
(1) Az egyesület célja a magyar bányászat és kohászat egyete-
mes érdekeinek szolgálata, szakembereinek összefogása.
Részleteiben:
a) a bányászat és kohászat tudományos, mûszaki, gazdasági

fejlõdésének elõsegítése;
b) a bányászat és kohászat szakmai érdekeinek feltárása, vé-

delme és széles körû ismertetése, szakmai érdekképviselet;
c) a bányászok és kohászok társadalmi megbecsülésének elõ-

segítése, erõsítése;
d) a szakmai nyelv védelme és fejlesztése;
e) a bányászat és kohászat területén az egyesület szervezeti

keretein belül tevékenykedõ szakemberek összefogása, a
szakmai összetartozás erõsítése és fejlesztése;

f) a bányászati-kohászati szakképzés és szakoktatás fejleszté-
sének elõsegítése, a felnõttoktatás keretében a szakmai
képzés és továbbképzés;

g) a bányász- és kohászemlékek, társadalmi hagyományok
ápolása, a tagság emberi kapcsolatainak elõmozdítása;

h) kapcsolattartás és együttmûködés a határon túl élõ és tevé-
kenykedõ magyar bányászati és kohászati szakemberekkel;

i) közremûködés az euro-atlanti integráció elõsegítése érde-
kében a bányászattal és a kohászattal kapcsolatos joghar-
monizáció szakmai elõkészítésében.

(2) Az egyesület céljai megvalósítása érdekében:
a) közérdekû ajánlásokat (állásfoglalásokat) dolgoz ki, ezeket

nyilvánosságra hozva eljuttatja az illetékes állami, gazdasá-
gi, szakmai és társadalmi szervezetekhez, megvitatásukra
tagjai sorából szakembereket ajánl;

b) kapcsolatot tart fenn az állami, gazdasági, szakmai és társa-
dalmi szervezetekkel, együttmûködik velük a bányászat és
a kohászat közérdekû ügyeiben; szakmai, munkáltatói ér-
dekképviseletet lát el azon jogi tagjai érdekében, akik ezzel
az egyesületet megbízzák;

c) bevonja munkájába a bányászat és a kohászat területén, va-
lamint szakmai vonzáskörzetében tevékenykedõ szakembe-
reket, megkülönböztetett figyelmet fordít a szakterületein
tanuló és dolgozó fiatalokra;

d) szakvéleményeket, tanulmányokat készít, felhasználva a ta-
gok tapasztalatait;

e) törekszik a magyar bányászati és kohászati szakirodalom
fejlesztésére, a külföldi szakirodalom magyarországi, vala-

mint a hazai szakirodalom nemzetközi megismertetésére;
f) gondoskodik az egyesületi szaklapok kiadásáról, segíti e la-
pok szerkesztõségének munkáját, felügyeli szakmai színvo-
nalukat;

g) fokozott figyelemmel kíséri a bányászati-kohászati szakok-
tatás és továbbképzés helyzetét, fejlesztését javaslataival és
szakvélemények kidolgozásával mozdítja elõ; a felnõttokta-
tási forma keretében tevékenyen részt vesz a bányászattal
és kohászattal foglalkozó vállalkozásokat érintõ szakmai
képzésben, átképzésben és továbbképzésben; továbbképzõ,
átképzõ tanfolyamokat szervez;

h) segíti a bányászat és kohászat emlékeinek megõrzését, ha-
gyományainak közkinccsé tételét, az ilyen célú gyûjtemé-
nyek, múzeumok alapítását és mûködését;

i) gyûjti, rendszerezi és megõrzi a bányászati-kohászati szak-
mai kultúra okiratait, segíti más szervezetek e célú munká-
ját;

j) szakmai rendezvényeket, tanulmányutakat szervez, illetve
résztvevõket küld más szervezetek ilyen rendezvényeire;

k) társadalmi, társasági összejöveteleket szervez;
l) kapcsolatot létesít és tart fenn a hasonló célkitûzésû ma-
gyar, külföldi és nemzetközi szervezetekkel;

m) hagyományainak és meglévõ szerzõdéseinek megfelelõen
kapcsolatokat tart fenn és együttmûködik a határon túl élõ
és tevékenykedõ magyar bányászati és kohászati szakem-
berekkel, különös tekintettel a bányászati és kohászati em-
lékek és hagyományok ápolására;

n) közremûködik az euro-atlanti integráció elõsegítése érde-
kében a bányászattal és kohászattal kapcsolatos jogharmo-
nizációs munkák szakmai elõkészítésében, továbbá elõse-
gíti az európai uniós csatlakozással kapcsolatos új szabá-
lyok, szabványok hazai szakmakultúrában való meghonosí-
tását, beleértve az euro-atlanti országok szakmai szerveze-
teivel való együttmûködést;

o) emlékérmeket, okleveleket és más kitüntetéseket alapít és
adományoz a bányászati és a kohászati tudományok, az
egyesületi élet, a szaknyelv és szakirodalom fejlesztésének
elismerésére;

p) céljai érdekében alapítványokat hoz létre, részt vesz ilyen
alapítványok létrehozásában és támogatásában;

q) gazdasági tevékenységet folytat szervezetének fenntartásá-
ra és mûködõképességének megõrzésére.

(3) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem foly-
tat, pártpolitikai tevékenységet nem végez, szervezete pártok-
tól független, azoktól támogatást nem kap és azoknak anyagi
támogatást nemnyújt, országgyûlési képviselõjelöltet, továbbá
megyei, fõvárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít
és nem támogat.
(4) Az egyesület közhasznú szervezetként mûködik a közhasz-
nú szervezetekre vonatkozó 1997. évi CLVI. törvény keretei
között.
a) Közhasznú tevékenységét a törvény által meghatározott

alábbi körben látja el:
� tudományos tevékenység, kutatás,
� oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
� kulturális tevékenység,
� kulturális örökség megóvása,
� mûemlékvédelem,
� környezetvédelem,
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� a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
� euro-atlanti integráció elõsegítése.

b) Az egyesület a 2. § (1) és (2)-ben részletezett cél szerinti te-
vékenységeit � a vállalkozási tevékenység kivételével � a je-
len pontban elõzõekben felsorolt közhasznú tevékenységi
körök keretein belül végzi.

c) Az egyesület tagjain kívül más is részesülhet az egyesület
közhasznú szolgáltatásaiból.

d) Vállalkozási tevékenységet az egyesület csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyez-
tetve végez.

e) Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékeny-
ségre fordítja.

f) Ügyrendjét, belsõ szabályzatait, gazdálkodási és nyilvántar-
tási rendjét a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabá-
lyok szerint alakítja ki.

g) Az összeférhetetlenségi szabályok tekintetében az egyesület
tisztségviselõinek kijelölésénél a közhasznú szervezetekrõl
szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. és 9. § és az egyesületekrõl
szóló 1989. évi II. törvény 8. § rendelkezései az irányadóak.

3. § Az egyesület tagsági viszonyai
(1) Az egyesület tagjai: az egyéni tagok, a tiszteleti tagok és a
pártoló tagok.
(2) Egyéni tagok. Az egyesület tagja az lehet, aki a bányászat
és a kohászat iránti elkötelezettséggel betartja az egyesület
alapszabályát, etikai normáit és fizeti a tagdíjat.
(3) Tiszteleti tagok. A tiszteleti tagság az egyesület érdekében
kifejtett tevékenység legmagasabb szintû elismerése, kitünte-
tése. Tiszteleti tag az lehet, akit a bányászatban vagy a kohá-
szatban és az egyesületi életben szerzett érdemei alapján a
küldöttgyûlés tiszteleti tagnak nyilvánít.
(4) Pártoló tagok. Az a természetes vagy jogi személy lehet
pártoló tag, aki, ill. amely az egyesületet erkölcsi és anyagi tá-
mogatásban részesíti.
(5) A tagok felvétele.
a) Az egyesület egyéni tagjai sorába a jelentkezõt két tag vagy

a helyi szervezet ajánlására az illetékes szakosztály vezetõ-
sége veszi fel. A felvételi kérelemrõl a szakosztály vezetõsé-
ge a kérelem beérkezését követõ szakosztály-vezetõségi
ülésen köteles dönteni.

b) Az egyesület tiszteleti tagjait az illetékes szakosztály és a vá-
lasztmány javaslatára a küldöttgyûlés választja meg.

c) A pártoló tagság az egyesület és a természetes vagy jogi sze-
mély közötti írásos megállapodással jön létre. A pártoló
tagság elismerését oklevéllel kell megerõsíteni.

(6) A tagság megszûnése.
a) Kilépéssel szûnik meg a tagság, ha a tag kilépési szándékát

� a kilépés idõpontjának megjelölésével � az egyesületnek
írásban elõzetesen bejelenti.

b) Megszûnik a tagság a tag elhalálozásával.
c) Azt a tagot, aki egy éven át tagdíjfizetési kötelezettségének

nem tesz eleget, az illetékes szakosztály vezetõsége a tagok
sorából törli. Egyéb esetben az egyéni tagot csak az etikai
bizottság javaslatára, a választmány írásbeli határozatával
lehet az egyesületbõl kizárni, s errõl az érdekeltet írásban
értesíteni kell.

d) Tiszteleti tagot csak a küldöttgyûlés zárhat ki az egyesület-
bõl, többségi szavazással.

e) A pártoló tagságot a vonatkozó megállapodás felmondásá-
val bármelyik fél megszüntetheti.

f) Az egyéni tagsági viszonyt szüneteltetni lehet, ha azt a tag
írásban kéri a szakosztályától. A tagsági viszony szünetelte-

tésének ideje az egyéni tagsági viszony visszaállítása után a
folyamatos tagsági idõbe nem számít bele.

(7)A tagok felvételét az egyesületi szaklapokban közzé kell tenni.

4. § A tagok jogai
(1) Az egyesület tagjai szavazati joggal rendelkeznek a helyi
szervezet és szakcsoport gyûlésein, valamint választott küldöt-
tek útján képviseltetik magukat az egyesületi és szakosztályi
küldöttgyûlésen. A jogi személyiségû pártoló tagot annak ve-
zetõje, vagy írásban megbízott képviselõje képviseli.
(2) Az egyesület tagja bármilyen egyesületi tisztséget betölthet.
(3) A tag joga, hogy az egyesület mûködésérõl, határozatairól
tájékoztatást kapjon, a nyilvános rendezvényeken ameghirde-
tett feltételekkel részt vegyen, használja az egyesület helyisé-
geit és könyvtárát.
(4) A tag az egyesület bármely szervezetéhez javaslatot, indít-
ványt nyújthat be, ill. panasszal fordulhat.
(5) A tag az egyesület valamelyik szaklapját szakosztályi tagsá-
ga, ill. egyéni igénye alapján külön elõfizetési díj nélkül meg-
kapja , de errõl a jogáról írásban le is mondhat.
(6) A tiszteleti tag tagdíjfizetési kötelezettség nélkül élvezi a
tagsággal járó jogokat.
(7) Az egyesület tagja a bel- és külföldi kongresszusokon, kon-
ferenciákon vagy bármely szakmai rendezvényen az egyesüle-
tet az egyesület elnökének, a szakosztályt pedig az illetékes
szakosztály elnökének meghatalmazásával képviselheti.
(8) Az egyesület tagjának joga van az OMBKE tagja (tisztele-
ti, ill. pártoló tagja) címet a neve után feltüntetni.
(9) Az egyesület testületeinek határozathozatalában nem ve-
het részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 685. § b) pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátar-
tozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ

jogügyletekben egyébként érdekelt.
Nem minõsül elõnynek a közhasznú szervezet cél szerinti jut-
tatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelõ
cél szerinti juttatás.

5. § A tagok kötelezettségei
(1) Az egyesület tagja köteles az egyesület alapszabályát, eti-
kai normáit, valamint az egyesület vezetõ testületeinek hatá-
rozatait betartani.
(2) Az egyesület tisztségviselõi és az egyesületet a különbözõ
fórumokon hivatalosan képviselõ tagjai kötelesek az egyesület
érdekeinek megfelelõen eljárni.
(3)Az egyéni tag köteles a választmány általmegállapított tag-
díjat fizetni.
(4) A pártoló tag különleges kötelezettségeit a vonatkozó írá-
sos megállapodás rögzíti.

6. § Az egyesület szervezeti felépítése
(1) A küldöttgyûlés.
(2) A választmány.
(3) Az egyesület tagjai szakosztályokba, ill. osztályokba szer-
vezõdnek.
(4) Az azonos területi (földrajzi) kötõdésû egyesületi tagok
szakmai érdeklõdési körtõl függetlenül helyi szervezetet hoz-
hatnak létre. Az azonos szakmai terület iránt érdeklõdõ tagok
szakcsoportot alakíthatnak. A helyi szervezetek és szakcso-
portok megalakulását az illetékes szakosztály vezetõsége
hagyja jóvá. A több szakosztály tagjaiból alakuló helyi szerve-
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zetek vagy szakcsoportok meg kell jelöljék, hogy a képviselt
szakosztályokhoz való önálló kötõdések megtartása mellett az
adminisztrációs képviselet szempontjábólmely szakosztályhoz
kívánnak tartozni.

7. § Az egyesület szervezetei
(1) Az egyesület irányító szervezetei:
a) az egyesület vezetõ testületei:
� az egyesületi küldöttgyûlés (legfelsõbb szerv),
� a választmány (ügyintézõ és képviseleti szerv)

b) a szakosztályok vezetõ testületei:
� a szakosztályi küldöttgyûlés,
� a szakosztály-vezetõség;

c) a helyi szervezetek, ill. szakcsoportok vezetõ testületei:
� a helyi szervezetek, ill. szakcsoportok taggyûlése,
� a helyi szervezetek, ill. szakcsoportok vezetõsége.

d) az osztályok vezetõ testületei:
� osztály küldöttgyûlés
� osztály vezetõsége

(2) Az egyesület ellenõrzõ testülete (felügyelõ szerv):
� az ellenõrzõ bizottság.

(3) Az egyesület tanácsadó szerve:
� a tiszteleti tagok és seniorok tanácsa.

(4) Az egyesület választmányi bizottságai:
� az etikai bizottság,
� állandó bizottságok,
� idõszakos (alkalmi) bizottságok.

(5) Az egyesület ügyviteli szervezete:
� ügyvezetõ igazgató,
� hivatali ügyintézõk.

8. § Az egyesület vezetõ tisztségviselõi
(1) Az egyesület vezetõ tisztségviselõi: a választmány tagjai és
az ellenõrzõ bizottság tagjai.
(2) Egyesületi vezetõ tisztségviselõnek, valamint a szakosztály il-
letve osztály vezetõségek tagjává csak egyesületi tag választható.
(3) Nem lehet az egyesület vezetõ tisztségviselõje az a sze-
mély, akivel szemben fennáll a közhasznúságról szóló 1997.
évi CLVI. tv. 9. §, vagy az egyesületekrõl szóló 1989. évi II. tv
8. §-ban rögzített kizáró feltételek valamelyike.
a) Az egyesület vezetõ tisztségviselõje csak magyar állampol-

gár, illetõleg magyarországi tartózkodási engedéllyel ren-
delkezõ nem magyar állampolgár lehet, feltéve, hogy nincs
eltiltva a közügyek gyakorlásától.

b) Nem lehet az egyesület vezetõ tisztségviselõjemás közhasz-
nú szervezet megszûntét követõ két évig az a személy, aki
olyan közhasznú szervezetnél töltött be � annak megszûn-
tét megelõzõ két évben legalább egy évig � vezetõ tisztsé-
get, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztar-
tozását nem egyenlítette ki.

c) A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köte-
les valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûlegmás köz-
hasznú szervezetnél is betölt.

(4) A vezetõ tisztségviselõket a két tisztújító küldöttgyûlés kö-
zötti idõtartamra kell megválasztani. Az egyéni tag ugyanazon
idõben csak egy vezetõ tisztséget láthat el.
(5) A vezetõ tisztségviselõ akkor választható meg újra ugyan-
arra a vezetõ tisztségre, ha azt a küldöttgyûlésen jelenlévõk le-
galább kétharmada támogatja.

9. § Az egyesület küldöttgyûlése
(1) Az egyesület küldöttgyûlése az egyesület legfõbb szerve. A
küldöttgyûlés lehet rendes, tisztújító és rendkívüli.

(2) A küldöttgyûlés az egyesületet érintõ minden kérdésben
dönthet, de kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az egyesület alapszabályának elfogadása, ill. módosítása;
b) szakosztály vagy osztály létesítése és megszüntetése;
c) egyesületi szaklap alapítása, összevonása és megszüntetése;
d) emlékérmek és oklevelek alapítása;
e) az egyesület vezetõ tisztségviselõi közül az elnök, a fõtitkár

és a fõtitkárhelyettes, valamint az ellenõrzõ bizottság meg-
választása vagy visszahívása titkos szavazással, a szakosztá-
lyi vagy osztály küldöttgyûlés által választott szakosztály, il-
letve osztályelnökök és titkárok tisztségének vagy visszahí-
vásának megerõsítése nyílt szavazással;

f) a tiszteleti tagok választása;
g) döntés a vezetõ tisztségviselõk és a tiszteleti tagok etikai

ügyeiben, valamintmásodfokon bármely egyéni tagmegfel-
lebbezett etikai határozata ügyében;

h) a közhasznúsági jelentés elfogadása;
i) a megelõzõ idõszakról szóló beszámoló értékelése, jóváha-
gyása, az egyesület gazdálkodási elveinek kijelölése;

j) az egyesület befektetési szabályzatának jóváhagyása;
k) a választmány és az ellenõrzõ bizottság beszámolójának

megtárgyalása, határozathozatal a fõ feladatokról;
l) a más egyesületekkel való társulás kimondása, illetve ilyen
társulások megszüntetése;

m) az egyesület megszûnésének kimondása, ez esetben dön-
tés az egyesület vagyonával kapcsolatos intézkedésekrõl.

(3) Rendes küldöttgyûlést évente, tisztújító küldöttgyûlést há-
romévenként kell tartani. A küldöttgyûlés helyének és idõ-
pontjának meghatározásáról, valamint a javasolt napirendrõl
a választmány dönt. A küldöttgyûlést a választmány döntése
alapján az elnök hívja össze. A küldöttgyûlés idõpontját, napi-
rendjét és helyszínét a kitûzött idõpontnál legalább egy hó-
nappal korábban nyilvánossá kell tenni. A nyilvánossá tétel
módja: az egyesület székhelyén rendszeresített hirdetõtábla és
az egyesület internetes honlapja. A küldöttgyûlés meghívóját
(a javasolt napirend, a hely és az idõpont közlésével), valamint
a napirendben szereplõ fontosabb témák elõkészítõ iratait a
kitûzött idõpontnál legalább 15 nappal korábban a küldött-
gyûlés szavazati jogú résztvevõihez el kell juttatni. A küldött-
gyûlés meghívóját továbbá meg kell küldeni az ellenõrzõ bi-
zottság tagjainak, az egyesület szaklapjai felelõs szerkesztõi-
nek, az állandó választmányi bizottságok vezetõinek és a pár-
toló tagoknak.
(4) A tagok 15%-ának írásban bejelentett kívánságára vagy az
ellenõrzõ bizottság elõterjesztésére � az elõterjesztés beérke-
zésétõl számított 30 napon belül � a választmánynak rend-
kívüli küldöttgyûlést kell meghirdetnie, és azt az elõterjesztés
beérkezésétõl számított 60 napon belül meg kell tartani.
Rendkívüli küldöttgyûlést a választmány saját kezdeménye-
zése alapján is meghirdethet.
(5) A küldöttgyûlés határozatképes, ha a szavazati joggal bíró
küldöttek 50%-a+1 küldött jelen van. Amennyiben a szabály-
szerûen összehívott küldöttgyûlés nem határozatképes, a kül-
döttgyûlést a meghirdetett idõpontot követõ 30 perc múlva a
megjelentek számától függetlenül újból össze lehet hívni. A
nem határozatképes küldöttgyûlés esetén újból összehívott
küldöttgyûlés amegjelentek számától függetlenül csakis akkor
határozatképes, ha arra az eredeti idõpontra meghirdetett
küldöttgyûlés meghívójában felhívták a figyelmet az újból
összehívandó küldöttgyûlés helyének és idõpontjának megje-
lölésével. Ilyen esetben az újból összehívott küldöttgyûlésnek
a napirendjén nem szerepelhetnek ameghirdetett napirenden
kívüli témák, és a küldöttgyûlés nem hozhat döntést, határo-
zatot a 9. § a, b, c, d, e, g, l, m pontjaiban foglalt témákban. Ha
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az eredetileg meghirdetett küldöttgyûlés ezen témákban dön-
tést kívánt hozni, akkor 40 nap elteltével új küldöttgyûlést kell
tartani, amely a megjelentek számától függetlenül is határo-
zatképes.
(6) A küldöttgyûlés szavazati jogú képviselõi: a 3 (három) éves
ciklusra a szakosztályok minden 20 tag után egy-egy szavazati
jogú küldöttet delegálhatnak.
(7) A küldöttgyûlés nyilvános, melyen tanácskozási joggal ve-
hetnek részt az egyesület tagjai és a választmány által meghí-
vottak.
(8) A küldöttgyûlésen szavazati joggal részt vevõ küldötteket
egy-egy szavazat illeti meg. A küldöttgyûlés határozatait álta-
lában nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza. Szava-
zategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. Titkosan kell
szavazni tisztújítás esetén a 9. § (2) e) pontjában felsorolt ve-
zetõ tisztségviselõk megválasztásakor, a vezetõ tisztségviselõk
és a tiszteleti tag kizárása ügyében, valamint abban az esetben,
ha azt legalább 20, szavazati joggal bíró, jelenlévõ tag indítvá-
nyozza. Szavazategyenlõség esetén a titkos szavazást meg kell
ismételni.
(9) A jelenlévõ küldöttek kétharmadának hozzájáruló szava-
zata szükséges, ha a küldöttgyûlés szakosztály vagy osztály
életre hívását, megszüntetését, szakosztályok vagy osztályok
összevonását, az alapszabály módosítását, az egyesület más
egyesülettel való összevonását vagy ennek megszüntetését, il-
letve az egyesület feloszlását kívánja kimondani.
(10) A küldöttgyûlésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet
az elnök és a küldöttgyûlésen megválasztott két egyesületi tag
hitelesít. A küldöttgyûlésekrõl készült egységes tájékoztatót és
a hozott határozatokat az egyesület szaklapjaiban és interne-
tes honlapján közzé kell tenni.

10. § A választmány
(1) A választmány az egyesület ügyintézõ és képviseleti szerve,
két küldöttgyûlés között az egyesület vezetõ testülete, amely
tevékenységét a küldöttgyûlés által jóváhagyott feladatok
alapján készített munkaprogram és ügyrend szerint végzi. A
választmány feladata tehát az egyesületi munka irányítása az
alapszabály, valamint a küldöttgyûlés határozatai szellemé-
ben. E feladatkörben ellátja az egyesület gazdálkodásának ál-
talános felügyeletét is.
(2) A választmány tagjainak száma 27 fõ. A választmány tag-
jai: az elnök, az exelnök, a fõtitkár, a fõtitkárhelyettes, a szak-
osztályok és osztályok elnökei és titkárai, valamint a szakosz-
tályok által a következõ irányelvek szerint választott választ-
mányi tagok: a szakosztályok a 3 éves ciklus idejére 300 tag fö-
lött 150 tagonként egy személyt jelölhetnek a választmányba
úgy, hogy 75 tagnál nagyobb töredék esetén újabb egy választ-
mányi tag jelölhetõ. Ha a tisztújító küldöttgyûlés idõpontjá-
ban az elõzõ irányelvek szerint meghatározott választmányi
létszám 27 fõtõl eltérne, akkor a választmány létszámát az
alapszabály módosításával kell rögzíteni.
(3) A választmány hatáskörébe tartozik:
a) a küldöttgyûlés elõkészítése;
b) az egyesület munkaprogramjának, éves költségvetésének

és pénzügyi mérlegének jóváhagyása;
c) tisztújításkor a jelölõbizottság vezetõjének és tagjainak fel-

kérése;
d) a választmányi bizottságokmegalakítása, ill. azokmegszün-

tetése, a bizottságok vezetõinek felkérése, feladataik meg-
határozása;

e) a szakosztály- és osztályvezetõségek, a választmányi bizott-
ságok felügyelete, beszámoltatása, kapcsolattartás az egye-
sület tanácsadó testületeivel;

f) az egyesületi kitüntetések adományozása, valamint egyéb
kitüntetési javaslatok elõterjesztése az illetékes szervekhez;

g) a tagdíj megállapítása, a tagdíjmérséklési kérelmek elbírá-
lása;

h) szerzõdéses hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése,
döntés a hazai és a nemzetközi szervezetekbe való belépés-
rõl, illetve kilépésrõl;

i) az egyesületet a különbözõ fórumokon, szervezetekben hi-
vatalosan képviselõ tagok kijelölése, felhatalmazása;

j) alapítvány létrehozása, megszüntetése, csatlakozás más ala-
pítványokhoz;

k) etikai eljárás kezdeményezése és � a tiszteleti tagok, vala-
mint a vezetõ tisztségviselõk kivételével � az etikai bizottság
javaslatára döntéshozatal;

l) a szakosztály-vezetõségek tagtörlési határozatai ellen be-
nyújtott fellebbezések elbírálása;

m) az ügyvezetõ igazgatói munkakörre a pályázat kiírása, elbí-
rálása, az ügyvezetõ igazgató beszámoltatása;

n) az egyesület mûködését szabályozó mûködési szabályzatok
elkészíttetése és jóváhagyása;

o) a felelõs szerkesztõ(k) megbízása az illetékes szakosztályok
vezetõségének javaslatai alapján.

(4) A választmány évente legalább kétszer tart ülést, melyek
nyilvánosak.
(5) A választmányi ülés elõkészítésérõl a fõtitkár, összehívásá-
ról és levezetésérõl az elnök gondoskodik oly módon, hogy a
választmányi ülést megelõzõen legalább 8 nappal az egyesület
vezetõ tisztségviselõit, továbbá a választmányi ülésre tanács-
kozási joggal meghívottakat írásban értesíti a választmányi
ülés helyérõl, idõpontjáról és napirendjérõl. Az értesítéssel
egyidõben a választmányi ülés helyét, idõpontját és napirend-
jét az egyesület székhelyén rendszeresített hirdetõtáblán és az
egyesület internetes honlapján nyilvánossá kell tenni.
(6) A választmányi ülés akkor határozatképes, ha a választ-
mány tagjainak 50%-a+1 fõ jelen van. A választmányi ülésen
a szakosztályok elnökeit és titkárait távollétükben a küldött-
gyûlés által megerõsített helyetteseik szavazati joggal képvisel-
hetik.
(7) A választmányi ülésen szavazati joggal résztvevõk egyhar-
madának indítványára az elnök zárt ülést rendelhet el abban
az esetben, ha a nyílt ülés megtartása üzleti titkot, személyisé-
gi jogokat vagy adatvédelmi szabályokat sértene. A zárt ülésen
a választmány tagjain kívül az ellenõrzõ bizottság elnöke és a
választmány által az adott napirendre tanácskozási joggal
meghívottak vehetnek részt.
(8) A választmányi ülés a határozatait egyszerû szótöbbséggel
hozza meg. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata
dönt.
(9) Titkosan kell szavazni minden olyan ügyben, melyet lega-
lább három jelen lévõ választmányi tag kér. Titkos szavazásnál
szavazategyenlõség esetén a szavazást meg kell ismételni.
Újbóli szavazategyenlõség esetén az elnök dönt.
(10) A választmányi ülésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni , mely
tartalmazza az elfogadott határozatok tartalmát, idõpontját,
hatályát, a támogatók és ellenzõk számarányát. A jegyzõköny-
vet és a határozatokat az egyesület vezetõ tisztségviselõinek
meg kell küldeni. A határozatokat egyúttal nyilvánossá kell
tenni az egyesület székhelyén rendszeresített hirdetõtáblán,
valamint az egyesület internetes honlapján.
(11) A választmány mûködési rendjét szabályzatba kell foglalni.

11. § Az egyesület elnöke
(1) A küldöttgyûlés által titkosan választott elnök felelõs az
egyesület alapszabály szerinti mûködéséért. Képviseli az egye-
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sületet a hatóságoknál, az egyesületen kívüli szervezeteknél és
hivatalos személyeknél, valamint a nemzetközi kapcsolatok-
ban. A bírósági nyilvántartás alapján egy személyben jogosult
az egyesület cégszerû jegyzésére.
(2)Az elnök hívja össze és vezeti a küldöttgyûléseket, a választ-
mányi üléseket, valamint az egyesület tanácsadó testületének
üléseit. Jogosult az ülések napirendjére tûzött üggyel kap-
csolatban bárkit tanácskozási joggal meghívni. Jóváhagyja az
ülésekrõl készített jegyzõkönyveket. Ellenõrzi a küldöttgyû-
lések és a választmányi ülések határozatainak végrehajtását.
(3) Gyakorolja a munkáltatói jogot az egyesület alkalmazottai
felett.
(4) Az egyesület elnöke a Bányászati és Kohászati Lapok fe-
lelõs kiadója.

12. § Az egyesület alelnökei, exelnök
(1) A szakosztályok elnökei és az Egyetemi Osztály elnöke
egyúttal az egyesület alelnökei, akik az elnök megbízása alap-
ján az elnök által meghatározott szakmai feladatkörökben he-
lyettesítik az elnököt.
(2) A leköszönõ elnök, mint exelnök a következõ elnökválasz-
tásig a választmány tagja. Az egyesület elnökét mandátuma
megszûnte után élete végéig az �exelnöki� cím illeti meg.

13. § Az egyesület fõtitkára és fõtitkárhelyettese
(1) Az egyesület fõtitkárát és fõtitkárhelyettesét titkos szava-
zással a küldöttgyûlés választja. A fõtitkár feladata az egyesü-
let folyamatos mûködésének megszervezése és ellenõrzése.
Evégett rendszeres kapcsolatot tart az egyesület szervezetei-
vel, tisztségviselõivel és szakértõivel. A fõtitkárhelyettes a vá-
lasztmány által meghatározott, valamint a fõtitkár által rábí-
zott feladatokat látja el, és a fõtitkárt akadályoztatása esetén
meghatározott körben helyettesíti. A fõtitkárhelyettes hangol-
ja össze a területi szervezõdéseket is.
(2) A fõtitkár a választmány által meghatározott hatáskörben
jogosult az egyesületet egyes hatóságoknál, egyesületen kívüli
szervezeteknél és személyeknél, valamint nemzetközi kapcso-
latokban képviselni.
(3) A fõtitkár felelõs a küldöttgyûlések, a küldöttgyûlési be-
számolók és a választmányi ülések elõkészítéséért, valamint a
küldöttgyûlés és a választmány határozatainak végrehajtásá-
ért. Felel az egyesület egészét érintõ tevékenységrõl készült ki-
adványokért is.
(4) A fõtitkár felügyeli az ügyvezetõ igazgató munkáját.
(5) A fõtitkár és a fõtitkárhelyettes másodmagukkal, az ügyve-
zetõ igazgatóval együtt jogosultak az egyesület cégszerû jegy-
zésére.

14. § A szakosztályok és osztályok
(1) A szakosztályok az egyesület szakmai szempontok alapján
szervezõdõ szervezetei. A szakosztály tevékenységét saját
munkaprogramja alapján végzi.
(2) A szakosztály legfõbb vezetõ testülete a szakosztályi kül-
döttgyûlés. A szakosztály munkájának közvetlen irányítását a
szakosztály-vezetõség látja el. A szakosztály felügyeleti szerve
az egyesület választmánya.
(3) Az egyesületen belül a szakosztályok önállóan gazdálkod-
nak a költségtervben részükre elkülönített kerettel és a vá-
lasztmány által jóváhagyott saját bevételükkel.
(4) A szakosztályok helyi szervezetei azonos földrajzi elhe-
lyezkedésük alapján területi osztályokat alkothatnak, ha
összesített taglétszámuk alapításkor eléri a 75 fõt.
Az osztályok küldöttgyûlésének összehívására és lebonyolítá-
sára, továbbá az osztályok vezetõségére a 15. és 16. §-ban a

szakosztályok küldöttgyûlésére és vezetõségére vonatkozó
szabályok érvényesek.

15. § A szakosztályi küldöttgyûlés
(1) A szakosztályi küldöttgyûlés lehet rendes, tisztújító vagy
rendkívüli.
(2) A szakosztályi küldöttgyûlés a szakosztály minden olyan
kérdésében dönthet, amely nincs az egyesületi küldöttgyûlés
vagy a választmány hatáskörébe utalva. A szakosztályi kül-
döttgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a szakosztály-vezetõség megválasztása és felmentése;
b) az egyesületi küldöttgyûlés szakosztályi küldötteinek meg-

választása és felmentése;
c) a választmányba jelölt választmányi tagok megválasztása.
(3) A szakosztály-vezetõség a szakosztályi küldöttgyûlést bár-
mikor összehívhatja, de a szakosztályi tagok 15%-ának írás-
ban benyújtott javaslatára a szakosztály elnökének a szakosz-
tályi küldöttgyûlést 30 napon belül össze kell hívnia. A tisztújí-
tó szakosztályi küldöttgyûlést az egyesület tisztújító küldött-
gyûlése elõtt, azzal idõben összehangoltan kell megrendezni.
(4) A szakosztályi küldöttgyûlés résztvevõi:
szavazati joggal a 3 éves ciklusra választott küldöttek: helyi
szervezetenként három tag, minden 15 tag után további egy-
egy tag, valamint a helyi szervezetekhez nem tartozó minden
10 tag után egy-egy tag, továbbá a választmányba delegált
szakosztályi tagok, a szakosztály-vezetõség tagjai, valamint a
szakosztályhoz tartozó tiszteleti tagok,
tanácskozási joggal az egyesület tagjai és a meghívottak.

16. § A szakosztály-vezetõség
(1) A szakosztály-vezetõség két szakosztályi küldöttgyûlés kö-
zött a szakosztály irányító testülete. Évenként legalább négy
alkalommal szakosztályvezetõségi ülést kell tartania, amelyet
a szakosztály elnöke hív össze.
(2) A szakosztály-vezetõség tagjai: az elnök, az alelnök, a tit-
kár, a titkárhelyettes, a helyi szervezetek elnökei és titkárai, a
meghatározott feladatok ellátására megválasztott vezetõségi
tagok, a szakosztály szaklapjának felelõs szerkesztõje, az egye-
temi összekötõ, valamint a szakcsoportok vezetõi és titkárai.
(3) A szakosztály-vezetõség hatáskörébe tartozik:
a) a szakosztály munkaprogramjának, rendezvényeinek, költ-

ségvetésének és beszámolójának összeállítása, a szakosztá-
lyi gazdálkodás irányítása;

b) tagok felvétele, ill. a tagsági viszony törlése;
c) a szakosztályi küldöttgyûlés elõkészítése;
d) a helyi szervezetek, szakcsoportokmegalakulásának, össze-

vonásának és megszûnésének jóváhagyása; a helyi szerve-
zetek, szakcsoportok és amunkabizottságok vezetõinek be-
számoltatása, a mûködési költségeikhez való hozzájárulás
megállapítása;

e) a választmányi bizottságokba küldöttek jelölése;
f) a választmány részére javaslattétel az egyesületi szakmai la-
pok felelõs szerkesztõje személyére; az egyesületi szakmai
lapok szakosztályt érintõ rovatvezetõjének megbízása; az
egyesületi szakmai lapok színvonalának, valamint a felelõs
szerkesztõ, a rovatvezetõ és a szerkesztõségmunkájának ér-
tékelése;

g) javaslattétel a tiszteleti tagokra, az emlékérmek és okleve-
lek adományozására, a kiemelkedõ egyesületi munkát vég-
zõ tagok egyéb kitüntetéseire.

(4) A két szakosztály-vezetõségi ülés közötti operatív irányítás
érdekében a szakosztályvezetõség � saját tagjaiból � szakosz-
tályi ügyvezetõséget hozhat létre.
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17. § A szakosztály elnöke és titkára
(1) A szakosztály elnökét, alelnökét (alelnökeit), titkárát és
titkárhelyettesét a szakosztályi küldöttgyûlés választja meg, il-
letve hívja vissza titkos szavazással. Az egyesületi alelnöki cí-
met is viselõ szakosztályelnök tisztségének vagy visszahívásá-
nak megerõsítése az egyesületi küldöttgyûlés hatáskörébe tar-
tozik. A szakosztályt kizárólagosan érintõ kérdésekben a szak-
osztály elnöke, vagy megbízásából titkára képviseli az egyesü-
letet az állami és társadalmi szervezeteknél, valamint a nem-
zetközi kapcsolatokban (az egyesület választmánya által meg-
határozott körben).
(2) A szakosztály elnöke és titkára együttesen írja alá a szak-
osztály mûködési körében készített iratokat.
(3) A szakosztály elnöke és titkára egyetemlegesen felelõs a
szakosztály munkaprogramjának végrehajtásáért és költség-
vetésének betartásáért. A titkár felelõs a szakosztályi taglét-
szám-nyilvántartás naprakész vezetéséért.

18. § A szakosztályok helyi szervezetei
(1) A helyi szervezetek a 6. § (4) pontja alapján alakulhatnak
meg. Szervezésükben zajlik az egyesületi élet döntõ hányada.
(2) A helyi szervezetekben tevékenykedõ egyesületi tagok an-
nak a szakosztálynak teljes jogú tagjai, amelyik nyilvántartja
õket. A szakosztály-vezetõségek kötelesek biztosítani a helyi
szervezeteikben tevékenykedõ tagjaik létszámának megfelelõ
mûködési költség-hozzájárulást. A helyi szervezetek felügye-
letét a szakmailag illetékes vagy a felkért más szakosztály ve-
zetõsége látja el a társszakosztályokkal együttmûködve.
(3) A helyi szervezet tevékenységét a szervezet vezetõsége irá-
nyítja, amely önállóan gazdálkodik a szakosztályok költségve-
tésében a helyi szervezet részére megállapított kerettel. A he-
lyi szervezet elnöke és titkára a helyi szervezet mûködési kö-
rében képviseli az egyesületet.
(4) A helyi szervezetben a vezetõség döntése szerint évente le-
galább egy alkalommal taggyûlést kell tartani, de a tagság
15%-ának írásban benyújtott javaslata alapján az elnök tag-
gyûlést máskor is köteles 30 napon belül összehívni.
(5) A helyi szervezet taggyûlésének kizárólagos hatáskörébe
tartozik az egyesületi és szakosztályi küldöttgyûlés létszámará-
nyos küldötteinekmegválasztása, a helyi szervezet vezetõségé-
nek (elnök, titkár, vezetõségi tagok) megválasztása és felmen-
tése, az éves program végrehajtásának és a gazdálkodásnak az
ellenõrzése.

19. § A szakosztályok szakcsoportjai
(1) A szakosztályok azonos tématerületek iránt érdeklõdõ
tagjai a szakosztályvezetõség jóváhagyásával szakcsoportot,
ezen belül munkabizottságokat alakíthatnak.
(2) Több szakosztály tagjai közös szakcsoportot is alakíthat-
nak. A szakcsoport felügyeletét ilyenkor a felkért szakosztály
vezetõsége látja el a társszakosztály(ok) vezetõségével együtt-
mûködve.
(3) A szakcsoport éves munkaterv alapján, a szakcsoport tag-
gyûlése által választott vezetõség (elnök, titkár, vezetõségi ta-
gok) irányításával mûködik.
(4) A helyi szervezetek és a szakcsoportok mûködési rendjét
szabályzatba kell foglalni.

20. § Az ellenõrzõ bizottság
(1) Az ellenõrzõ bizottság, mint az egyesület felügyelõ szerve
ellenõrzi az egyesület mûködését és gazdálkodását. Tagjai: az
elnök, négy bizottsági tag és két bizottsági póttag, akiket a
küldöttgyûlés választ. Az ellenõrzõ bizottság tagja a vezetõ

tisztségviselõkre vonatkozó kizáró feltételeken túlmenõen
nem lehet olyan személy:
a) aki tagja a választmánynak, vagy a küldöttgyûlés szavazati

jogú résztvevõje,
b) aki az egyesülettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre

irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) aki az egyesület cél szerinti juttatásából részesül � kivéve a

bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli
szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jog-
viszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelõ cél sze-
rinti juttatást,

d) aki az a) � c) pontokban meghatározott személyek hozzá-
tartozója.

(2) Az ellenõrzõ bizottság ügyrendjét maga állapítja meg,
munkáját éves munkaterv alapján végzi. Feladata az alapsza-
bály és a mûködési szabályzatok betartásának, az egyesület
pénz- és vagyongazdálkodásának, valamint a küldöttgyûlés és
a választmányi határozatok végrehajtásának ellenõrzése. En-
nek során a vezetõ tisztségviselõktõl jelentést, az egyesület al-
kalmazottaitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továb-
bá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat meg-
vizsgálhatja.
(3)Az ellenõrzõ bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesz-
nek az egyesület küldöttgyûlésén, a bizottság elnöke, vagy az
általa megbízott ellenõrzõ bizottsági tag tanácskozási joggal
részt vesz a választmányi üléseken.
(4) Az ellenõrzõ bizottság elnöke az ellenõrzésekmegállapítá-
sairól a választmányt írásban tájékoztatja. Tevékenységérõl a
küldöttgyûlésnek tesz jelentést.
(5) Az ellenõrzõ bizottság köteles az intézkedésre jogosult ve-
zetõ szervet (küldöttgyûlés, választmány) tájékoztatni, és an-
nak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy
a) az egyesület mûködése során olyan jogszabálysértés vagy az

egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértõ esemény (mu-
lasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy a következ-
mények elhárítása, illetve enyhítése a küldöttgyûlés vagy a
választmány döntését teszi szükségessé.

b) a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény me-
rült fel.

(6) A küldöttgyûlést vagy a választmányt az ellenõrzõ bizott-
ság indítványára � annak megtételétõl számított harminc na-
pon belül � össze kell hívni. E határidõ eredménytelen eltelte
esetén az illetékes vezetõ szerv (küldöttgyûlés, választmány)
összehívására az ellenõrzõ bizottság is jogosult.
(7) Ha a választmány, illetve a küldöttgyûlés a törvényes mû-
ködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, az ellenõrzõ bizottság köteles haladéktalanul érte-
síteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(8) Az ellenõrzõ bizottság akkor határozatképes, ha ülésein az
elnökkel együtt legalább három tagja jelen van. Határozatait
egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén az
elnök szavazata dönt. Az ellenõrzõ bizottság üléseirõl jegyzõ-
könyvet kell készíteni, melyben fel kell tüntetni a döntések
tartalmát, idõpontját, hatályát, a támogatók és ellenzõk szám-
arányát és személyét.

21. § Az egyesület szaklapjai
(1) Az egyesület választmánya gondoskodik az 1868-ban ala-
pított Bányászati és Kohászati Lapok felcímet viselõ szakla-
pok megjelentetésérõl.
(2) A szaklapok szerkesztõbizottságának tagjait az illetékes fe-
lelõs szerkesztõ az érintett szakosztályelnök(ök) egyetértésé-
vel kéri fel.
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22. § Az egyesület tanácsadó szervei
(1) Az egyesület tanácsadó szervét, azaz a tiszteleti tagok és
szeniorok tanácsát az egyesület elnöke évente legalább egy al-
kalommal tanácskozásra hívja össze.
(2) A tanácskozások az egyesületi élet, a szaklapok és az egye-
sület képviselte szakmák idõszerû átfogó kérdéseivel foglal-
koznak. A tanácskozásokon kialakított állásfoglalások és ja-
vaslatok megvitatását a választmányi ülések napirendjére kell
tûzni.

23. § Az egyesület választmányi bizottságai
(1) Az etikai bizottságot szükség esetén a választmány hozza
létre, a munkáját az etikai kódexben foglalt mûködési szabály-
zata alapján végzi.
(2) A választmány által egy-egy ciklusra felkért választmányi
bizottságok munkájukat a vonatkozó általános mûködési sza-
bályzat szerint végzik.

24. § Az egyesület könyvtára és okmánytára
(1) Az egyesület könyv- és folyóirat-állományát az egyesület
könyvtárában katalogizálva kell õrizni. Ritkaságnak számító
vagy pótolhatatlan könyvet, illetve folyóiratot nem szabad ki-
kölcsönözni.
(2) Az okmánytárban (mely magában foglalja a határozatok
tárát is) elhelyezendõ ügyiratok körérõl, megõrzésérõl és se-
lejtezésérõl a hatályos jogszabályok, valamint az egyesület
könyvtári és okmánytári szabályzata rendelkezik.
(3) A könyvtári és okmánytári ügyek gondozása a fõtitkár irá-
nyításával az ügyvezetõ igazgató feladata.

25. § Az egyesület ügyviteli szervezete
(1) Az ügyvezetõ igazgató:
a) Az ügyvezetõ igazgató az egyesület alkalmazottja, a mun-

káltatói jogokat az egyesület elnöke gyakorolja felette. Az
elnök által adott írásbeli felhatalmazás alapján az egyesület
ügyeiben jogosult az egyesületet hatóságoknál, a MTESZ-
nél, az egyesületen kívüli szervezeteknél és személyeknél
képviselni, és a felhatalmazásnak megfelelõ körben és kor-
látozással az egyesület nevében eljárni. Az ügyvezetõ igaz-
gató a fõtitkárral vagy a fõtitkárhelyettessel együtt másod-
magával jogosult az egyesület cégszerû jegyzésére.

b) Az ügyvezetõ igazgató hatásköre az egyesület mûködteté-
séhez szükséges szervezési, ügykezelési, pénzügyi és köny-
velési feladatok ellátására terjed ki, e feladatokat az irányí-
tása alatt álló hivatali ügyintézõk bevonásával végzi el. Ki-
emelt kötelezettsége az egyesület gazdálkodásának folya-
matos karbantartása.

c) Az ügyvezetõ igazgató felelõs az éves költségvetés elkészí-
téséért, az abban jóváhagyott pénzügyi keretek rendeltetés-
szerû és a mindenkori elõírásoknak megfelelõ felhasználá-
sáért, a gazdálkodási mérleg határidõre történõ elkészítésé-
ért. Felelõs az egyesület ingó és ingatlan vagyonának keze-
léséért.

d) A végzett munkájáról köteles rendszeresen beszámolni a
választmánynak, melynek ülésein tanácskozási joggal vesz
részt.

e) Az ügyvezetõ igazgató ellenõrzi és felügyeli az egyesület hi-
vatali ügyintézõinek a munkáját.

f) Az ügyvezetõ igazgatói munkakört pályázat útján kell betöl-
teni, amelyet a választmány ír ki és bírál el. Ügyvezetõ igaz-
gatónak csak egyesületi tag nevezhetõ ki.

(2) A hivatali ügyintézõk:
a) A hivatali ügyintézõk mûködési feltételeit és költségvetését

a választmány hagyja jóvá.

b) Az ügyintézõk munkájukat munkaköri leírás alapján
végzik.

26. § Határozatok és nyilvánosság
(1) A küldöttgyûlés, a választmány és az ellenõrzõ bizottság
döntéseit az egyesület ügyviteli szervezete a határozatok tárá-
ban nyilvántartja. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát,
idõpontját, hatályát, a támogatók és ellenzõk számarányát.
(2) Az egyesület döntéseinek az érintettekkel való közlésérõl
írásban, igazolható módon az elnök gondoskodik.
(3) Az egyesület a testületi szerveinek döntéseit, valamint
mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatáso-
kat az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetõtáblán, vala-
mint az egyesület internetes honlapján hozza nyilvánosságra.
A küldöttgyûlésrõl készült tájékoztatót és a küldöttgyûlés ha-
tározatait az egyesület szaklapjaiban is közzé kell tenni. Az
egyesület az éves tevékenységérõl készült Közhasznúsági Je-
lentést az egyesület szaklapjaiban és az internetes honlapján
teszi közzé.
(4) Az egyesület mûködésével kapcsolatos iratokba bárki be-
tekinthet, a szervezet székhelyén az ügyvezetõ igazgatóval elõ-
re egyeztetett idõpontban. A betekintés megtagadható, ha az
adatvédelmi szabályokat, személyiségi jogokat vagy üzleti tit-
kot sértene.
(5) Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetõ-
leg abból saját költségére másolatot készíthet.
(6) Az egyesület mûködésének módjáról, szolgáltatási igény-
bevételének módjáról, valamint beszámolói közléseirõl szak-
mai lapjaiban tájékoztatja a nyilvánosságot.

27. § Az egyesület vagyona, gazdálkodása
(1) Az egyesület vagyonát azok az álló-, fogyó- és pénzeszkö-
zök képezik, amelyek az egyesületi mérlegekben szerepelnek.
(2) Az egyesület a közhasznú társadalmi szervezetekre érvé-
nyes szabályok szerint gazdálkodik.
Bevételei:
a) közhasznú célra vagy a mûködési költségek fedezésére ka-

pott támogatás, illetve adomány,
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz

közvetlenül kapcsolódó bevétel,
c ) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó,

ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
d) egyéni tagok tagdíja, pártoló tagok támogatása,
e) egyéb bevételek,
f) a vállalkozási tevékenységbõl származó bevétel.
Költségei:
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen

költségek,
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült köz-

vetlen költségek,
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen

költségek,
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében

felmerült közvetett költségek, melyeket bevételarányosan
kell megosztani.

(3) Az egyesület céljai megvalósítása érdekében olyan gazdál-
kodási tevékenységet is folytathat, amely gazdaságos és méltó
az egyesület etikai és szakmai színvonalához.
(4) Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, a ha-
tályos gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok szigorú
betartásával.
(5) Az egyesület gazdálkodásáért az ügyvezetõ igazgató fele-
lõs, a gazdálkodás helyzetérõl a választmány ülésein rendsze-
resen beszámol. Az egyesület gazdálkodásáról a választmány



egyetértésével a küldöttgyûlésnek a fõtitkár köteles beszámol-
ni. Az egyesület gazdálkodását az ellenõrzõ bizottság ellenõr-
zi, az ellenõrzések megállapításairól a választmányt, majd a
küldöttgyûlést rendszeresen tájékoztatja.
(6) Az egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejû-
leg közhasznúsági jelentést készít, melyet a küldöttgyûlés hagy
jóvá. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami

pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi telepü-
lési önkormányzattól, e települési önkormányzatok társulá-
sától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitõl kapott támogatás mértékét,

f) az egyesület vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások ér-
tékét, illetve összegét,

g) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámolót.
(7) Az egyesület a vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztetõ mértékû hitelt nem vehet fel, és
az államháztartás alrendszereitõl kapott támogatást hitel fe-
dezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(8) Az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos jogi, hatósági
stb. intézkedésekre a választmány felhatalmazása alapján az
elnök, a fõtitkár, illetve meghatározott jogkörben az ügyveze-
tõ igazgató jogosult.
(9) Az egyesület gazdálkodásához ügyrendi szabályzatokat
kell kidolgozni.

28. § Egyesületi kitüntetések
(1) Az egyesület küldöttgyûlése abból a célból, hogy a bányá-
szati és a kohászati tudományok magas színvonalú mûvelésé-
re, kiemelkedõ hagyományápoló és egyesületi tevékenységre,
valamint az egyesülethez való ragaszkodásra ösztönözzön,
emlékérmeket, okleveleket stb. alapíthat. E kitüntetések az
említett tevékenység és magatartás elismerésének, társadalmi
megbecsülésének kifejezésére adományozhatók.
(2)Az egyesület legmagasabb és küldöttgyûlés általmegszava-
zott kitüntetése a tiszteleti tagsági cím.
(3) A kitüntetések egységes leírását és adományozási szabá-
lyait, valamint a tiszteleti tagsági címmel járómegtisztelõ jogo-
sultságokat szabályzatba kell foglalni.

29. § Záradék
(1) Az egyesület joghatályos bírósági nyilvántartásba vétele az
1991. évben 416. sz. alatt történt. Az egyesület 1999. április 2-
ától közhasznú jogállású.
(2) Az egyesület tevékenysége felett az 1989. évi II. (egyesülési
jogról szóló) törvény elõírásai szerint a törvényességi felügye-
letet az ügyészség gyakorolja. A jelen alapszabály által nem
szabályozott törvényességi kérdésekben a Polgári Törvény-
könyv vonatkozó paragrafusait, illetve az említett törvény vo-
natkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az egyesület mûködésével kapcsolatos, jelen alapszabály-
ban nem szabályozott kérdésekrõl a mûködési szabályzatok és
ügyrendek rendelkeznek. Elkészítésük, karbantartásuk és
jegyzékük közzététele a választmány kötelezettsége. A mûkö-
dési szabályzatok és ügyrendek jegyzéke az alapszabály mel-
lékletét képezi.

(4) Az alapszabály melléklete az egyesület szakosztályainak,
helyi szervezeteinek, valamint szaklapjainak jegyzéke is. Az
alapszabály jelen szövegét a 2006. május 27-én Egerben meg-
tartott 95. küldöttgyûlés a küldöttgyûlés idõpontjában érvény-
ben lévõ alapszabály módosításával hagyta jóvá, és az aláírás
napjától hatályos.
Eger, 2006. május 27.

Dr. Tolnay Lajos
az OMBKE elnöke

Az OMBKE alapszabályának mellékletei

I. Az OMBKE mûködési szabályzatainak és
ügyrendjeinek jegyzéke:

1. Az OMBKE küldöttgyûléseinek mûködési szabályzata
2. Az OMBKE választmányának mûködési szabályzata
3. A választmányi bizottságok általános mûködési szabályzata
4. Az OMBKE szakosztályainak mûködési szabályzata
5. Az OMBKE szakosztályai által szervezett szakcsoportok,
munkabizottságok mûködési szabályzata.

6. Az OMBKE helyi szervezeteinek mûködési szabályzata
7. Az OMBKE szaklapjainak mûködési szabályzata
8. Az OMBKE kitüntetések és adományozások ügyrendje
9. Az OMBKE Etikai Kódexe
10. Az OMBKE okmánytárának ügyrendje
11. Az OMBKE könyv- és folyóirattárának mûködési szabály-

zata
12. Az OMBKE jelképeinek alaki szabályzata
13. Az OMBKE befektetési szabályzata
14. Az OMBKE gazdasági tevékenységének szabályzata
15. Az OMBKE aláírási és utalványozási szabályzata
16. Az OMBKE belsõ ellenõrzési szabályzata

II. Az OMBKE szaklapjainak jegyzéke:

Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat
Bányászati és Kohászati Lapok, Kohászat
Bányászati és Kohászati Lapok, Kõolaj- és Földgáz

III. Az OMBKE szakosztályainak és
helyi szervezeteinek jegyzéke:

Bányászati Szakosztály helyi szervezetei: Bakonyi, Borsodi, Bu-
dapesti, Dorogi, Hegyaljai, Mátrai, Mátraaljai, Mecseki, Nóg-
rádi, Oroszlányi, Rudabányai, Tatabányai, Tapolcai,
Veszprémi
Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály helyi szervezetei:
Budapesti, Dunántúli, Alföldi, Szilárdásvány-kutatási,
Földgáz, Vízfúrási
Vaskohászati Szakosztály helyi szervezetei: Csepeli, Diósgyõri,
Dunaújvárosi, Drótgyári, Nógrádi, Ózdi
Fémkohászati Szakosztály helyi szervezetei: Budapesti, Ajkai,
Csepeli, Inotai, Kecskeméti, Székesfehérvári Mosonmagyaró-
vári, Tatabányai
Öntészeti Szakosztály helyi szervezetei:Apci, Budapesti, Csepeli,
Diósgyõri, Mosonmagyaróvári, Orosházi, Székesfehérvári,
Sátoraljaújhelyi
Egyetemi Osztály
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