A PULSZKY TÁRSASÁG - MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan)

I. Általános rendelkezések
1. Az Egyesület neve: Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület. Rövidített hivatalos neve:
Pulszky Társaság Egyesület (a továbbiakban: társaság vagy egyesület). A társaság jogi személy.
2. Székhelye: Budapest XIV. Városliget, Vajdahunyadvár, postacíme:1367 Budapest 5. Pf 129.
működési területe: Magyarország területe.
3. Pecsétje: körbélyegző "Pulszky Társaság MME 1991" felirattal.
4. Adószáma: 18046777-1-42
5. A társaság egyesület, valamint besorolási kategóriája: közhasznú civil szervezet. A társaság
önkéntesen létrehozott, nyílt, demokratikus önkormányzati elven alapuló szakmai, társadalmi
szervezet. Politikai tevékenységet nem végez, választásokon jelöltet nem állít, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Céljai megvalósítása érdekében másodlagos
jelleggel vállalkozási tevékenységet folytathat.
6. A társaság célja: A társaságot, mint közhasznú szakmai szervezetet, azon célkitűzés vezérli, hogy
létével és tevékenységével segítse a magyar múzeumok – az emberiség egyetemes, tárgyi, írásos és
szellemi kultúrájának történetéről valló emlékek tárházai, a nemzeti azonosságtudat letéteményesei, a
természettudományos megismerés nélkülözhetetlen eszközei – működését és fejlődését, és ellássa a
múzeumi terület szakmai érdekképviseletét.
A társaság a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak szerint közhasznú szervezetként tevékenykedik,
elsősorban a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú törvény II. részével összefüggésben végzi
feladatait.
A társaság a célja elérése érdekében közhasznú tevékenységét az alábbi jogszabályokban előírt
közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
-

a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása; a művészeti értékek
létrehozásának, megőrzésének segítése (1991 évi XX. törvény 121. § a) és b) pontjai)

-

a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása (2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontja)

-

a kulturális örökség védelme (2001. évi LXIV. törvény 5. § 1. bekezdése)

-

a nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele (2001. évi LXIV. törvény 61/B. § 3.
bekezdése)

-

az épített környezet alakítása és védelme (1997. évi LXXVIII. törvény 57/A. § 2. bekezdése)

-

a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természetvédelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
(1996. évi LIII. törvény 64. § 1. bekezdése)

7. A fenti célok megvalósítása érdekében a társaság feladatai:
- segíti a magyar múzeumügyet feladatai megvalósításában, tekintélyével és súlyával növeli a
múzeumügy társadalmi elismerését, törekszik a múzeumügyben szerzett szakmai eredmények és
érdemek elismertetésére;
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- folyamatos kapcsolatot tart a múzeumok fenntartóival, támogatja a nemzeti kulturális örökség
megóvásáért és közkinccsé tételéért végzett tevékenységüket, véleményt nyilvánít, kezdeményez,
javaslatot tesz a múzeumügyet és a kulturális örökség védelmét érintő kérdésekben;
- védi és képviseli a múzeumokban vagy azokért másutt tevékenykedők érdekeit, törekszik az
etikus szakmai légkör kialakítására és megőrzésére;
- elősegíti a múzeumi szakemberek hivatástudatának erősítését, támogatja, lehetővé teszi a
szakmai ismeretek elmélyítését szolgáló képzést és továbbképzést;
- együttműködik más, hasonló célokat kitűző, bel- és külföldi szakmai szervezetekkel,
társaságokkal, intézményekkel, elősegíti a múzeumokat és a múzeumi szakembereket érintő
kapcsolatok kiépítését és ápolását, az információk közvetlen cseréjét;
- törekszik a magyar múzeumokban folytatott tevékenység nemzetközi megismertetésére, segíti a
személyes és szervezett tapasztalatcseréket;
- tagjai számára biztosítja a demokratikus jogok gyakorlását, szakmai programokat szervez
számukra és tájékoztatja őket ezekről, valamint a társaság egyéb tevékenységéről, szabályozza a
választott tisztségviselők jogosítványait, lehetőséget teremt tagozatok működésére;
- támogatja a magyar múzeumügy történetének és a muzeológia elvi és gyakorlati kérdéseinek
kutatását és fejlesztését, ezek eredményeinek nyilvánosságra hozatalát;
- együttműködik a múzeumügyet pártoló különböző szervezetekkel;
- megteremti a működéséhez szükséges anyagi alapokat és működteti a szükséges és lehetséges
apparátust;
- kiadói tevékenységet folytat;
- segít a múzeumok közötti kapcsolatok kiépítésében;
- támogatja a szakemberek képzését, igyekszik a szakma utánpótlását elősegíteni.

II. A társaság tagsága
8. A társaság tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akik egyetértenek a társaság
programjával, elfogadják az Alapszabályt és vállalják a társaság céljainak szolgálatát. A társaságnak,
rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai vannak. A társaság tagja az Etikai Kódexet magára nézve
kötelezőnek tartja.
9. A tagsági jogviszony a benyújtott felvételi kérelemnek az elnökség által történő elfogadásával
kezdődik. A tagokról a társaság nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a következő adatokat: név,
születési dátum, lakcím, tagsági viszony kezdete, a tagsági viszony vége. Amennyiben a tag belépési
kérelmét az elnökség elutasítja, 8 napon belül fellebbezni lehet a közgyűléshez, amely a következő
ülésén dönt a tag belépéséről.
10. A társaság rendes tagja lehet az, aki közreműködik a 7. pontban megfogalmazott feladatok
megvalósításában, szabályszerűen kitölti a belépési nyilatkozatot és érdemben nyilatkozik a múzeumi
területhez való szakmai kapcsolódásáról. A társaság rendes tagja szavazati joggal rendelkezik a
társaság közgyűlésén, valamint jogosult a társaság tevékenységében részt venni.
11. A társaság pártoló tagja lehet minden természetes személy, aki a társaság alapszabályában foglalt
célokkal egyetért és azok megvalósítását elősegíti.
12. A társaság tiszteletbeli tagja – a társaság korábbi elnökei közül tiszteletbeli elnök – lehet az, aki a
múzeumügy érdekében hosszabb időn keresztül jelentős tevékenységet vagy elméleti munkásságot
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fejtett ki. Személyükre javaslatot a társaság tagjai tehetnek a közgyűlésnek a választmány vagy az
elnökség útján. A tiszteletbeli tagot vagy elnököt az elfogadó nyilatkozat aláírását követően a
közgyűlés iktatja be. A tiszteletbeli tagok maximális száma – beleértve a tiszteletbeli elnököket is –
10 fő.
13. A tagság megszűnik:
a) a tag kilépésével – melyet írásban kell bejelenteni az elnökségnek;
b) a tag halálával;
c) a tag kizárásával;
d) a tagsági jogviszony társaság általi felmondásával.
Ha valamely tag súlyosan vagy ismételten megsérti a jogszabályt, az Alapszabályt, vagy közgyűlési
határozatot, illetve tevékenysége sérti a társaság vagy más jogát vagy jogos érdekét, akkor a
Társaságból való kizárása kezdeményezhető. A kezdeményezés joga bármely egyesületi tagot
megilleti. Tagot az etikai bizottság véleménye alapján csak a közgyűlés zárhat ki. A Ptk. 3:70. §. (2)
bekezdése alapján: „A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.”
Ha a tag nem felel meg az alapszabályban támasztott követelményeknek, a társaság a tagsági
jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a társaság közgyűlése
dönt.
14. A társaság rendes tagja
- választói jogot élvez és választható az egyesület bármely tisztségére;
- tevékenységét egyénileg, tagozatokban és munkacsoportokban fejtheti ki;
- joga van részt venni a közgyűlésen, a társaság által szervezett konferenciákon, vitákon,
előadásokon és egyéb rendezvényeken;
- ingyenesen vagy kedvezményesen részesül a társaság kiadványaiból;
- köteles az alapszabályt betartani, betartatásában közreműködni, a társaság munkájában
tevékenyen részt venni és a tagdíjat megfizetni.
15. A társaság pártoló tagja
- részt vehet a társaság rendezvényein;
- tájékoztatást kap a társaság tevékenységéről, ingyenesen vagy kedvezményesen részesül
kiadványaiból;
- kötelezettségei értelemszerűen megegyeznek a rendes tagok kötelezettségeivel, beleértve a
tagdíjfizetést is;
- tisztségre nem választható, szavazati joggal nem rendelkezik.
16. A társaság tiszteletbeli tagja és tiszteletbeli elnöke
- tagdíjfizetési kötelezettsége nincs;
- tisztségre nem választható;
- a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt;
- egyéb jogai megegyeznek a rendes tag jogaival.
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17. A társaság tagjai rendes és pártoló tagjai éves tagdíjat fizetnek, rendes tagjai közül a 26 éven
aluli, valamint a 65 éven felüli tagok a mindenkori tagdíj 50%-át, a pártoló tagok a mindenkori tagdíj
200%-át fizetik.
18. A társaság lehetővé teszi, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen.
Az a rendes tag, aki önkéntes szerződés keretében önkéntes tevékenységet végez az egyesület
tevékenysége érdekében, mentesülhet a tagdíj fizetése alól.

III. A Társaság testületei és szervei
A. közgyűlés
B. választmány
C. elnökség
D. felügyelő bizottság
E. etikai bizottság
F. tagozatok

A. A közgyűlés
19. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot.
A/1.

A közgyűlés ülése és határozathozatala

20. A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, összehívásáról az elnök
gondoskodik. A meghívónak tartalmaznia kell a Ptk. 3:17. § (2) bekezdésének megfelelően a Társaság
nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, valamint az ülés napirendjét. A
közgyűlés ülésein a rendes tagok szavazati, míg a pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal
vesznek részt. A közgyűlés nyilvános.
A közgyűlés ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokban hozható határozat, napirenden kívül
akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosult tagok ¾-e jelen van és egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tag az elnökségtől
a napirend kiegészítését kérheti, a kiegészítés indokolásával.
21. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a választmány kétharmados többséggel javasolja, ha
a tagok egyharmada a napirend megjelölésével kéri, vagy ha az felügyelő bizottság kezdeményezi.
22. A közgyűlést 15 nappal a kitűzött időpont előtt kell a meghívó és a napirend szétküldésével postai
vagy elektronikus úton meghirdetni.
23. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több, mint fele részt vesz. Amennyiben a
közgyűlés határozatképtelen, nyolc napon belül ugyanazon napirenddel újabbat kell összehívni, amely
a részvétel arányától függetlenül határozatképes. A távolmaradás ezen jogkövetkezményére a tagokat
figyelmeztetni kell.
24. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A
választmány, a felügyelő bizottság és az etikai bizottság tagjait titkosan kell megválasztani.
25. Bármely más ügyben is kérhet titkos szavazást a közgyűlés bármely résztvevője. A javaslat fölött
a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.
26. A közgyűlést a társaság elnöke, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök vagy a főtitkár
vezeti. A közgyűlésről választott jegyzőkönyvvezető által készített, az ülés elnöke és egy választott
résztvevője által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt közzé kell tenni a Társaság
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honlapján, s ott 5 évre folyamatosan elérhetővé kell tenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét,
időpontját, a jelenlévők felsorolását, a megtörtént lényeges eseményeket, elhangzott indítványokat, a
meghozott határozatokat. Egy döntés meghozatala ellen szavazók különvéleményét – kérésükre - a
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat
sorszámmal ellátva.
A/2. A közgyűlés feladatai
27. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály módosítása;
- a választmány, a felügyelő bizottság és az etikai bizottság tagjainak megválasztása, illetve
visszahívása és esetleges díjazásuk megállapítása;
- a társaság működésének elvi meghatározása, a vezető testületek és szervek beszámolóinak
elfogadása, az éves költségvetés elfogadása;
- a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- más szervezettel való egyesülés vagy feloszlás kimondása, utóbbi esetben döntés a társaság
vagyonának hovafordításáról;
- vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
- vezető tisztségviselő tiszteletdíjának megállapítása;
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület vezető tisztségviselőjével,
a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a végelszámoló kijelölése;
- döntés az elnökség vagy a választmány által hozott és kifogás tárgyává tett határozatokról;
- tiszteletbeli tag és elnök jogaiba való beiktatása;
- döntés a kizárásról az etikai bizottság véleménye alapján;
A jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges:
-

az egyesület alapszabályának módosításához;

-

az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez.

A/3. A társaság tagjainak jogai, összeférhetetlenségi szabályok
28. A társaság tagja – a II. fejezetben foglaltak szerint – jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati
jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és
észrevételeket tenni. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot
elvetettnek kell tekinteni.
A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
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b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

B. A választmány
29. A választmánynak 21 választott tagja és 3 póttagja van, akiket a közgyűlés a rendes tagok közül
titkos szavazással választ négy évre. A választmányi tag kiesése (lemondása, visszahívása vagy
tagságának megszűnése) esetén a választmányt a póttagjával kell 21 főre kiegészíteni, melynek során a
rangsorra a póttagokra leadott szavazatok száma irányadó.
30. A választmánynak hivatalból szavazati jogú tagja a testület által működőként elismert tagozat
vezetője vagy képviselője. Erről a választmány évente dönt.
31. A választmány saját soraiból választja az elnökség tagjait (elnök, ügyvezető elnök, főtitkár,
alelnökök), akik a társaság vezető tisztségviselői.
B/1. A választmány ülései és határozathozatala
32. A választmány üléseit, melyek nyilvánosak, szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
tartja. Tevékenységével a közgyűlésnek felelős, az elnökség állásfoglalásait figyelembe veszi.
33. A választmány ülését az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök vagy a főtitkár hívja
össze. Az ülésre 8 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban vagy elektronikus levélben kell
meghívót küldeni a választmány tagjai és állandó meghívottjai számára, mely a napirendi pontokat is
tartalmazza.
34. A választmány üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök vagy a főtitkár vezeti.
A választmány a főtitkár, akadályoztatása esetén a levezető elnök által felkért jelenlévő készít
emlékeztetőt, amit közzé kell tenni a társaság honlapján, s ott 5 évre folyamatosan elérhetővé kell
tenni. Az emlékeztető melléklete a jelenléti ív.
35. A választmány határozatai ellen a közzétételt követően 15 napon belül az elnökséghez benyújtva
írásban lehet kifogást emelni. A kifogásról, amely nem halasztó hatályú, a legközelebbi közgyűlés
dönt.
36. A választmány üléseinek állandó meghívottjai tanácskozási joggal a tiszteletbeli elnök, valamint
a felügyelő bizottság elnöke, etikai ügy tárgyalása esetén az etikai bizottság elnöke.
37. A választmány határozathozatalára egyebekben a közgyűlés határozathozatala irányadó.
38. A Választmány tagjai tisztségükkel kapcsolatos tevékenységüket pénzbeli térítés nélkül végzik.
B/2. A választmány feladatai
39. A választmány jogköre és feladatai:
- véglegesíti és a közgyűlés elé terjeszti a társaság éves munkatervét és a tevékenységről, valamint
a pénzügyekről szóló beszámolót, továbbá a társaság közhasznúsági jelentését;
- segíti a tagozatok munkáját és beszámoltatja képviselőiket;
- tisztújító közgyűlés előtt öt főből álló jelölő bizottságot hoz létre, akik vezető tisztségviselőnek
nem választhatók;
- dönt a közgyűlés által átruházott jogkörben;
- dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
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- évente megállapítja a következő éves tagdíj mértékét.

C. Az elnökség
40. A társaság képviseleti és ügyintéző szerve a választmány által saját soraiból választott héttagú
elnökség, melynek tagjai az elnök, az ügyvezető elnök, a főtitkár és az alelnökök, a társaság vezető
tisztségviselői.
41. Az alapszabályban, az éves munkatervben, valamint a közgyűlés határozataiban foglaltak
végrehajtásáról gondoskodik. Dönt a társaságot érintő minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály
nem utal a közgyűlés, illetve a választmány hatáskörébe.
42. Bármelyik tagjának lemondása, visszahívása vagy tagságának megszűnése esetén a választmány
jogosult új tagot választani saját soraiból.
C/1. Az Elnökség ülése, határozathozatala
43. Az elnökség ülését az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök vagy a főtitkár hívja össze.
Az elnökség tagjai számára az ülésre az ülést megelőző 8 nappal kell írásban vagy elektronikus
levélben meghívót küldeni, mely a napirendi pontokat is tartalmazza. A testület szükség szerint, de
legalább három havonta tartott ülései nyilvánosak, azokról a főtitkár a levezető elnök által jóváhagyott
emlékeztetőt készít, amit közzé kell tenni a társaság honlapján, s ott öt évre elérhetővé kell tenni.
44. Az elnökség határozatai ellen a közzétételt követően 15 napon belül az elnökséghez benyújtva
írásban lehet kifogást emelni. A kifogásról, amely nem halasztó hatályú, a legközelebbi közgyűlés
dönt.
45. Az elnökség üléseinek állandó meghívottja tanácskozási joggal a felügyelő bizottság és az etikai
bizottság elnöke, valamint a társaság tiszteletbeli elnöke.
C/2. Az elnökség feladatai
46. Az elnökség feladatkörébe tartozik:
- az egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
- a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
- az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
- az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztásának előkészítése;
- a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
- az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
- részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
- a tagság nyilvántartása;
- az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
- az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
- az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; és
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- az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
- az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
C/3 Az elnökség tagjai
47. Az elnök jogköre:
- az egyesület képviselője;
- elnököl a társaság testületeinek ülésein és rendezvényein; akadályoztatása esetén
gondoskodik helyettesítéséről;
- a közgyűlés napirendi pontjainak összeállítója;
- biztosítja az alapszabálynak és a jogszabályoknak megfelelő működést;
- képviseleti jogát önállóan gyakorolja;
- a költségvetés keretein belül önálló utalványozási joga van;
- összehívja a közgyűlést, a választmányt és az elnökséget;
- folyamatosan tájékoztatja az elnökséget, a választmányt és a tagságot a társaság
működéséről;
- felelős a társaság kiadványaiért;
- az egyesület munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója
48. Az ügyvezető elnök jogköre:
- az elnök megbízásából vagy akadályoztatása esetén elnököl a társaság testületeinek ülésein
és rendezvényein;
- irányítja a társaság adminisztrációját,
- felelős a levelezés, ügyintézés, gazdálkodás és pénzkezelés jogszerű lebonyolításáért;
- a költségvetés keretein belül – a főtitkárral együttes - utalványozási joga van.
49. A főtitkár jogköre:
- irányítja, koordinálja a szervezési feladatokat;
- felelős a testületi ülések és rendezvények megszervezéséért;
- felelős a testületi ülések jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinek elkészítéséért és közzétételéért,
- a költségvetés keretein belül - az ügyvezető elnökkel együttes - utalványozási joga van.
50. Az alelnökök az elnök megbízásából vagy az elnökség döntése alapján - megfelelő
munkamegosztással - részfeladatokat látnak el.
51. Az elnökség tagjai jogosultak a tisztségükkel összefüggő tevékenységekkel kapcsolatos igazolt
költségeik megtérítésére, továbbá a közgyűlés határozata alapján tiszteletdíjra.
52. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője voltannak megszűnését megelőző évben legalább egy évig
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatósággal nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betölt.

D. A felügyelő bizottság
53. A közgyűlés a társaság tevékenységének, vagyoni jellegű viszonyainak és gazdasági ügyvitelének
ellenőrzésére négy évre háromtagú felügyelő bizottságot és egy póttagot választ, amely elnökét saját
soraiból választja meg.
D/1. Az felügyelő bizottság ülése, határozathozatala
54. A felügyelő bizottság testületként jár el, akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van.
55. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, melyet az elnök hív
össze és vezet. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely
tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles
intézkedni az felügyelő bizottság 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a
kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
56. A felügyelő bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről emlékeztetőt készít.
57. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg, arról tájékoztatja az elnökséget és a
választmányt.
58. A felügyelő bizottság észrevételeiről folyamatosan tájékoztatja az elnökséget és a választmányt,
tapasztalatairól összefoglaló jelentést készít az éves közgyűlésnek.
59. A felügyelő bizottság jogosult kezdeményezni a választmány és a közgyűlés soron kívüli
összehívását, amennyiben ezt szükségesnek ítéli.
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60. A felügyelő bizottság elnöke az elnökség, tagjai a választmány üléseinek állandó meghívottjai
tanácskozási joggal.
61. A felügyelő bizottság tagjai tisztségükkel kapcsolatos tevékenységüket pénzbeli térítés nélkül
végzik.
D/2. Az felügyelő bizottság feladatai
62. Az felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi. Az felügyelő
bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől
jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá
betekinthet az egyesület könyveibe, irataiba, azokat megvizsgálhatja.
63. Az felügyelő bizottság köteles az egyesület elnökségét tájékoztatni, és a közgyűlés összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként
súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A közgyűlést az felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül
- össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására az felügyelő
bizottság jogosult.
D/3. Az felügyelő bizottság tagjai, összeférhetetlenségi szabályok
64. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője voltannak megszűnését megelőző évben legalább egy évig
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatósággal nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetőleg törölte.
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65. A felügyelő bizottság tagjának lemondása, visszahívása vagy tagságának megszűnése esetén a
felügyelő bizottság a megválasztott póttaggal egészül ki, ha erre nincs mód, akkor a társaság elnöke
az felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének a helyreállítása érdekében köteles összehívni a
közgyűlést.

E. Az etikai bizottság
66. A háromtagú etikai bizottságot és egy póttagját a közgyűlés választja négy évre, elnököt maguk
közül választanak. Amennyiben a társaság bármely tagja vagy testülete névvel panaszt tesz, hogy a
Pulszky Társaság bármely tagja megsértette az alapszabályt, a társaság céljait veszélyeztető
magatartást tanúsított, vagy a szakmai/etikai követelményeket súlyosan megsértette, illetve az
egyesületnek erkölcsi vagy anyagi kárt okozott, az etikai bizottság elnöke a bizottságot 15 napon belül
köteles összehívni. Az egyesület döntéséhez három tag jelenléte szükséges.
67. A bizottság meghallgatja a bepanaszolt tagot és körültekintően felderíti a tényállást, majd ezt
követően hozza meg döntését. A döntés a feltárt vétség súlyától függő elmarasztalás lehet:
figyelmeztetés, megrovás, kizárás.
68. Az elmarasztalt tag a társaság választmányához fellebbezhet. Elmarasztalás, megrovás esetén a
választmány dönt, a kizárásra vonatkozó javaslatot a választmány a közgyűlés elé terjeszti. A
kizárásról a közgyűlés dönt. A választmány, illetve a közgyűlés döntéséről az érintett 15 napon belül
írásos értesítést kap. A döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs.
69. Az etikai bizottság tagjának lemondása, visszahívása vagy tagságának megszűnése esetén az etikai
bizottság a megválasztott póttaggal egészül ki, ha erre nincs mód, akkor a közgyűlés új tagot választ.
70. Az etikai bizottság tagjai tisztségükkel kapcsolatos tevékenységüket pénzbeli térítés nélkül végzik.

F. A tagozatok
71. A társaság tagjai szakmai érdeklődés vagy más érdek alapján tagozatot alakíthatnak. Tagozat
alakításához legalább tíz tag kinyilvánított szándéka kell.
72. A tagozatok a társaság alapszabályának, céljának és feladatainak figyelembevételével kialakított, a
választmánynak benyújtott munkaterv alapján tevékenykednek. működésükről folyamatosan
tájékoztatják az elnökséget és a választmányt és év végén beszámolót nyújtanak be a választmánynak.
73. A tagozatok saját körükben vezetőt választanak (tagozatvezető), aki a választmány tagja. A
tagozatok vezetői tisztségükkel kapcsolatos tevékenységüket pénzbeli térítés nélkül végzik.
74. Amennyiben a tagozat beszámolója alapján a választmány a tagozat működésképtelenségét
állapítja meg, határoz működésének felfüggesztéséről vagy a tagozat feloszlatásáról.

IV. A társaság gazdálkodása
75. A társaság kiadásait bevételeiből fedezi. Bevételi forrásai:
- a tagok által befizetett tagdíjak;
- az állami, önkormányzati, pályázattal vagy más módon elnyert támogatások;
- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek;
- a vállalkozási tevékenységből befolyó összegek;
- egyéb támogatások, adományok.
76. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás
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során elért eredmény nem osztható fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú
tevékenységére fordítja.
77. Az elnökség a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés
szerint gazdálkodik.
78. A szabályszerű gazdálkodásért, a vagyon kezelésért, a pénzügyi, pénzkezelési előírások meglétéért
és betartásáért az elnök felel.
79. Kötelezettségvállalási joga az elnöknek, az ügyvezető elnöknek és a főtitkárnak van. A
kötelezettségvállalást az elnök egyszemélyben, az alelnök és a főtitkár együttes aláírásban gyakorolja.
80. A egyesület tartozásaiért vagyonával felel, tagjai azonban saját vagyonukkal nem felelnek.
81. Az egyesület köteles beszámolót és egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni, amely
tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások
kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető
tisztségek felsorolását.
82. Az egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni. Közhasznú jogállású civil szervezet esetén kötelező a kettős könyvvitel alkalmazása.
83. A civil szervezet gazdálkodására és adománygyűjtésre egyebekben a 2011. CLXXV. törvény V.
fejezetének 17.§-26.§-a irányadó.
84. A társaság fennmaradó vagyona megszűnése esetén - ezzel ellentétes bírósági döntés híján - a
magyar múzeumok fejlesztésére fordítandó.

V. Tájékoztatás, nyilvánosság
85. A társaság közgyűlése, választmányi és elnökségi ülései nyilvánosak, kivéve azon napirendeket,
amelyekre a jelenlévők kétharmadának szavazatával kimondják a zárt ülést (személyiségi jogok
védelme érdekében vagy más indokolt esetben).
86. A döntésekbe, a működéssel kapcsolatos iratokba és ezek nyilvántartásába a társaság tagjai és - az
elnökség hozzájárulásával - mások is betekinthetnek a főtitkár vagy az általa megbízott elnökségi tag
jelenlétében, előzetes időpont egyeztetésével, a személyiségi jogok sérelme nélkül.
87. A társaság szolgáltatásai igénybe vételének lehetőségeit, közhasznú tevékenységének és
gazdálkodásának fontosabb adatait, valamint éves közhasznúsági jelentését (ez utóbbit legkésőbb a
tárgyévet követő év június 30. napjáig) saját honlapján nyilvánosságra hozza.
88. A közgyűlés, a választmány, az elnökség és az felügyelő bizottság döntéseit a társaság honlapján
hozza nyilvánosságra, azok hozzáférését öt évig biztosítja.
89. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségére másolatot
készíthet.

VI. A társaság egyéb szervezeti működési kérdései és gazdálkodási rendje
90. A társaság javára történő adománygyűjtés csak a társaság elnökének írásbeli meghatalmazása
alapján végezhető. Az adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek
zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az adományokat a könyv
szerinti, annak hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartani.
91. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet, megyei és fővárosi önkormányzati
választáson jelöltet nem állít és nem támogat.
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92. A bankszámla feletti rendelkezéshez két erre jogosult személy együttes aláírása szükséges: a
mindenkori elnök, a mindenkori ügyvezető elnök és a mindenkori főtitkár közül kettőnek együttes
aláírása.
93. A társaság az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli
szerződés alapján részesülhet támogatásban.
94. A társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
95. A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
Vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznúsági tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet
fel. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem
használhatja fel.
96. Befektetési tevékenység folytatásához befektetési szabályzatot kell összeállítani, amelyet a
közgyűlés fogad el.
97. A társaság cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit
és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

VII. A Társaság megszűnése
98. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre
válhat szét.
99. A társaság megszűnik, ha:
- a tagok kimondják megszűnését;
- az arra jogosult szerv megszünteti;
- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált,
és új célt nem határoztak meg; vagy
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
100. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyon vonatkozásában jelen alapszabály 84. pontja az irányadó.
101. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől
számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az
érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy
ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
102. Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül
okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a
rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

VIII. Záró rendelkezések
103. A társaság működésére - az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben - a Polgári
Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény az irányadók.
104. A társaságot a Fővárosi Bíróság 1991. április 16-i hatállyal 3531. sorszám alatt vette fel a
társadalmi egyesületek jegyzékébe. Bírósági nyilvántartásba vételi határozatszám: Pk.6.PK.65294/2
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105. A társaság alapszabályát a 2018. április 21. napján megtartott közgyűlés elfogadta.
106. Az alapszabály melléklete a társaság közgyűlése által 2011. március 29. napján elfogadott
Múzeumi szakmai etikai kódex és a választmány által 2016. október 12-én elfogadott ügyrend.

Budapest, 2018. 04. 21.
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