A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE
A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület (a továbbiakban: Társaság) választmánya –
élve a 2020. szeptember 3-án módosított Alapszabály 39. pontjában foglalt felhatalmazással –
a Társaság ügyeinek intézése, a hatékonyabb ügyvitel és az átláthatóbb működés érdekében
ügyrendet alkot.
I.

HATÁROZATKÉPESSÉG, DÖNTÉSHOZATAL ÉS SZAVAZÁS RENDJE

1.

Határozatképesség és határozathozatal a választmányi üléseken

1.1.
1.1.1.

Választmányi ülés
Az elnök – akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök vagy a főtitkár – a soron
következő választmányi ülés időpontjára vonatkozó javaslatot legkésőbb az ülés
tervezett időpontja előtt négy héttel egyezteti a választmányi tagokkal és – amennyiben
a visszajelzések alapján a javasolt időpontban biztosítható a határozatképesség – úgy
olvasási értesítéssel ellátott elektronikus levélben legkésőbb az ülés előtt 14 nappal
értesíti a választmányi tagokat az ülés időpontjáról.
Napirendre vonatkozó javaslatot az elnök számára a Társaság tagjai tehetnek a
meghívó kiküldését megelőzően, legkésőbb az ülés előtt 10 nappal. Az ülés előtt 8
nappal kiküldött napirend minden esetben tartalmazza az Egyebek napirendi pontot is,
amely keretében további kérdések és témák is megtárgyalhatóak, de ezekben határozat
nem hozható.
A választmány ülése nyilvános, azon bárki részt vehet azzal, hogy döntéshozatali
joggal kizárólag a választmány választott tagjai és a hivatalból szavazati jogú tagozati
képviselők rendelkeznek. Amennyiben a választmányi ülés valamely napirendi pontja
más személyt vagy szervezetet is érint, úgy e személyt vagy a szervezet képviselőjét
is meg kell hívni a választmány ülésére.
A tartós akadályoztatás tényét a választmány tagja az akadályozó ok felmerülését
követően azonnal köteles bejelenteni az elnöknek. A póttag behívásáról a választmány
dönt.
A választmány üléseiről írásos jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a helyszínt,
időpontot, a jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőjét, a résztvevőket, határozatképesség
megállapítását, a napirendi pontokat, a határozatokat és azok szavazati arányát,
továbbá a választmány által kialakított álláspontok, vélemények, javaslatok
összegzését. A jegyzőkönyv vezetője a főtitkár, akadályoztatása esetén az elnök által
felkért választmányi tag. A jegyzőkönyvet a választmányi ülést követő 30 napon belül
a Társaság honlapján nyilvánosságra kell hozni.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.3.

Határozatképesség
A választmányi ülés határozatképességéhez a tagok 50 %-a + 1 fő, köztük az elnök és
az ügyvezető elnök vagy a főtitkár, vagy – az elnök akadályoztatása esetén – az
ügyvezető elnök és a főtitkár együttes jelenléte szükséges.
Határozatképtelenség esetén a levezető elnök megkísérli a határozatképesség
biztosítását. Amennyiben a határozatképesség biztosítása 30 percen belül nem
lehetséges és a határozatképesség hiánya veszélyezteti a Társaság működési rendjét,
úgy az elnök 8 napon belül megismételt választmányi ülés megtartását kezdeményezi.
Határozathozatal

1

1.3.4.

A választmányi ülés határozatait nyílt szavazással, abszolút többséggel (a
megválasztott választmányi tagok 50%-a + 1 szavazat) hozza meg. A választmány
bármely tag kérésére egyszerű többséggel dönt a titkos szavazás elrendeléséről.
Személyi kérdésekben kizárólag titkos szavazással történhet a határozathozatal.
Határozathozatal szükséges az alábbi kérdésekben:
 tagdíj összegének előző évitől eltérő összegben történő megállapítása,
 a Pulszky- és Éri-díjazottakról való döntés,
 tagozati beszámolók elfogadása,
 tagozatok választmányi szavazati jogáról való döntés,
 a közgyűlés részére felterjesztésre kerülő szabályzatok tervezetéről való döntés,
 ügyrend elfogadása,
 etikai ügyet érintő fellebbezés elbírálása az alapszabályban foglaltak szerint,
 elnökségi határozat elleni fellebbezés elbírálása,
 póttag behívásáról való döntés,
 jelölő bizottság megválasztása,
 stratégia előterjesztése a közgyűlés részére,
 éves munkaterv és költségvetés előterjesztése a közgyűlés részére,
 beszámoló és költségvetés előterjesztése a közgyűlés részére,
 alapszabály módosításának előterjesztése a közgyűlés részére, valamint
 minden olyan esetben, amikor az elnök vagy valamely választmányi tag a
határozathozatalt előzetesen írásban és indoklással kéri.
A határozatokat sorszámozással, évenkénti bontással rögzíteni szükséges a
Határozatok könyvében és nyilvánosságra kell hozni a Társaság honlapján.
A határozatnak tartalmaznia kell a határidő és a felelős megjelölését.

2.

Határozatképesség és határozathozatal az elnökségi üléseken

2.1.
2.1.1.

Elnökségi ülés
Az elnök – akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök vagy a főtitkár – a soron
következő elnökségi ülés időpontjára vonatkozó javaslatot legkésőbb az ülés tervezett
időpontja előtt négy héttel egyezteti az elnökségi tagokkal és – amennyiben a
visszajelzések alapján a javasolt időpontban biztosítható a határozatképesség – úgy
legkésőbb az ülés előtt 14 nappal értesíti az elnökségi tagokat az ülés időpontjáról.
Napirendre vonatkozó javaslatot az elnök számára az elnökség tagjai tehetnek a
meghívó kiküldését megelőzően, legkésőbb az ülés előtt 10 nappal. Az ülés előtt 8
nappal kiküldött napirend minden esetben tartalmazza az Egyebek napirendi pontot is,
amely keretében további kérdések és témák is megtárgyalhatóak, de ezekben határozat
nem hozható.
Amennyiben az elnökségi ülés valamely napirendi pontja más személyt vagy
szervezetet is érint, úgy e személyt vagy a szervezet képviselőjét is meg kell hívni az
elnökség ülésére.
Az elnökség üléseiről írásos jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a helyszínt,
időpontot, a jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőjét, a résztvevőket, a napirendi
pontokat, a határozatokat és azok szavazati arányát, továbbá a választmány által
kialakított álláspontok, vélemények, javaslatok összegzését. A jegyzőkönyv vezetője
a főtitkár, akadályoztatása esetén az elnök által felkért választmányi tag. A
jegyzőkönyvet az elnökségi ülést követő 30 napon belül a Társaság honlapján
nyilvánosságra kell hozni.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.
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2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.

Határozatképesség
Az elnökségi ülés határozatképességéhez az elnökségi tagok közül 4 fő, közte az elnök
és az ügyvezető elnök vagy a főtitkár, vagy – az elnök akadályoztatása esetén – az
ügyvezető elnök és a főtitkár együttes jelenléte szükséges.
Határozatképtelenség esetén a levezető elnök megkísérli a határozatképesség
helyreállítását. A határozatképesség biztosítására maximum 30 perc időtartam áll
rendelkezésre. Amennyiben a határozatképesség biztosítása nem lehetséges és a
határozatképesség hiánya veszélyezteti a Társaság működési rendjét, úgy a levezető
elnök 8 napon belül megismételt elnökségi ülés megtartását kezdeményezi.
Határozathozatal
Az elnökségi ülés határozatait nyílt szavazással, abszolút többséggel hozza (a
megválasztott elnökségi tagok 50%-a + 1 szavazat), de bármely tag kérésére az
elnökség egyszerű többséggel dönt a titkos szavazás elrendeléséről. Személyi
kérdésekben kizárólag titkos szavazással történhet a határozathozatal.
Határozathozatal szükséges az alábbi kérdésekben:
 alapszabály, ügyrend vagy bármely szabályzat módosításának előterjesztése a
választmány részére,
 stratégia elkészítése és előterjesztése a választmány részére,
 döntés új tagok felvételéről és a tagság megszűnéséről,
 tagozatok választmányi szavazati jogára vonatkozó javaslat előterjesztése a
választmány részére,
 Az Év Kiállítása és Az Év Múzeuma díjak bizottságának kijelölése,
 nyilvános állásfoglalások, nyilatkozatok kiadása,
 a Magyar Múzeumok Online szerkesztőbizottságának és szerkesztőségének
felkérése, megbízása,
 stratégiai (hosszú távú) együttműködések, szponzori szerződések és nemzetközi
együttműködések megkötésének engedélyezése,
 munkatervben nem szereplő programok és költségvetésük elfogadása,
 éves munkaterv és költségvetés, valamint beszámoló és költségvetés
előterjesztése a választmány részére,
 tagdíj összegére vonatkozó előterjesztés a választmány részére,
 a Társaság vagyonának kezelésére, a vagyon felhasználására és befektetésekre
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala, valamint
 minden olyan esetben, amikor az elnök vagy valamely elnökségi tag a
határozathozatalt előzetesen írásban és indoklással kéri.
A határozatokat sorszámozással, évenkénti bontással rögzíteni szükséges a
Határozatok könyvében és nyilvánosságra kell hozni a Társaság honlapján.
A határozatnak tartalmaznia kell a határidő és a felelős megjelölését.
Amennyiben a téma sürgőssége indokolja (pl. jogszabályok véleményezése), az
elnökség elektronikus úton, elnökségi ülés megtartása nélkül is kialakíthatja
álláspontját. Ennek során az elnök az elektronikusan megküldött véleményeket
összegzi és azok alapján véglegesíti a Társaság álláspontját. A határidőn túl
megküldött vélemény nem vehető figyelembe. Amennyiben valamely tag határidőben
nem küld véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a véleményezésre megküldött tervezettel
vagy témával egyetért.
A tagfelvételi kérelmekről az elnökség havonta elektronikus úton dönt. A tagfelvételi
kérelmeket az irodavezető minden hónap 25. napjáig küldi meg véleményezésre az
elnökségi tagok számára. Az elnökség tagjai 5 napon belül jelzik a tagfelvételi
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kérelemre vonatkozó álláspontjukat az irodavezetőnek. A tagfelvételi kérelemre
vonatkozó döntés akkor hozható meg, ha arról a véleményezésre nyitva álló
határidőben legalább 4 elnökségi tag egybehangzó javaslatot fogalmaz meg.
Amennyiben határidőben nem születik érvényes döntés, úgy a következő hónapban a
kérelmet ismételten véleményezésre kell küldeni. Amennyiben két egymást követő
véleményezés eredménytelenül telik el, úgy az elnök jogosult egy személyben dönteni
a tagfelvételi kérelemről. A kérelemre vonatkozó döntésről az irodavezető a döntést
követően 5 napon belül értesíti a kérelmezőt.
II.

TISZTÚJÍTÁS

1.
1.1.

Jelölési eljárás
A választmány a társaság tagjai közül – legkésőbb a tisztújító közgyűlés esedékességét
megelőző év októberének végéig – öttagú Jelölő bizottságot választ. A Jelölő bizottság
tagjai nem lehetnek jelöltek a tisztújítás során.
A Társaság rendes tagjai a tisztújító közgyűlés előtti 30. napig beérkezően tehetnek
javaslatot a választmány, valamint a felügyelő és etikai bizottság javasolt tagjaira az
1. melléklet szerinti jelölőlap elektronikus úton történő megküldésével.
Az érvényes jelölések alapján a Jelölő bizottság összeállítja a jelöltek nevét és
szavazatszámát tartalmazó jelöltlistát azzal, hogy a tisztújító közgyűlés elé
terjesztendő jelöltlistára az a jelölt kerülhet fel, akit a választmány legalább két tagja
támogat. A jelöltek a jelöltlistán a kapott szavazatok sorrendjében szerepelnek.
A választmányi jelöltlistán szereplő jelöltektől a főtitkár a 2. számú melléklet szerint
5 napos határidővel elektronikus nyilatkozatot kér arról, hogy a jelölést elfogadják.
Azt a jelöltet, aki a jelölés elfogadásáról határidőben nem nyilatkozik, törölni kell a
jelöltlistáról.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.
2.2.

Szavazatszámláló Bizottság
A Szavazatszámláló Bizottság 3 tagból és 2 póttagból áll.
A Szavazatszámláló Bizottság tagjait és póttagjait – az elnökség javaslatára – a
tisztújító közgyűlés kéri fel a Társaság azon tagjai közül, akik a jelöltlistán nem
szerepelnek.

3.
3.1.

Szavazás a választmány, valamint a felügyelő és etikai bizottság tagjairól
A tisztújító közgyűlés a választmány, valamint a felügyelő és etikai bizottság tagjairól
külön szavazólapon szavaz.
A szavazólapon a jelöltek a választmányi ülésen kapott szavazatok erősorrendjében
szerepelnek.
A választmányi tagságra jelöltek közül érvényesen legfeljebb 21 fő, a felügyelő és
etikai bizottsági tagságra jelöltek közül legfeljebb 3 fő jelölhető meg a szavazólapon.
A szavazatokat a Szavazatszámláló Bizottság összesíti.

3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

4.2.

Szavazás az elnökről
Az elnökség tagjait megválasztó választmányi ülést a választmány korelnöke hívja
össze a közgyűlést követően, de legkésőbb 8 napon belül. Az elnökség tagjait
megválasztó választmányi ülést a korelnök vezeti az elnök megválasztásáig.
Az elnökség tagjait megválasztó választmányi ülésen bármely választmányi tag
javaslatot tehet az elnök személyére azzal, hogy elnökké csak a választmányi ülésen
személyesen jelenlévő választmányi tag jelölhető. A javaslatot szóban, indokolással
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4.3.
5.
5.1.

5.2.

együtt kell megfogalmazni. A jelölés elfogadásáról vagy elutasításáról a jelölt szóban
nyilatkozik.
Az elnök személyéről a választmány tagjai titkos szavazás útján döntenek.
Szavazás az ügyvezető elnökről, a főtitkárról és az alelnökökről
Az elnökség tagjait megválasztó választmányi ülésen az elnök javaslatot tesz, az
ügyvezető elnök, a főtitkár és az alelnökök személyére. A javaslatot szóban,
indokolással együtt kell megfogalmazni. A jelölés elfogadásáról vagy elutasításáról a
jelölt szóban nyilatkozik.
Az ügyvezető elnök, a főtitkár és az alelnökök személyéről a választmány tagjai titkos
szavazás útján döntenek.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Tisztség elfogadása
Az elnökség tagjai a 3. melléklet szerint írásban nyilatkoznak a tisztség elfogadásáról.
A nyilatkozatok beszerzéséről a főtitkár gondoskodik.
Amennyiben az elnökség bármely tagja elnökségi munkáját két hónapot meghaladó
időtartamban nem képes ellátni, úgy a választmány soron következő ülésén dönthet az
elnökségi tag megbízatásának visszavonásáról és új elnökségi tag megválasztásáról.

III.

A Társaság működésével összefüggő kérdések

1.
1.1.

Iratkezelés
A Társaság működésével összefüggő iratok nyilvántartása papíralapú iktatókönyvbe
történő iktatással valósul meg.
Az iktatott iratokat és az iktatókönyvet a Társaság székhelyén kell őrizni.
Az elnök, az ügyvezető elnök vagy a főtitkár által iktatásra kijelölt iratok beiktatásáról
az irodavezető gondoskodik.

1.2.
1.3.

2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Bélyegzőhasználat
A körbélyegző az elnök vagy – az elnök akadályoztatása esetén – az ügyvezető elnök
és a főtitkár együttes aláírásának hitelesítésére szolgál és kizárólag a Társaság
működésével összefüggésben keletkezett iratokon használható.
A Társaság által használt körbélyegzőt a Társaság székhelyén kell őrizni.
Tagozatok választmányi képviselete
A választmány hivatalból szavazati jogú tagjaként olyan tagozat kérhető fel, amely
nyilvántartott, legalább 15 fős tagsággal rendelkezett, legalább 1 tagozati szakmai
rendezvényt és legalább 1 tagozati ülést tartott.
A tagozatvezető minden év utolsó választmányi ülésére készíti el a szakmai munkát
bemutató beszámolóját, amelyhez csatolni kell a taglistát vagy a nyilatkozatot a tagok
létszámáról. A választmány – az elnökség előterjesztésére, a beszámolóban foglaltak
figyelembe vételével – éves első ülésén dönt a tárgyévben szavazati joggal rendelkező
tagozatokról.
A határozathozatalra az elnökségi és választmányi határozathozatal szabályait kell
irányadónak tekinteni azzal a különbséggel, hogy a határozathozatalhoz a jelenlévő
választmányi tagok egyhangú döntése szükséges.
Az új tagozat létrehozásáról a megválasztott tagozatvezető – a legalább 10 fős tagság
igazolásával – a megalakulást követő 14 napon belül értesíti az elnököt, az ügyvezető
elnököt és a főtitkárt. Az elnök a választmányt a bejelentést követő első választmányi
ülésen tájékoztatja az új tagozat megalakulásáról. Az új tagozat szavazati jogának
5

3.5.

biztosítására a 3.1. pontban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a szavazati jog
legalább 2 év folyamatos szakmai tevékenységet követően biztosítható.
Amennyiben valamely tagozat két egymást követő évben nem tesz eleget beszámolási
kötelezettségének, a közgyűlés – az elnökség előterjesztése alapján – dönthet a tagozat
megszüntetéséről.

IV.

A TÁRSASÁG ÁLTAL ALAPÍTOTT DÍJAK, ELISMERÉSEK

1.
1.1.

Pulszky Károly-díj
A Pulszky Károly-díj szakmai elismerés, amely a döntés évében a 40. életévet be nem
töltött muzeológusoknak, restaurátoroknak, múzeumpedagógusoknak vagy múzeumi
közművelődési szakembereknek adományozható.
Egy évben legfeljebb két díj osztható ki.
A díjazott személyére a múzeumi munkatársak vagy közösségek tehetnek indokolással
ellátott javaslatot.
A díjazottakról a választmány titkos szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű
többségével dönt.
A díjjal járó emlékplakettet és oklevelet az elnökség az éves közgyűlésen adja át.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

Pulszky Ferenc-díj
A Pulszky Ferenc-díj szakmai elismerés, amely muzeológusoknak, restaurátoroknak,
múzeumpedagógusoknak vagy múzeumi közművelődési szakembereknek
adományozható kiemelkedő szakmai életútjuk méltatásaként, mellyel jelentős
mértékben hozzájárultak a magyar múzeumügy fejlődéséhez és a múzeumokban őrzött
tudás széleskörű társadalmi népszerűsítéséhez.
Egy évben legfeljebb két díj osztható ki.
A díjazott személyére a múzeumi munkatársak vagy közösségek tehetnek indokolással
ellátott javaslatot.
A díjazottakról a választmány titkos szavazással dönt.
A díjjal járó emlékplakettet és oklevelet az elnökség az éves közgyűlésen adja át.
Éri István-díj
Az Éri István-díj a Társaság azon rendes vagy tiszteletbeli tagjának adományozható,
aki hosszabb távon kiemelkedő és hatásában jelentős tevékenységével hozzájárult a
Társaság szakmai, érdekképviseleti vagy szervezési munkájához, elősegítve ezzel a
magyar múzeumügy fejlesztését is.
A díjazott személyére a Társaság rendes tagjai tehetnek indokolással ellátott javaslatot.
A díjazottakról a választmány titkos szavazással dönt.
A díjjal járó emlékplakettet és oklevelet az elnökség az éves közgyűlésen adja át.
„Az Év Múzeuma” pályázat
„Az Év Múzeuma” pályázat évenkénti kiírásáért, lebonyolításáért és a díjak átadásáért
az elnökség erre kijelölt tagja felelős.
A bizottság működésének feltételeit maga határozza meg a díj szabályzata alapján.
„Az Év Kiállítása” pályázat
„Az Év Kiállítása” pályázat évenkénti kiírásáért, lebonyolításáért, a díjak átadásáért az
Elnökség erre kijelölt tagja felelős.
A bizottság működésének feltételeit maga határozza meg a díj szabályzata alapján.
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6.2.

Tagozati díjak
A tagozatok – a választmány egyetértésével – a Társaság céljaival összhangban álló
díjat és elismerést alapíthatnak.
A tagozatok által alapított díjak és elismerések odaítélése és átadása az adott tagozat
joga és feladata, az átadásra a szervezet, illetve a tagozat nyilvános eseményein
kerüljön sor. A tagozati díjak odaítélésére vonatkozó döntéseket és azok indoklását a
Társaság honlapján nyilvánosságra kell hozni.

V.

FOLYÓIRAT, HONLAP ÉS HÍRLEVÉL

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Magyar Múzeumok Online
A Társaság folyóirata a Magyar Múzeumok Online (www.magyarmuzeumok.hu).
A folyóirat felelős kiadója a Társaság elnöke.
A folyóirat főszerkesztőjét az elnökség kéri fel 2 évre. A főszerkesztő az elvégzett
munkáról évente beszámol a választmánynak.
A szerkesztőbizottság elnöke az elnökség ezzel megbízott tagja, tagjai a folyóirat
szerkesztői, akiket – a főszerkesztő javaslata alapján – az elnökség kéri fel 2 évre.

6.
6.1.

1.4.

2.
2.1.
2.2.

www.pulszky.hu
A Társaság elektronikus honlapja a www.pulszky.hu.
A honlap kezelése, frissítése, szükség szerinti szerkesztése – az elnök vagy az általa
felkért elnökségi tag egyetértésével – az irodavezető vagy az ezzel megbízott tag
feladata.

3.
3.1.

Elektronikus hírlevél
A Társaság rendszeres időközönként elektronikus hírlevelet küld az arra feliratkozottak
részére. Szükség esetén rendkívüli hírlevél kiküldésére is sor kerül.
A hírlevet az irodavezető vagy az ezzel megbízott tag állítja össze és az elnök vagy az
általa felkért elnökségi tag hagyja jóvá.

3.2.

VI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az ügyrend – a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület ügyrendjének elfogadásáról
szóló 2021/2. (II. 18.) számú választmányi határozattal – 2021. február 18-án került
elfogadásra, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a közgyűlés által 2017. április 27-én elfogadott
ügyrend.
A Társaság Alapszabályának 39. pontja alapján a közgyűlés felhatalmazta a választmányt arra,
hogy – a határozathozatal szabályainak betartásával – szükség esetén módosítsa az ügyrendet.
Amennyiben a választmány úgy dönt, hogy az ügyrend módosítása a Társaság működésének
alapvető szabályait érinti, úgy a módosítás elfogadását a közgyűlés elé terjesztheti.

Dr. Bereczki Ibolya elnök
Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület
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1. melléklet
JELÖLŐLAP
a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület … évi tisztújító közgyűlésén
megválasztandó tisztségviselőire
Alulírott (név, tagkártya száma) …………………………….. javaslom
……………………………………………...……………………
(név, tagkártya száma)
a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület
választmányi tag / felügyelő bizottsági tag / etikai bizottsági tag
posztjára.
A jelölés érvényességéhez nyilatkozom arról, hogy a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi
Egyesület rendes tagja vagyok.
Kelt:
Aláírás
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2. számú melléklet
NYILATKOZAT
tisztségviselővé jelölés elfogadására
Alulírott
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Lakcím:
u

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Nyilatkozom, hogy a közügyek gyakorlásától el nem tiltott magyar állampolgár vagyok, és
tevékenységemet az alapító okiratnak és a jogszabályoknak megfelelően látom el.
Kelt:

_________________________
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Aláírás:

Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Aláírás:
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3. számú melléklet
TISZTSÉGELFOGADÓ NYILATKOZAT
Alulírott
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Lakcím:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

kijelentem, hogy a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesületben (1146 Budapest,
Vajdahunyadvár) betöltendő
felügyelő bizottsági tagi tisztséget
… év … hónap … napjáig elfogadom.
Nyilatkozom, hogy
a) a jogszabályokban, illetve a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület
Alapszabályában előírt feltételeknek megfelelek;
b) a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Alapszabályában foglaltakat ismerem,
az abban rögzített feladatokat legjobb tudásom szerint ellátom, Pulszky Társaság Magyar
Múzeumi Egyesület céljainak megvalósítását elősegítem;
c) cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár vagyok, bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztésre nem ítéltek el, e foglalkozástól, illetőleg vezető
tisztségviselői tevékenységtől jogerősen nem tiltottak el, közügyektől eltiltás hatálya alatt
nem állok;
d) sem én, sem hozzátartozóm nem vezető tisztségviselője a Pulszky Társaság Magyar
Múzeumi Egyesületnek;
e) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (1) - (6) bekezdéseiben és
3:26. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okokat ismerem, azok velem szemben nem állnak
fenn;
f) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján
nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.
Kijelentem, hogy az egyesületnek tagja vagyok/nem vagyok tagja.
Kelt:
_________________________
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:

Aláírás:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
10

Személyi igazolvány száma:
Aláírás:
TISZTSÉGELFOGADÓ NYILATKOZAT
Alulírott
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Lakcím:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

kijelentem, hogy a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesületben (1146 Budapest,
Vajdahunyadvár) betöltendő
elnökségi tagi tisztséget
… év … hónap … napjáig elfogadom.
Nyilatkozom, hogy
a) a jogszabályokban, illetve a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület
Alapszabályában előírt feltételeknek megfelelek;
b) a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Alapszabályában foglaltakat ismerem, az
abban rögzített feladatokat legjobb tudásom szerint ellátom, Pulszky Társaság Magyar
Múzeumi Egyesület céljainak megvalósítását elősegítem;
c) cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár vagyok, bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztésre nem ítéltek el, e foglalkozástól, illetőleg vezető
tisztségviselői tevékenységtől jogerősen nem tiltottak el, közügyektől eltiltás hatálya alatt
nem állok;
d) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (1) - (6) bekezdéseiben és
3:26. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okokat ismerem, azok velem szemben nem állnak
fenn;
e) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján
nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.
Kijelentem, hogy az egyesületnek tagja vagyok / nem vagyok tagja az egyesületnek.
Kelt:
_________________________
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Aláírás:

Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Aláírás:
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TISZTSÉGELFOGADÓ NYILATKOZAT
Alulírott
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Lakcím:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

kijelentem, hogy a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesületben (1146 Budapest,
Vajdahunyadvár) betöltendő
elnöki tisztséget (vezető tisztségviselő)
… év … hónap … napjáig elfogadom.
Nyilatkozom, hogy
a) a jogszabályokban, illetve a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület
Alapszabályában előírt feltételeknek megfelelek;
b) a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Alapszabályában foglaltakat ismerem,
az abban rögzített feladatokat legjobb tudásom szerint ellátom, Pulszky Társaság Magyar
Múzeumi Egyesület céljainak megvalósítását elősegítem;
c) cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár vagyok, bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztésre nem ítéltek el, e foglalkozástól, illetőleg vezető
tisztségviselői tevékenységtől jogerősen nem tiltottak el, közügyektől eltiltás hatálya alatt
nem állok;
d) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (1) - (6) bekezdéseiben és
3:26. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okokat ismerem, azok velem szemben nem állnak
fenn;
e) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján
nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.
Kijelentem, hogy az egyesületnek tagja vagyok / nem vagyok tagja az egyesületnek.
Kelt:
_________________________
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Aláírás:

Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Aláírás:
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TISZTSÉGELFOGADÓ NYILATKOZAT
Alulírott
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Lakcím:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

kijelentem, hogy a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesületben (1146 Budapest,
Vajdahunyadvár) betöltendő
ügyvezető elnöki tisztséget (vezető tisztségviselő)
… év … hónap … napjáig elfogadom.
Nyilatkozom, hogy
a) a jogszabályokban, illetve a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület
Alapszabályában előírt feltételeknek megfelelek;
b) a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Alapszabályában foglaltakat ismerem, az
abban rögzített feladatokat legjobb tudásom szerint ellátom, Pulszky Társaság Magyar
Múzeumi Egyesület céljainak megvalósítását elősegítem;
c) cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár vagyok, bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztésre nem ítéltek el, e foglalkozástól, illetőleg vezető
tisztségviselői tevékenységtől jogerősen nem tiltottak el, közügyektől eltiltás hatálya alatt
nem állok;
d) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (1) - (6) bekezdéseiben és
3:26. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okokat ismerem, azok velem szemben nem állnak
fenn;
e) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján
nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.
Kijelentem, hogy az egyesületnek tagja vagyok / nem vagyok tagja az egyesületnek.
Kelt:
_________________________
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Aláírás:

Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Aláírás:
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TISZTSÉGELFOGADÓ NYILATKOZAT
Alulírott
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Lakcím:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

kijelentem, hogy a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesületben (1146 Budapest,
Vajdahunyadvár) betöltendő
főtitkári tisztséget (vezető tisztségviselő)
… év … hónap … napjáig elfogadom.
Nyilatkozom, hogy
a) a jogszabályokban, illetve a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület
Alapszabályában előírt feltételeknek megfelelek;
b) a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Alapszabályában foglaltakat ismerem, az
abban rögzített feladatokat legjobb tudásom szerint ellátom, Pulszky Társaság Magyar
Múzeumi Egyesület céljainak megvalósítását elősegítem;
c) cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár vagyok, bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztésre nem ítéltek el, e foglalkozástól, illetőleg vezető
tisztségviselői tevékenységtől jogerősen nem tiltottak el, közügyektől eltiltás hatálya alatt
nem állok;
d) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (1) - (6) bekezdéseiben és
3:26. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okokat ismerem, azok velem szemben nem állnak
fenn;
e) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján
nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.
Kijelentem, hogy az egyesületnek tagja vagyok / nem vagyok tagja az egyesületnek.
Kelt:
_________________________
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Aláírás:

Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Aláírás:
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TISZTSÉGELFOGADÓ NYILATKOZAT
Alulírott
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Lakcím:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

kijelentem, hogy a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesületben (1146 Budapest,
Vajdahunyadvár) betöltendő
alelnöki tisztséget
… év … hónap … napjáig elfogadom.
Nyilatkozom, hogy
a) a jogszabályokban, illetve a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület
Alapszabályában előírt feltételeknek megfelelek;
b) a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Alapszabályában foglaltakat ismerem, az
abban rögzített feladatokat legjobb tudásom szerint ellátom, Pulszky Társaság Magyar
Múzeumi Egyesület céljainak megvalósítását elősegítem;
c) cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár vagyok, bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztésre nem ítéltek el, e foglalkozástól, illetőleg vezető
tisztségviselői tevékenységtől jogerősen nem tiltottak el, közügyektől eltiltás hatálya alatt
nem állok;
d) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (1) - (6) bekezdéseiben és
3:26. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okokat ismerem, azok velem szemben nem állnak
fenn;
e) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján
nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.
Kijelentem, hogy az egyesületnek tagja vagyok / nem vagyok tagja az egyesületnek.
Kelt:
_________________________
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Aláírás:

Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Aláírás:

15

TISZTSÉGELFOGADÓ NYILATKOZAT
Alulírott
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Lakcím:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

kijelentem, hogy a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesületben (1146 Budapest,
Vajdahunyadvár) betöltendő
választmányi tagságot
… év … hónap … napjáig elfogadom.
Nyilatkozom, hogy
a) a jogszabályokban, illetve a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület
Alapszabályában előírt feltételeknek megfelelek;
b) a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Alapszabályában foglaltakat ismerem, az
abban rögzített feladatokat legjobb tudásom szerint ellátom, Pulszky Társaság Magyar
Múzeumi Egyesület céljainak megvalósítását elősegítem;
c) cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár vagyok, bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztésre nem ítéltek el, e foglalkozástól, illetőleg vezető
tisztségviselői tevékenységtől jogerősen nem tiltottak el, közügyektől eltiltás hatálya alatt
nem állok;
d) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (1) - (6) bekezdéseiben és
3:26. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okokat ismerem, azok velem szemben nem állnak
fenn;
e) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján
nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.
Kijelentem, hogy az egyesületnek tagja vagyok / nem vagyok tagja az egyesületnek.
Kelt:
_________________________
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Aláírás:

Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi igazolvány száma:
Aláírás:
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