
MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG
ALAPSZAB ÁLYA

(Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés)
(Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

I. fejezet
Általános rendelkezések

1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG 
angolul: Hungarian Ergonomics Society
németül: Ungarische Gesellschaft für Ergonomie 
oroszul: Vengerszkoje Ergonomicseszkoje Obscsesztvo

2.) A társaság önkéntes társadalmi szakmai szervezet.

3.) A társaság székhelye: 1021 Budapest, Csibor u. 6.

A társaság székhelye: 1088 Budapest, Népszinház utca 8.

4.) Működési területe: Magyarország 

5.) Alapítási éve: 1990.

6.) A Társaság jogi személy.

7.) Képviseleti szerve: az elnökség.

8.) A Társaság a közgyűlés által elfogadott alapszabály szerint működik.

II. fejezet

9.) A Társaság célja  

• Az ergonómiai szemlélet elterjesztése,
• Az ergonómiai tevékenység színvonalának emelése,
• Az ergonómia társadalmi elismertségének javitása,
• A szakmai követelmények, etikai normák kialakitása és érvényesitése,

• A tagok társadalmi és gazdasági érdekeinek képviselete, védelme,

• A szakmai közélet aktivizálása.

10.)A Társaság feladatai  

• A korszerű ergonómiai tevékenység elveinek és feltételeinek kidolgozása,

• Részvétel az ergonómiai tevékenységgel kapcsolatos koncepciók, tervek, 
normatívák, jogszabályok kidolgozásában,
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• A szakmai célok elérése érdekében tanulmányutak, előadások, konferenciák, 
kiállítások, tanfolyamok publikációk kezdeményezése és megvalósítása,

• Kiemelkedő szakmai tevékenység elismerése (oklevél, nívó díj stb.),

• Kapcsolat létrehozása és fenntartása az állami, társadalmi és gazdasági 
szervezetekkel,

• Kapcsolat létrehozása külföldi szakmai szervezetekkel, nemzetközi 
szövetségekkel,

• Sajtótermékek, kiadványok megjelentetése,

• Kezdő ergonómiai szakemberek szakmai támogatása,

• Az ergonómiai ismeretek, publikációk széles körű terjesztése, tanácsadás,
• Gazdasági tevékenység érdekében a Társaság szakmai céljainak 

megvalósításához pénzalapok megteremtése (szponzorálás, alapítvány 
létesítésének kezdeményezése stb.), a Társaság vagyonának kezelése.

III. fejezet

A Társaság tagjai, jogaik, kötelezettségeik

11.)A Társasági tagság kategóriái:
- rendes,
- jogi személyü, 
- pártoló,
- tiszteleti.

12.)A társaság rendes tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki 
megismeri és elfogadja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát, kész 
részt venni az ergonómiai szakmai - társadalmi tevékenységben.

13.)A társaság jogi személyű tagja lehet minden olyan gazdasági szervezet, amely a 
társaság céljainak az eléréséhez szakmai, erkölcsi és anyagi támogatást nyújt.

14.)A Társaság pártoló tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki a 
Társaság működéséhez szakmai, erkölcsi vagy egyéb támogatást nyújt.

15.)Tiszteleti taggá választja a közgyűlés azt a magyar vagy külföldi állampolgárt, aki 
szakmai tevékenységével különösen kiemelkedő teljesítményt ért el az 
ergonómia fejlesztésében.

16.)A belépés kezdeményezése a Társaságba a vezetőséghez intézett írásbeli 
kérelemmel történik (belépési nyilatkozat kitöltése).

17.)A tagság nyilvántartásba vétellel kezdődik.

18.)A rendes tagok jogai:

• Részt vehet a Társaság szakmai-társadalmi tevékenységében, 
rendezvényein, közgyűlésein,
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• A közgyűléseken és a döntést kívánó kérdésekben szavazati joggal 
rendelkezik,

• Kezdeményezheti szakmai akciókat, bizottságok alakítását, a közgyűlés 
összehívását,

• Minden tisztségre jelölhető és megválasztható.

19.)A jogi személyű tag jogai:

• Kijelölt képviselői útján vehet részt a Társaság szakmai társadalmi 
tevékenységében, rendezvényeken és a közgyűlésen.

• Képviselői útján a közgyűléseken és a döntést kívánó kérdésekben 
szavazati joggal rendelkezik.

• Képviselői útján kezdeményezhet szakmai, akciókat, bizottságok 
alakítását, a közgyűlés összehívását.

• Képviselői útján részt vehet vezetőségi üléseken, tanácskozási joggal.

• Igényt tarthat a társaság szakmai támogatására.

20.)A pártoló tag joga, hogy részt vegyen a társaság szakmai-társadalmi életében, 
tevékenységében.

21.)A tiszteleti tag jogai a rendes tagéval egyenlőek.

22.)A rendes tag köteles

• A Társaság alapszabályzatát megismerni és megtartani,
• A Társaság tevékenységében a legjobb tudása szerint részt venni,

• Tagdíjat fizetni.

23.)A jogi személyű tag köteles

• A jogi személyű tagságot rögzítő megállapodásban vállalt 
kötelezettségeit teljesíteni,

• Kijelölt képviselői útján részt venni a Társaság szakmai-társadalmi 
tevékenységében, azt lehetőségei szerint segíteni,

24.)A pártoló tag köteles

• Tagdíjat fizetni.

25.)A tagság megszűnik:

• A tag elhalálozása, 

• Kilépése,

• Törlése,

• Kizárása,

• A Társaság megszűnése esetén.
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26.)A tag a Társaságból bármikor kiléphet. A kilépési szándékot a vezetőségnek 
írásban kell bejelenteni.

27.)A vezetőség törli a tagok sorából azt, aki ismételt írásbeli felszólításra sem tesz 
eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének.

28.)Kizárható a Társaságból az a tag, aki

• A Társaság céljaival és érdekeivel ellentétes tevékenységet folytat,
• Nem teljesíti az alapszabályzatban foglalt kötelezettségeket,

• Megsérti a szakmai, etikai normákat, a Társaság szervezeti és 
működési szabályzatát,

• Szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtható 
szabadságvesztésre ítélték.

A kizárásra a vezetőség tehet javaslatot, s arról a közgyűlés határoz.

IV. fejezet

A társaság szervei

29.)A Társaság szervei:
- közgyűlés, 
- elnökség, 
- felügyelő bizottság, 
- szakmai bizottságok, 
- ad hoc bizottságok.

Közgyűlés

30.)A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összességéből áll.

31.)A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.
A közgyülést össze kell hivni:

• ha a biróság elrendeli,
• ha a tagság legalább 25 %-a a cél megjelölésével irásban kéri.
• ha az ellenőrző bizottság kezdeményezi.

32.)A közgyűlés összehívása az elnök, akadályoztatása esetén a főtitkár feladata.

33.)A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

• az alapszabály elfogadása, módosítása,
• a Társaság elnökének, főtitkárának, a elnökség további három 

tagjának valamint az felügyelő bizottság tagjainak 3 évre szóló 
megválasztása, illetve visszahívása,

• a tagdíj összegének, fizetési időpontjának meghatározása,
• az éves költségvetés és költségvetési beszámoló megvitatása és 

elfogadása,
• a vezetőség munkatervének és beszámolójának megvitatása és 

elfogadása,
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• tiszteleti tagok megválasztása,
• tagok kizárása,
• a vezetőség határozatai, intézkedései elleni panaszok 

megtárgyalása,
• a számvizsgáló bizottság jelentésének megvitatása és elfogadása,
• a más társadalmi szervezetekkel való egyesülés, csatlakozás és 

feloszlás kimondása,
• megszűnés esetén döntés a vagyonról.

34.)A közgyűlést a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén a főtitkár vezeti.

35.)A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint 50 százaléka jelen van. 
Határozatképtelenség esetén a taggyűlést 8 napon belül ismét össze kell hívni. 
Ez esetben a taggyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

36.)A közgyűlés a határozatait szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 
esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt.

37.)A tisztségviselők és a vezetőségi tagok megválasztása titkos. Megválasztottnak 
azt kell tekinteni, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Elnökség

38.)Az elnökség tagjai:

• elnök, 
• főtitkár, 
• három további tag,
• szakmai bizottságok vezetői.

39.)Az elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Az elnökséget 15 
napon belül össze kell hívni, ha azt a társaság rendes tagjainak legalább 20 %-a 
az ok megjelölésével írásban kéri.

40.)Az elnökség összehívása az elnök vagy a főtitkár feladata.

41.)Az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vesz az ellenőrző bizottság 
vezetője, a jogi személyű tagok képviselői. Az elnökség üléseire szükség szerint 
tanácskozási joggal más tagok is meghívhatók.

42.)Az elnökség feladata:

• a Társaság tevékenységének irányítása, a közgyűlés 
határozatainak megfelelő végrehajtása,

• pénztárnoki feladatok ellátása:       tagnyilvántartás vezetése,   
tagdíjfizetés kezelése,

• a közgyűlés előkészítése, a közgyűlés elé terjesztendő 
határozatok, tervek, beszámolók, javaslatok megvitatása,

• szükség szerint ad hoc bizottságok létrehozása,
• javaslatot tesz a közgyűlésnek díjak alapítására, odaítélésére, 

tiszteleti tagok megválasztására,
• javaslatot tesz a sajtótevékenység kialakítására, a sajtótermékek 

terjesztésére,
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• a tisztújító közgyűlést megelőző évben javaslatot tesz a 
közgyűlésnek a jelölőbizottság megválasztására,

• a gazdasági tevékenység irányítása.
43.)Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.

44.)Az elnökség határozatait szavazattöbbséggel hozza.

45.)Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet minden elnökségi tag 
megkap.

Elnök

46.)Feladata:

• a Társaság képviselete külső szervek előtt, kiadmányozás, 
kötelezettségvállalás, igényérvényesítés a közgyűlés 
határozatainak megfelelően,

• intézkedés az elnökségi ülései előtti időszakban a vezetés 
hatáskörébe tartozó ügyekben.

• a vezetőség egyetértésével átruházhatja feladatait,
•     a főtitkárral közösen rendelkezik a Társaság bankszámlájával.  

Főtitkár

47.)Feladata:

• a közgyűlés és az elnökség üléseinek előkészítése,
• a közgyűlés és az elnökség határozatainak nyilvántartása, a napi 

teendők ellátása,
• a tagság nyilvántartása,
• a tagság tájékoztatása,
• akadályoztatás esetén az elnök helyettesítése, - a Társaság 

gazdálkodásának irányítása. 
• az éves költségvetés elkészítése és beszámolás annak 

végrehajtásáról,
• pénzügyi kihatású határozatok, tervek, javaslatok előkészítése,
• a gazdálkodási teendők ellátása, a számvitel vezetése,
•     az elnökkel közösen rendelkezik a Társaság bankszámlájával.  

Felügyelő bizottság

48.)A felügyelő bizottság elnökből és 2 tagból áll.

• Működésének tárgya a társaság egész tevékenysége.
• Intézkedési jog nem illeti meg, de megállapításai nyomán az általa 

felkért tisztségviselő intézkedésre köteles.

V. fejezet

Vegyes záró rendelkezések

49.)Az elnök, a tisztségviselők és a vezetőség tagjai több egymást követő 3 éves 
ciklusra választhatók meg.
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50.)Az alapszabályban nem említett kérdésekben az egyesülési jogról szóló törvény 
és egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók

51.)A Társaság megválasztott vezetői 2013. november 19.-ig  

•     elnök, NÉV  
•     főtitkár, NÉV  
•     három további tag, NÉV NÉV NÉV  
• ellenőrző bizottság: NÉV NÉV NÉV  

Kelt Budapest, 2010. november 19.

                         elnök                                                                   főtitkár
MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG              MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG
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