
Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz-és Környezetvédelmi Egyesület 
Elnökségének Ügyrendje

I. Az Elnökség megalakulása

Az elnökség elnökét, elnökhelyettesét és tagjait a közgyűlés nyílt szavazással választja meg az Egyesület 
tagjai sorából. 

Az elnökség létszáma összesen: 7 fő. 

Az elnökségi tagság másra át nem ruházható és minden elnökségi tagnak egy szavazati joga van.

II. Az elnökség feladatai

Az elnökség két közgyűlés között az  Egyesület legfőbb irányító testülete. 

Az elnökség - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt kérdések kivételével - bármely kérdésben dönthet, 
illetve eljárhat.

Feladatait az Egyesület Alapszabályának 7.2. pontja tartalmazza.

III. Az elnökség szervezete

1./ Az Elnök  

Az elnök az Egyesület vezető tisztségviselője, akit a közgyűlés választ az Egyesület tagjai közül öt évre, de 
azt követően újra választható.

Összehívja az elnökséget, illetve az elnökség megbízásából a közgyűlést.

Biztosítja az Elnökség zavartalan működését, gondoskodik ügyrendjének betartásáról.

Feladatait és hatáskörét az Egyesület Alapszabályának 8., 9. pontjai rögzítik.

2./ Az Elnökhelyettes feladata  

Az elnökhelyettes a közgyűlés által választott tisztségviselő.

Az Elnök akadályozatása esetén - megbízás alapján - ellátja az Egyesület képviseletét.

3./ Az elnökségi tagok   

Az elnökségi tagok - 5 fő - a közgyűlés által választott tisztségviselők. Munkájukat az elnökkel és az 
elnökhelyettessel együtt végzik, a közgyűlés megbízásából az Alapszabály értelmében és ahhoz igazodva.



Az elnökségi tagok az Alapszabály 9. pontja értelmében jogosultak az egyesület képviseletére.

A tagságot képviselik az elnökségi üléseken, azok érdekeit szem előtt tartva hozzák döntéseiket, hogy az 
Egyesület tevékenysége ésszerűen, takarékosan, az anyagi források gyarapítását szolgálóan folyhasson.

4./ Az elnökségi tagság megszűnése  

Megszűnik az elnökségi tagság:

- a megbízatási időszak lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a jogszabályok szerinti kizáró ok bekövetkeztével,
- elhalálozással.

A visszahívásra értelemszerűen irányadóak a megválasztásra vonatkozó szabályok.

IV. Az Elnökség összehívása 

Az Elnökség szükséghez képest - de évente legalább 4 alkalommal – tart ülést, amelyet az elnök hív össze. 

A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját és napirendjét. 

A meghívót és mellékleteit legkésőbb 3 nappal az ülés időpontja előtt kell az Elnökség tagjai és az ülésre 
meghívottak részére megküldeni.

V. Az elnökség tanácskozási rendje

Az Elnökség üléseit az Egyesület elnöke hívja össze és vezeti. 

Az elnökség minimum 5 tag jelenléte esetén határozatképes, akik közül az egyik határozatot hozónak 
mindig az Egyesület elnökének kell lennie.  

Döntéseit  nyílt  szavazással  és  egyszerű  szótöbbséggel  hozza,  kivéve  azokat  az  eseteket,  amikor  a 
jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Összeférhetetlenség esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell azt is, hogy az adott elnökségi tag a 
határozat hozatalában nem vett részt. Az összeférhetetlenség eseteit az Alapszabály 7.2. pontja tartalmazza.

Az Elnökségi ülésről a hozzászólások lényegét és a hozott döntéseket tartalmazó jegyzőkönyv készül. A 
jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja.

Az elnökség elnöke köteles az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely 
nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya.



VI. Vegyes rendelkezések

Az elnökség ügyrendje az elnökség …/2007……..…-i határozatával 2007…….…….-től lép hatályba. 
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Készítette és ellenjegyezte: Nyíregyháza, 2007……………….
Dr. Vassné Dr. Kemecsei Hedvig ügyvéd


