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ALAPSZABÁLY 

 
Az alapító tagok azzal a szándékkal, hogy együttes fellépésükkel elősegítsék a 
korrózióvédelem területén a szakmai fejlesztést és a szakemberek együttműködését 
 

Magyar Korróziós Szövetséget 
alapítottak. 

 
I. A SZÖVETSÉG NEVE ÉS JOGÁLLÁSA 
 
A Szövetség neve:  Magyar Korróziós Szövetség 
angolul:    Hungarian Federation of Corrosion 
németül:    Ungarischer Verband für Korrosionsschutz 
 
A Szövetség jogi személy, amely társadalmi szervezetként működik a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján. A Szövetséget a Fővárosi Törvényszék 4125 sorszám alatt jegyezte be. 
 
A Szövetség székhelye: 2440 Százhalombatta, Iparos u. 11. 
Szövetség pecsétje: HUNKOR, alatta: Magyar Korróziós Szövetség 
 
A Szövetség alapítása: 1992 
A Szövetség nevének rövidítése: HUNKOR 
 
A Szövetség a korrózióvédelem és az azzal összefüggő környezetvédelem és 
minőségbiztosítás területén kutató,- fejlesztő,- gyártó,- felhasználó és ellenőrző műszaki,- 
gazdasági, jogi és oktató szakemberek és szervezetek önkéntes és autonóm közössége. 
 
A Szövetség pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai 
szervezeteket, pártokat nem támogat és tőlük támogatást nem fogad el. Közvetlen politikai 
tevékenység az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési 
képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 
 
II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE  
 
CÉLJA 
• tagjainak és tagjain keresztül az egész magyar korrózióvédelemmel foglalkozó 

társadalomnak szakmai színvonalát emelje, védje érdekeit, közéleti aktivitásának teret 
biztosítson, munkájukat és a szakterület eredményeit elismerje és elismertesse. Szakmai és 
mozgósító tevékenységének végső célja hazánk műszaki és gazdasági fejlődésének 
elősegítése, 

• a korrózióvédelmi tevékenység hazai és nemzetközi tekintélyének, társadalmi, erkölcsi és 
anyagi elismerésének szervezett előmozdítása, 

• a közérdek védelmében a korrózióvédelmi munka magas színvonalának és etikájának, jog- 
és szabályszerűségének őrzése, 

• a korrózióvédelemmel foglalkozó szakemberek érdekeinek egyeztetése, összehangolása és 
képviselete, 

• szakterületi műszaki- és jogi előírások és szabályozások megalkotásának szorgalmazása, 
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• a korrózióvédelem megvalósítása során a környezeti ártalmak csökkentése, 
• a szakmai kulturális örökség megóvása, 
• a műemlékek korróziós kárainak csökkentése, korrózió elleni védelme, 
• a fogyasztóvédelem érvényesítése 
 
TEVÉKENYSÉGI KÖRE  
 
A Szövetség közérdekű tevékenységet ellátó szervezet, a kitűzött célok elérése és a közérdekű 
tevékenységben való társadalmi részvétel jogi és szervezeti feltételeinek megteremtése 
érdekében végzi tevékenységét. 
 
A Szövetség közérdekű tevékenységei az alábbiak: 
 
a. tudományos tevékenység, kutatás 

ezen belül: 
a.1 együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia 
 kialakításában (A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2014. 
 évi LXXVI. törvény 4.§ (1) a) – h) pontja értelmében) 
a.2 támogatja az EU programjaiban és más nemzetközi tudományos és technológiai 
 együttműködésben történő magyar részvételt (A kutatás-fejlesztésről és a technológiai 
 innovációról szóló 2014.  évi LXXVI. törvény 4.§ (1) a) – h) pontja értelmében) 
a.3 támogatja és ösztönzi a vállalkozásokat annak érdekében, hogy hasznosítsák a hazai 

 kutatás-fejlesztés eredményeit,valamint a külföldön létrejött tudást és technológiát (A
 kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2014.  évi LXXVI. törvény 
4.§ (1) a) – h) pontja értelmében) 

a.4 támogatja a kutatás-fejlesztéseredmények hasznosítását, kutatás-fejlesztési célú 
 szakmai együttműködés és technológiai innovációs hálózatok kialakítását, 
 működését (A  kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2014.  évi 
LXXVI. törvény 4.§ (1) a) – h) pontja értelmében) 

a.5 a szakterületére irányuló támogatott kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs 
programok tekintetében segíti és támogatja a tartalmi követelmények és a támogatási 
feltételek meghatározását (A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 
2014. évi LXXVI. törvény 4.§ (1) a) – h) pontja értelmében) 

 
b. oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

ezen belül: 
b.1 segíti a kiemelkedő képességű és hozzáállású hallgatók szakmai, tudományos 
 tevékenységének kibontakoztatását (A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
 törvény 54.§ értelmében) 
b.2 közreműködik szakterületén belüli képzési programok kidolgozásában és 
 megvalósításában (A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében) 
 
c. szakmai kulturális tevékenység 

ezen belül: 
közreműködik kulturális szolgáltatás nyújtásában, a kulturális örökség helyi 
védelmében, a helyi közművelődési  tevékenység támogatásában (Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 7. pontja 
értelmében) 
 

d. szakmai kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem 
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ezen belül: 
közreműködik a kulturális örökség védelmében (A kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. tv. 5.§(1) bek.) 

 
e. környezetvédelem 

ezen belül: 
közreműködik a természetvédelmi kultúra fejlesztésében, a természet védelmével 
kapcsolatos ismeretek oktatásában (A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 
64.§(1) bek.)  

 
f. fogyasztóvédelem,  

ezen belül: 
közreműködik a tudatos fogyasztói magatartás elősegítésében és a fogyasztók 
tájékozottságának növelésében (A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
45.§(1) bekezdés h) pontjában írtaknak megfelelően) 

 
Ennek keretében végzi: 
 
fő tevékenységi kör: 9412 ’08 Szakmai érdekképviselet 
 
kiegészítő tevékenységi körök: 
7490 ’08 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
7219 ’08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
8541 ’08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
8542 ’08 Felsőfokú oktatás 
8532 ’08 Szakmai középfokú oktatás 
8559 ’08 Mns egyéb oktatás 
6202 ’08 Információ-technológiai szaktanácsadás 
6203 ’08 Számítógép-üzemeltetés 
6311 ’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
5811 ’08 Könyvkiadás 
5812 ’08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
5814 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
5819 ’08 Egyéb kiadói tevékenység 
7112 ’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
7120 ’08 Műszaki vizsgálat, elemzés 
6399 ’08 Mns egyéb információs szolgáltatás 
8230 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 
A Szövetség tevékenységi köre megvalósítása érdekében bevonja és aktivizálja a szakterület 
szakértőit, korróziós szakmérnököket, tudományos szakembereket, tanárokat, műszaki 
technikusokat és korrózióvédelemmel foglalkozó vállalkozókat, beleértve a védőanyagok 
gyártóit is. Elősegíti tagjainak szakmai fejlődését, a hazai és nemzetközi elismertség 
megszerzését. 
 
A Szövetség a szakmai színvonal és a szakmai kulturáltság érdekében szakmai tanácskozást, 
tanácsadást bel- és külföldi tanulmányutakat szervez. 
Tevékenyen közreműködik a szakmai és gazdasági ismeretek terjesztésében. 
Elősegíti a szakemberek továbbképzését, önképzését, szakmai átképző és továbbképző 
tanfolyamokat szervez. 
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Elősegíti, hogy tagjai és a Szövetségen kívüli szakemberek hazai és külföldi szaklapokban 
publikálják a kutatás-fejlesztés terén elért eredményeiket. 
 
A Szövetség tevékenységét a nyilvánosság tájékoztatásával végzi, a közgyűlési és az 
elnökségi ülések meghívóit az ülést megelőzően legalább 10 nappal, az éves beszámoló 
jelentést, illetve tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, valamint a 
szervezete működésének és a szolgáltatásainak igénybevételi módjáról szóló tájékoztatót az 
évente legalább egy alkalommal megjelenő HUNKOR Hírlevélben megjelenteti és terjeszti, 
illetve internet honlapján - www.hunkor.hu - közzéteszi. 
 
III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA, TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 
1. A Szövetség tagja lehet bármely magyar és külföldi állampolgár, bármely jogi, vagy nem 

jogi személy, aki/amely a jelen Alapszabályt magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, 
betartja az "Etikai Kódex" alapelveit és a pénzügyi támogatás fizetését vállalja. 

2. A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet bármely magyar és külföldi természetes és jogi 
személy, aki/amely a jelen Alapszabályt magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja és 
akit/amelyet a Közgyűlés tiszteletbeli tagnak nyilvánít. 

3. A Szövetség tagjainak sorába a belépés az alapításkor csatlakozó nyilatkozattal, ezt 
követően a Szövetség Vezetőségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a 
belépő nyilatkozik, hogy a Szövetség Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, 
betartja az "Etikai Kódex" alapelveit és a pénzügyi támogatás fizetését vállalja. A 
csatlakozás a Szövetség Vezetősége jóváhagyása után válik véglegessé. 

4. A rendes tagok a Közgyűlés által meghatározott szabályok szerint pénzügyi támogatást 
fizetnek, amit minden évben a közgyűlés határoz meg. 

 
A/ A rendes tagok (természetes és jogi személyek) jogai: 
 
1. A Szövetség tagjai jogaikat személyesen, jogi személy tagjai képviselői útján gyakorolják. 
2. A Szövetség tagjai jogosultak: 

• A Szövetség Közgyűlésén, részt venni és szavazni.  
• Megválasztás esetén a Szövetség testületeiben tisztséget viselni. 
• A Közgyűlés, és a Szövetség Vezetősége ülésének összehívását kezdeményezni. 
• A Közgyűléshez és a Szövetség Vezetőségéhez javaslatokat benyújtani, 

Munkabizottságokat létrehozni. 
• Az ülésekre előterjesztett javaslatok megvitatásában, valamint szavazati joggal 

határozatok és ajánlások meghozatalában részt venni. 
• A Szövetség Vezetősége tagjai visszahívását kezdeményezni. 
• A Szövetség szolgáltatásait igénybe venni. 
• A Szövetség tevékenységi körébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást igényelni. 
• A tiszteletbeli tagok részt vehetnek a Közgyűlésen. Szavazati joggal nem 

rendelkeznek, de tanácskozási joguk van. 
 
B/ A rendes tagok kötelességei: 
 
1. A Szövetség célját támogatni és munkájában részt venni. 
2. A Szövetség Alapszabályát és Etikai Kódexét betartani és döntéseiknél a Szövetség 

határozatait és ajánlásait figyelembe venni. 
3. A Szövetség munkájához szükséges - az üzleti titkot nem sértő - információkat 
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rendelkezésre bocsátani. 
4. A Szövetség üzleti titkait megőrizni. 
5. E tevékenységükben a Szövetség többi tagjainak érdekeit szem előtt tartva az 

együttműködés szellemét erősíteni. 
6. Az éves pénzügyi támogatást befizetni. 
 
C/ A tiszteletbeli tagok jogai 
 
1. Jogosultak a Szövetség Közgyűlésén részt venni, de szavazati joggal nem rendelkeznek és 

tisztségviselőnek nem választhatók. 
2. Pénzügyi támogatást nem kell fizetniük. 
 
IV. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 
 
Tagsági jogviszony megszűnik: 
 
1 A tag halálával, jogi személy esetén megszűnésével. 
2 Ha a tag hozzájárulási kötelezettségének az esedékességet követő 2 év eltelte után sem tesz 

eleget. 
3 Kilépéssel, ha a tag ez irányú szándékát legalább hat hónappal a naptári év vége előtt 

írásban bejelenti. 
4 Kizárással, ha a Közgyűlés kizárja, mert a Szövetség érdekeit veszélyezteti, vagy az 

Alapszabályt súlyosan megszegi. A kizárt tag a kizáró határozatot a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a bíróságnál 30 napon belül 
megtámadhatja. 

5 A kizáráshoz a Közgyűlésen képviselt szavazatok kétharmados többségére van szükség. A 
szavazás titkos. Az érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kizárási 
határozat meghozatala előtt a védekezése alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait 
akár szóban, akár írásban a közgyűlés előtt előadhassa. A kizárási határozatnak 
tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, a jogorvoslat 
lehetőségéről szóló tájékoztatást (bíróság előtt keresettel megtámadható határozat). A 
kizárási határozatot igazolható módon kell az érintett tagnak megküldeni. 

 
V. A SZÖVETSÉG FELÉPÍTÉSE, SZERVEZETEI 
 
A Szövetség legfőbb szerve a tagjaiból, valamint a jogi személyiségű tagok képviselőiből álló 
Közgyűlés. 
A Közgyűlés évente egyszer ülésezik, határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 
több mint fele jelen van. Természetes személy tagok szavazati jogukat csak személyesen 
gyakorolhatják. 
A határozatképesség biztosítására a Közgyűlés 15 napon belül azonos napirendi ponttal újra 
összehívható. Az ismételten összehívott Közgyűlés akkor határozatképes az eredeti napirendi 
pontokban a megjelentek számára tekintet nélkül, ha erre az eredeti meghívóban a tagok 
figyelmét felhívták. 
 
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt 
A Közgyűlést az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök gondoskodik a napirendnek és a 
javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 10. napig a tagokkal és a tanácskozási 
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joggal rendelkező résztvevőkkel való előzetes írásbeli közléséről. Az ülést a napirend 
közlésével írásban, meghívó elküldése útján, az ülés előtt legalább 10 nappal kell összehívni.  
 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban 
meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy 
személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult 
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy 
személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 
A Közgyűlés személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is 
lefolytatható akként, hogy az elnök e-mailben küldi meg a megtárgyalandó témákat a 
Közgyűlés tagjainak. A Közgyűlés tagjai az e-mail elküldésének időpontját követő 3 napon 
belül válasz e-mailben közlik észrevételeiket és a határozattal kapcsolatos álláspontjukat. Az 
elnök a válasz e-mailek tartalmának megfelelően jegyzőkönyvet készít, amit aláírásával 
hitelesít. 
 
A Közgyűlés hatásköre: 
• beszámoltatja a Vezetőséget 
• dönt az Alapszabályról, annak módosításáról, a Testületi Ügyrendjéről és más működési 

szabályzatairól, illetve azok módosításairól 
• dönt a Vezetőség beszámolójáról 
• elfogadja a Szövetség éves működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót 
• dönt a Szövetség megszűnéséről, más társadalmi szervezettel történő egyesüléséről 
• dönt a Szövetség tárgyévi pénzügyi tervéről 
• megválasztja 4 évre a tisztségviselőket, a Vezetőség további 7 tagját 
• dönt a Bizottságok létrehozásáról és annak vezetőiről 
• megválasztja a felügyelő szervi ellenőrzést végző Ellenőrző Bizottságot 4 évre 
• dönt alapítvány létrehozásáról, közhasznú társaságban való részvételről és kitüntetések 

alapításáról 
• dönt mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály vagy közgyűlési határozat vagy az 

Alapszabály hatáskörébe utal. 
 
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az 
egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség elnöke Rendkívüli 
Közgyűlést köteles összehívni a tagság 10%-nak aláírással ellátott kérelme, illetve az 
Ellenőrző Bizottság indítványa alapján a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül. 
 
A Szövetség Közgyűlése nyilvános, azon minden érdeklődő részt vehet. 
A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagok szótöbbséggel határoznak. 
Személyi ügyekben a szavazás titkos. 
 
Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, amelyet az elnök 
és a Közgyűlésen választott két hitelesítő ír alá. A Közgyűlés döntéseinek tartalmát, 
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát a Határozatok 
Tárában rögzíti, és azt minden érdeklődő számára betekintésre rendelkezésre bocsátja. A 
hitelesített jegyzőkönyvből a határozatokat tartalmazó állásfoglalást a Szövetség HUNKOR 
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hírlevél című szakmai lapjában illetve honlapján – www.hunkor.hu - közzéteszi. A közgyűlés 
és a vezetőség határozatait az egyesület vezetősége igazolható módon küldi meg az 
érintetteknek. 
 
A Szövetség tevékenységét Bizottságokban és Munkabizottságokban végzi. 
A Bizottságok munkájának koordinálása és tevékenységének irányítása, a közgyűlési 
határozatok végrehajtása a Szövetség ügyintéző és képviseleti vezető szerve, a Vezetőség 
hatáskörébe tartozik. 
 
A Vezetőség a Közgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel, a két Közgyűlés között a 
közgyűlési határozatok és a jogszabályok által meghatározottan a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe nem tartozó ügyekben látja el a Szövetség ügyintézési, szervezési és 
gazdálkodási feladatainak biztosítását, a Szövetség képviseletét. 
 
A Vezetőséget az elnök, a főtitkár, a választott 7 vezetőségi tag valamint a három Bizottság 
(Etikai Bizottság, Érdekvédelmi és Jogi Bizottság és Információs Bizottság) választott vezetői 
alkotják. Tanácskozási jogú tagja az ügyvezető főtitkár. Összesen 12 fő. 
 
Amennyiben a Szövetség alapítványokat hoz létre, a Vezetőség tagjai között az alapítványok 
kuratóriumának elnökei is helyet kapnak. 
Szavazategyenlőség esetén az a Szövetség elnökének szavazata dönt. 
 
A Bizottságok feladata: 
 
Etikai Bizottság 
Feladata: etikai eljárás lebonyolítása, határozathozatal erkölcsi ügyekben, valamint a 
szakterületi etikai kérdésekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi állásfoglalások figyelemmel 
kísérése, azok nyilvánosságra hozatala. 
 
Érdekvédelmi és Jogi Bizottság 
Feladata: 
- tagok érdekképviseletének ellátása,  
- jogi tanácsadás 
- a szakterület tevékenységével összefüggő jogszabályoknak és hatósági előírásoknak a 
véleményezése, 
- a korrózióvédelmi és minőségbiztosítási tevékenységre jogosító okmányok kiadásának jogi 
szabályozására javaslattétel. 
 
Információs Bizottság 
Feladata: 
- szakterületet érintő publikációk szervezése és megjelentetése, 
- kapcsolattartás hazai és nemzetközi informatikai szervekkel, 
- a Szövetség működésével kapcsolatos ismeretek és tájékoztatók közreadása. 
A Vezetőség legalább háromhavonta ülésezik és meghatározza a következő vezetőségi ülés 
időpontját és napirendjét, minden esetben szavazattöbbséggel határoz. Határozatképes, ha a 
vezetőségi tagok több mint fele jelen van. 
 
A Vezetőség ülését írásban az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök gondoskodik a 
napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 10. napig a tagokkal és a 
tanácskozási joggal rendelkező résztvevőkkel való előzetes írásbeli közléséről. Az ülést a 
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napirend közlésével írásban, meghívó elküldése útján, az ülés előtt legalább 10 nappal kell 
összehívni. 
 
A Vezetőség ülései nyilvánosak. Hét tagjának indítványára az elnök zárt ülést rendelhet el a 
titokvédelemmel illetve jogvédelemmel érintett részében. A zárt ülésen a Vezetőség tagjain 
kívül csak a tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 
 
A Vezetőségi ülések személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz 
igénybevételével is lefolytatható akként, hogy az elnök e-mailben küldi meg a 
megtárgyalandó témákat a vezetőség tagjainak. A vezetőség tagjai az e-mail elküldésének 
időpontját követő 3 napon belül válasz e-mailben közlik észrevételeiket és a határozattal 
kapcsolatos álláspontjukat. Az elnök a válasz e-mailek tartalmának megfelelően 
jegyzőkönyvet készít, amit aláírásával hitelesít. 
 
Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, amelyet a 
Vezetőségi ülést vezető tisztségviselő ír alá. A Vezetőségi ülés döntéseinek tartalmát, 
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát a Határozatok 
Tárában rögzíti, és azt minden érdeklődő számára betekintésre rendelkezésre bocsátja. A 
hitelesített jegyzőkönyvből a határozatokat tartalmazó állásfoglalást a Szövetség HUNKOR 
hírlevél című szakmai lapjában illetve honlapján – www.hunkor.hu - közzéteszi. 
 
A Szövetség vezető tisztségviselői a Vezetőség tagjai és az Ellenőrző Bizottság tagjai, 
valamint titkársági szervezetének (Ügyvezetőség) vezetője. A Szövetséget az elnök, illetve a 
főtitkár képviseli. A Szövetség képviseletében aláírásra az elnök és a főtitkár egy személyben 
jogosult beleértve bankszámla feletti rendelkezést is. 
 
Vezető tisztségviselő és az Ellenőrző Bizottság tagja az a személy lehet, aki megfelel a 
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§-ban meghatározott feltételeknek. 
 
A Szövetség háromtagú Ellenőrző Bizottsága a közérdekű tevékenységet ellátó Szövetség 
felügyelő szerve és ellenőrzi a gazdálkodását, jogszabály- és alapszabályszerű működését. 
 
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
Az Ellenőrző Bizottság tagja a vezető tisztségviselőkre érvényes kizáró és 
összeférhetetlenségi feltételeken túlmenően nem lehet olyan személy, aki: 
a) a vezetőség tagja 
b) a Szövetséggel vagy szervezeteivel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll 
c) a Szövetség célszerinti juttatásaiból részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, Alapszabályának megfelelő célszerinti juttatást 
d) a megelőző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója 
 
Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga fogadja el, működéséért közvetlenül és kizárólag a 
közgyűlésnek felelős és rendszeresen beszámol tevékenységéről. 
 
Az Ellenőrző Bizottság legalább évente egyszer ülésezik. Az Ellenőrző Bizottság elnöke 
gondoskodik napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 10. napig a 
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tagokkal való előzetes írásbeli közléséről. Az ülést a napirend közlésével írásban, meghívó 
elküldése útján, az ülés előtt legalább 10 nappal kell összehívni. 
 
Az Ellenőrző Bizottság minden esetben szavazattöbbséggel határoz. Határozatképes, ha 
tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 
hozza. 
 
Az Ellenőrző Bizottság minden esetben szavazattöbbséggel határoz. Határozatképes, ha 
tagjainak több mint felel. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  
 
Az Ellenőrző Bizottság elnöke készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a 
határozatokat Az Ellenőrző Bizottság döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők számarányát a Határozatok Tárában rögzíti, és azt minden 
érdeklődő számára betekintésre rendelkezésre bocsátja. A hitelesített jegyzőkönyvből a 
határozatokat tartalmazó állásfoglalást a Szövetség HUNKOR hírlevél című szakmai lapjában 
illetve honlapján – www.hunkor.hu - közzéteszi. 
 
Az Ellenőrző Bizottság tagjai jogosultak a Közgyűlésen, továbbá az Ellenőrző Bizottság 
elnöke, illetve általa megbízott bizottsági tag a Vezetőség ülésein tanácskozási joggal részt 
venni. Amennyiben az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai a Szövetség rendes tagjai is, 
jogosultak a Közgyűlésen szavazati joggal részt venni. 
 
Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető testületet (Közgyűlés, 
Vezetőség) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról tudomást szerez, 
hogy: 
• a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé 

• a vezető tisztségviselők mulasztását megalapozó tény merült fel. 
Abban az esetben, ha indítványára a Közgyűlést vagy a Vezetőséget egy hónapon belül nem 
hívják össze, akkor annak összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. 
 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 
 
VI. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 
 
A Szövetség a társadalmi szervezetek, valamint a közfeladatot ellátó szervezetek 
gazdálkodási, számviteli és nyilvántartási szabályai szerint gazdálkodik. Működését tagsági, 
alapítványi hozzájárulásokból, illetve pályázatok alapján, adományokból, alapszabályszerű 
tevékenységének bevételeiből, illetőleg átmenetileg szabad pénzeszközeinek kamataiból 
fedezi. 
 
A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közérdekű céljainak megvalósítása 
érdekében, az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során 
elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott célok megvalósítására 
fordítja. 
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