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ALAPSZABÁLY 
(egyesület) 

 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 

(2019. október 31.) 

 

Alulírott tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései alapján a következő tartalommal fogadják el az 

alábbi egyesület alapszabályát. 

 

I. Az egyesület neve, székhelye, alapító tagjai 
 

1.1. Az egyesület neve: Magyar Választottbírósági Egyesület 

1.2. Az egyesület rövidített neve: -- 

1.3. Az egyesület magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezése: Hungarian 

Arbitration Association 

 

2. Az egyesület székhelye: 1126 Budapest, Ugocsa u. 4/b. 

 

3. Az egyesület alapító tagjainak nevét, lakóhelyét (székhelyét), aláírását tartalmazó tagjegyzék 

az alapszabály nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt mellékletét képezi. 

 

II. Az egyesület célja, tevékenysége 

 

1. Az egyesület célja: 

 

A hazai ill. a nemzetközi kereskedelmi jogviták arbitrációs rendezésének elősegítése. 

 

A választottbíráskodással kapcsolatos hazai jogi és üzleti kultúra fejlesztése.  

 

2. Az egyesület tevékenysége: 

 

Az egyesület céljainak elérése érdekében és azok tárgyában: 

- rendezvényeket szervez, ill. ilyeneken részt vesz (konferenciák, szakmai értekezletek stb.) 

- kiadványokat jelentet meg, ill. egyéb kiadványokban vagy sajtótermékekben cikkeket, 

beszámolókat közöl, 

- vonatkozó képzéseket szervez, ill. a kapcsolódó szakképzésekben részt vesz (előadások, 

szemináriumok tartása), 

- hasonló célú hazai és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatokat épít ki és tart fent, velük a 

célok elérése érdekében együttműködik, 

- tagjait összefogja, számukra a célokkal kapcsolatos tájékoztatást és segítségnyújtást biztosít, 

számukra további támogató tevékenységet végez, 

- tagjai számára az egyesület céljai tárgyában érdekképviseleti tevékenységet végez, 
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- az egyesület a céljai megvalósítása érdekében részt vesz a szükséges hatósági intézkedések 

kezdeményezésében, véleményt nyilvánít, és az egyesület céljainak és érdekeinek 

megfelelően együttműködik más, hasonló területen működő érdekképviseleti szervekkel. 

 

Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 

végzésére jogosult. 

III. Az egyesület működésének időtartama 

 

1. Az egyesület működésének időtartama: határozatlan. 

 

IV. Vagyoni hozzájárulás 

 

1. Az egyesület tagja az egyesület alapításakor vagy a tagsági jogok keletkezésének más 

eseteiben az egyesület részére pénzbeli vagyoni hozzájárulást köteles teljesíteni. 

 

2. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke, rendelkezésre bocsátásának módja, ideje: 

2.1. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás minden tag részéről az évente fizetendő tagdíj fizetésével 

valósul meg. 

2.2. Amennyiben az egyesület pénzforgalmi számlával rendelkezik, a pénzbeli vagyoni 

hozzájárulás az egyesület házipénztárába történő befizetésen kívül az egyesület pénzforgalmi 

számlájára történő befizetéssel is teljesíthető. 

2.3. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje alapítás esetén: az 

egyesület nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül egy összegben. 

2.4. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje alapítást követően, 

újonnan belépő tag tagsági jogviszonya keletkezése esetén: a tagsági jogviszony keletkezésétől 

számított 8 napon belül egy összegben. 

 

3. Az egyesület rendelkezésére bocsátott vagyon (induló tőke) kezelésére vonatkozó 

rendelkezéseket a közgyűlés (alakuló közgyűlés) állapítja meg. 

 

V. Tagdíj 
 

1. Az egyesület tagjai tagdíj fizetésére kötelesek. 

 

2. A tagdíj összege, esedékessége, megfizetésének módja: 

2.1. A tagdíj összegének, esedékességének, tagdíjfizetés módjának meghatározása a közgyűlés 

(alakuló közgyűlés) hatásköre. A közgyűlés a magánszemély, ill. a jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok részére eltérő mértékű tagdíjat állapíthat meg.  

2.2. Az egyesület alapításakor a tagok a tagdíjat a nyilvántartásba vételt követően kötelesek 

megfizetni. 

2.3. Az egyesület alapítását követően újonnan belépő tag a tagdíjnak a tagsági jogviszonya 

keletkezésének időpontjától számított időarányos részét köteles megfizetni. 
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VI. A tagság 

 

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki/amely 

1.1. nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési kérelem), 

1.2. elfogadja az egyesület céljait, 

1.3. az alapszabályban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja, 

1.4. a tagsági jogviszony keletkezésének alábbi VI.2. pontban foglalt további feltételeit is 

teljesíti. 

 

2. Az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a fentieken túlmenően az alábbi feltételekhez 

köti: 

Az egyesületnek az a magánszemély lehet tagja, aki a választottbíráskodáshoz kapcsolódó 

szakmai, oktatói, vagy tudományos tevékenységet végez.  

Az egyesületnek az a jogi személy lehet a tagja, amely tevékenysége során szoros kapcsolatban 

áll a választottbíráskodással.  

Az egyesületnek tagjai lehetnek továbbá a céljaihoz kapcsolódó vagy ahhoz hasonló célú 

magyarországi kamarák, szakmai egyesületek is (függetlenül attól, hogy azok helyi, területi, vagy 

nemzeti illetőségűek) valamint azon kétoldalú kamarák is, amelyek valamely meghatározott 

külföldi üzleti tevékenységet képviselnek Magyarországon. 

 

3. Az egyesület tiszteletbeli tagjává választható az a magánszemély, aki szakmai, ill. egyéb 

tevékenységével vagy az egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásával jelentősen hozzájárult az 

egyesület munkájához, ill. céljai elősegítéséhez. A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem 

rendelkezik és sem egyszeri hozzájárulási, sem tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. A 

tiszteletbeli tag jogosult a közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni, ill. a rendes tagokkal 

megegyező feltételekkel veheti igénybe az egyesület szolgáltatásait, köteles ugyanakkor a jelen 

alapszabályt betartani, az egyesület céljait elősegíteni, ahhoz erkölcsi támogatást nyújtani, önként 

vállalt feladatait végrehajtani és lehetőségeinek megfelelően szakmai tevékenysége során az 

egyesület céljait továbbra is támogatni, illetőleg az egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában – 

az elnökséggel egyeztetett módon – továbbra is részt venni.  

 

VII. A tagsági jogviszony keletkezése 

 

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. 

 

2. Az egyesület alapítását követően a tagsági jogviszony a belépési kérelem elnökség általi 

elfogadásával keletkezik. 

 

3. A belépési kérelmet az egyesülethez kell benyújtani. Az elnökség legkésőbb a kérelem 

beérkezésétől számított 60 napon belül, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett 

szavazatok többségével határoz a tagfelvételről. 

 

4. Az elnökség a tagfelvétel tárgyában hozott határozatát annak meghozatalát követő 8 napon 

belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a tagfelvételt kérelmező részére. 
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5. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a tagfelvételi kérelmet előterjesztő részéről 

jogorvoslatnak nincs helye. 

 

6. A tiszteletbeli tagságról az elnökség javaslata alapján a javaslatot követő, soron következő 

közgyűlés dönt. A közgyűlésnek a tiszteletbeli tagságot 2 évente felül kell vizsgálnia, és dönteni 

kell az adott személy tiszteletbeli tagságának fenntartásáról, vagy annak megszüntetéséről. 

 

VIII. A tagsági jogviszony megszűnése 

 

1. A tagsági jogviszony 

- a tag kilépésével, 

- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, 

- a tag kizárásával,  

- a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg. 

 

2. A tag a tagsági jogviszonyát az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás 

nélkül megszüntetheti. 

 

3. Tag tagsági jogviszonyának felmondásáról az elnökség dönt. Amennyiben a tag a tagság 

alapszabály által meghatározott feltételeinek nem felel meg, az elnökség a tagsági jogviszonyt 

harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. Az elnökség a tagsági jogviszonyt szintén 

felmondhatja, amennyiben a tag vagyoni hozzájárulását nem teljesíti, ill. amennyiben tagdíjfizetési 

kötelezettségét nem teljesíti. Ha a tag az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását, ill. ha 

tagdíjfizetési kötelezettségét az előírt időpontig nem szolgáltatja/teljesíti, az elnökség 

harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban, a tag részére 

igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a tagot a teljesítésre. A harmincnapos 

határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását/tagdíjfizetési kötelezettségét nem 

teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony 

megszűnését az elnökségnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell. 

 

4. Tag kizárásról az egyesület közgyűlése dönt. Az egyesületből történő kizárási oknak minősül, 

ha a tag az egyesület célját vagy tevékenységét veszélyezteti, azzal ellentétes, vagy összeférhetetlen 

magatartást folytat. A kizárással fenyegetett tagnak a kizárás előtt lehetőséget kell biztosítani 

védekezése előadására. Az érintett tagot a kizárási eljárás megindításáról és a védekezés 

lehetőségéről írásban, igazolható módon értesíteni kell, ill. az írásba foglalt, indokolással ellátott 

és a jogorvoslati lehetőségről tájékoztatást adó kizáró határozatot az érintett taggal szintén írásban, 

igazolható módon kell közölni. 

 

IX. A tagok jogaival összefüggő egyes rendelkezések 

 

1. A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. 

 

2. Amennyiben a tag a közgyűlésen szavazati jogát képviselő útján gyakorolja, a képviselő 

részére adott meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell 

foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 
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X. Az egyesület döntéshozó szerve 

 

1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. 

 

2. A közgyűlés az egyesület tagjainak összességéből álló testület. A közgyűlésen minden tagot 

egy szavazat illet meg. A közgyűlés összehívására, lebonyolítására és döntéshozatalára jelen 

alapszabályban foglalt kiegészítő szabályok mellett a Ptk. rendelkezései szerint kerül sor. 

 

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

3.1. az alapszabály módosítása; 

3.2. döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a Ptk. vagy az alapszabály nem sorol az elnökség 

vagy más szerv hatáskörébe, ill. amit kifejezetten a közgyűlés hatáskörébe sorol. 

 

4. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazattal rendelkező tagjainak fele és még egy tag 

jelen van. Ha a közgyűlés a megjelentek számánál fogva határozatképtelen, a megismételt 

közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül 

határozatképes, ha azt az eredeti időpontot követő legalább 3, legfeljebb 15 nappal későbbi 

időpontra hívták össze. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag 

hozzájárul az ülés megtartásához. 

 

5. A közgyűlés határozatait a jelenlévők szavazatának egyszerű többségével hozza, amennyiben 

arról jogszabály vagy jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik. Tag kizárásához a közgyűlés 

kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület alapszabályának 

módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés 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.  

 

6. A közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

 

7. A közgyűlést az elnökség a napirendet tartalmazó meghívóval, írásban, igazolható módon a 

közgyűlés időpontját megelőző legalább 15 naptári nappal megelőzően hívja össze. A meghívónak 

tartalmaznia kell határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az 

eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást. 

 

8. A meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok a napirend kiegészítését kérhetik az 

elnökségtől a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon 

belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. 

Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben legkésőbb a 

közgyűlés időpontja előtt 2 nappal írásban, igazolható módon közli a tagokkal. 

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, 

úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 

napirend kiegészítésének tárgyában. 

 

XI. Az egyesület ügyvezetése, képviselete 
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1. Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. 

1.1. Az elnökségi tagok megbízatása 2 évre szól. 

1.2. Az elnökség tagjai kizárólag az egyesület tagjai közül választhatók. 

 

2. Az elnökségi tagokat és az elnökség elnökét a közgyűlés választja. A vonatkozó megbízás a 

tisztség megválasztott személy általi elfogadásával jön létre. 

 

3. Az elnökségi tagok képviseleti jogosultsága gyakorlásának terjedelme, módja: 

3.1. Minden elnökségi tag képviseleti joggal felruházott. Képviseleti joguk gyakorlásának 

terjedelme: általános, módja együttes. Ennek megfelelően az egyesület törvényes képviseletét 

bármelyik két elnökségi tag (amely szempontból az elnök is elnökségi tagnak minősül) együttesen 

látja el. 

 

4. Az egyesület elnöksége 

4.1. Az elnökség elnöke: 

Név: Dr. Korom Veronika 

Lakóhely: 1026 Budapest, Tövis u. 48. 

Anyja születési neve: Oláh Edit 

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. okt. hó 31. nap 

A megbízatás lejárta: 2021. év okt. hó 31. nap 

 

4.2. Az elnökség tagja: 

Név: Dr. Antal József 

Lakóhely: 1023 Budapest, Lublói u. 7. I. em. 2. 

Anyja születési neve: Müller Anna 

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. okt. hó 31. nap 

A megbízatás lejárta: 2021. év okt. hó 31. nap 

 

4.3. Az elnökség tagja: 

Név: ifj. Dr. Boóc Ádám 

Lakóhely: 1133 Budapest, Pannónia u. 62/a. 

Anyja születési neve: Várnai Beatrix 

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. okt. hó 31. nap 

A megbízatás lejárta: 2021. év okt. hó 31. nap 

 

4.4. Az elnökség tagja: 

Név: Dr. Boronkay Miklós 

Lakóhely: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 

Anyja születési neve: Verbényi Éva Andrea 

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. okt. hó 31. nap 

A megbízatás lejárta: 2021. év okt. hó 31. nap 

 

4.5. Az elnökség tagja: 

Név: Dr. Kohlrusz Milán 

Lakóhely: 6729 Szeged, Kece u. 9/3 

Anyja születési neve: Horváth Terézia 
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A megbízatás kezdő időpontja: 2019. okt. hó 31. nap 

A megbízatás lejárta: 2021. év okt. hó 31. nap 

 

4.6. Az elnökség tagja: 

Név: Dr. Pigler Csaba 

Lakóhely: 1222 Budapest, Pezsgő u. 10. 

Anyja születési neve: Halasi Györgyi 

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. okt. hó 31. nap 

A megbízatás lejárta: 2021. év okt. hó 31. nap 

 

5. Az elnökség feladatkörébe tartozik: 

5.1. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 

meghozatala; 

5.2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

5.3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 

5.4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

5.5. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

5.6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

5.7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

5.8. részvétel a közgyűlésen, és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

5.9. a tagság nyilvántartása, döntés tagsági viszony létrehozásáról (tagfelvétel), ill. 

felmondásáról; 

5.10. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

5.11. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

5.12. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele; 

5.13. a tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt tag tagjegyzékből (tagnyilvántartásból) 

történő törlése; 

5.14. a közgyűlés tag kizárásáról szóló határozata elleni jogorvoslat elbírálása a jogorvoslat 

benyújtásától számított 60 napon belül; 

5.15. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

6. Az elnökség ülésezési rendjére és döntéshozatalára az általa elfogadott ügyrend irányadó. 

 

XII. Felügyelőbizottság 

 

1. Az egyesületnél felügyelőbizottság létrehozására nem kerül sor. 

  

XIII. Záró rendelkezések 

 

1. Jognyilatkozatok megtételének módja: 

1.1. Az egyesülettel kapcsolatos jognyilatkozatot - ha a Ptk.-ból más nem következik - írásban 

lehet megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az egyesület 

határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére. 

1.2. Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat 
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- postai úton történő elküldésével. 

- elektronikus levélben történő elküldésével. 

- érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével. 

1.3. Igazolható módon történő közlés 

1.3.1. Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő 

közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli 

jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi 

időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi 

címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. 

1.3.2. Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon 

történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítés eredményének visszaigazolása iránti 

kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, 

azt az ellenkező bizonyításáig az a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson 

feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. 

1.3.3. Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett által vagy képviselője által történő személyes átvétele 

esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője a 

jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az 

átvétel tényét. 

 

2. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és az Ectv. rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Kelt: Budapest, 2019. év október hó 31. napján 

 

 

........................................................................................................................ 

az egyesület képviselőjének vagy képviselőinek aláírása 
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