
A Magyar Börtönügyi Társaság 
alapszabálya

A magyar börtönügy fejlesztése, műkö
dése társadalmi feltételeinek jobbítása érde
kében jogi személyként funkcionáló társa
ságot alapítunk.

Általános rendelkezések

1. A társaság neve: MAGYAR BÖRTÖN
ÜGYI TÁRSASÁG (Hungárián Society 
of Prison Affairs) Rövidített neve: 
MBT

2. A MBT székhelye: Budapest, V., Steindl 
Imre u. 8.

3. A MBT működési területe: Magyar 
Köztársaság

4. A MBT pecsétje: körpecsét, köriraj
ban Magyar Börtönügyi Társaság, Bu
dapest.

A MBT célja 

2 - § -

A MBT célja, hogy
a) előmozdítsa a börtönüggyel kapcsola

tos ismeretek, tudományos kutatási 
eredmények terjesztését a börtön
üggyel foglalkozók körében, támogat
ja, szervezi a börtönügyi tudományos 
kutatásokat, illetve szervezi, támogatja 
az eredmények hasznosítását,

b) elősegítse a hiteles tájékoztatást a bör
tönügy helyzetéről, problémáiról,

c) ajánlásokkal és állásfoglalásokkal tá
mogassa a büntetőpolitika és különö
sen a börtönügy korszerűsítésére irá
nyuló törekvéseket,

d) ellássa a börtönügy társadalmi képvi
seletét.

A MBT tevékenysége 

3 .§ .

A MBT a céljai megvalósítása érdekében
a) szakmai fórumot biztosít a MBT tag

jai részére,
b) elősegíti a hazai és külföldi -  a bör

tönüggyel összefüggő -  információk 
cseréjét, tudományos üléseket, konfe
renciákat szervez,

c) kapcsolatot létesít a hazai és külföldi 
szakmai társaságokkal és tudományos 
egyesülésekkel,

d) kezdeményezi a börtönüggyel kapcso
latos kiadványok és publikációk megje
lentetését,

e) pályázatot hirdet, alapítványt létesít, il
letve azokban részt vesz.

A MBT tagjai 

4 .§ .

1. A MBT tagja lehet mindenki, aki a bör
tönüggyel összefüggő elméleti vagy 
gyakorlati tevékenységet folytat, és be
lépési nyilatkozatával elfogadja az 
Alapszabályt.

2. A MBT-nak alapító, rendes, tisztelet
beli és pártoló tagjai vannak.

5-§.

1. A MBT alapító tagja az a magyar ál
lampolgár, aki a MBT alakuló Köz
gyűlésén részt vesz, illetve a belépési 
(alapító) szándékát a Közgyűlés meg
kezdésének időpontjáig jelezte.

2. A MBT rendes tagja az, akit belépési 
nyilatkozata alapján az elnökség nyil
vántartásba vesz.



3. A MBT tiszteletbeli tagja az a magyar 
vagy külföldi állampolgár, akit a bör
tönügy területén kifejteti jelentős el
méleti vagy gyakorlati munkássága 
alapján az elnökség javaslatára a Köz
gyűlés megválaszt.

4. A MBT pártoló tagjai azok a jogi sze
mélyek, amelyekkel az elnökség erről 
megállapodást köt.

6. §.

A MBT tagsága megszűnhet: kilépéssel, 
törléssel, kizárással, elhalálozás követ
keztében és tagként szereplő jogi személy 
megszűnésével.

7 . § .

1. A MBT tagja a kilépési szándékáról az 
elnökséget írásban értesíti. A tagsági 
viszony az értesítés kézhezvételével 
megszűnik.

2. Az elnökség törli annak a tagságát, 
aki a naptári év végéig külön írásbeli 
felszólítás ellenére sem fizeti be a 
tagsági díjai.

3. Az elnökség kizárhatja a MBT tagjai
nak sorából azt, aki erre méltatlanná 
válik.

4. A törlésről, kizárásról az elnökség kö
teles a következő közgyűlést tájékoz
tatni, amely a döntést felülvizsgálhatja.

A MBT tagjainak jogai, kötelességei 

8 - § •

1. A MBT tagja jogosult a társaság tevé
kenységében és rendezvényein teljes 
jogkörrel részt venni.

2. A MBT minden tagja a közgyűlésen 
azonos szavazati joggal rendelkezik, és 
a MBT bármely tisztségére megválaszt
ható.

3. A MBT tagja — belépési nyilatkozatá
val — elismeri az Alapszabály előírá
sait, és ennek megfelelően köteles 
eljárni.

4. A MBT tagjai évente a közgyűlés által 
megállapított tagdíjat tartozik fizetni. 
A pártoló tagok adományainak formá
ját, összegét a pártoló tagok és az el
nökség közötti megállapodás határozza 
meg.

A MBT szervezete 

9 . § .

A MBT szervei: a közgyűlés, az elnökség, 
Számvizsgáló Bizottság, az Etikai Bizott
ság és a szekciók.

A közgyűlés

10. § .

1. A MBT legmagasabb fóruma a közgyű
lés, amelyet évente legalább egy alka
lommal kell összehívni.

2. A MBT közgyűlését az elnökség hív
ja össze. A közgyűlést össze kell hívni, 
ha azt a tagok legalább egyharmada 
kéri vagy a Számvizsgáló Bizottság 
határozatával azt elrendeli.

3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozik:
a) az Alapszabály jóváhagyása, módo

sítása,
b) az elnök és az elnökség tagjainak 

megválasztása,
c) a Számvizsgáló Bizottság és az Eti

kai Bizottság elnökének és tagjai
nak megválasztása,

d) a szekciók alakításának jóváhagyása,
e) a MBT éves költségvetésének meg

állapítása,
f) a MBT tagdíjának megállapítása,
g) az elnökség éves beszámolójának el

fogadása,
h) a MBT más társaságba való belépé

sének vagy onnan történő kilépé
sének elhatározása,

i) a MBT feloszlatásának kimondása,
j) az elnökség, a Számvizsgáló Bizott

ság, az Etikai Bizottság jóváhagyása.
4. A közgyűlés időpontját a napirend is



mertetésével legalább 8 nappal előbb 
kell közölni.

5. A közgyűlés személyi kérdésekben tit
kosan szavaz, egyébként határozatait 
nyílt szavazással hozza. Az elnök meg
választásához és az alapszabály módo
sításhoz minősített kétharmados, egyéb 
esetekben egyszerű többség szükséges.

6. Az Alapszabály módosításához a köz
gyűlés csak akkor határozatképes, ha 
a tagoknak több mint a fele jelen van. 
Ha a határozatképtelenség miatt elha
lasztott Közgyűlést az elnökség 30 na
pon belül ismét összehívja, az tekintet 
nélkül a megjelentek számára hatá
rozatképes.

7. A közgyűlésen való részvételre a tago
kon kívül más szakembereket vagy 
meghívottakat is fel lehet kérni.

8. A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv ké
szül, amelyet az elnök, a jegyzőkönyv 
vezetője és az erre a célra felkért két 
tag ir alá. A közgyűlés határozatait 
a titkár az MBT minden tagjának meg
küldi.

Az elnökség

11. § .

1. Az elnökség a közgyűlés által megvá
lasztott, legfeljebb 10 tagból álló tes
tület. A szekciók, vezetői megválasz
tásuk után automatikusan tagjai lesz
nek az elnökségnek.

2. Az elnökség
a) két közgyűlés között vezeti és szer

vezi a MBT tevékenységét,
b) tagjai sorából megválasztja és fel

menti az elnökhelyettest és a titkárt,
c) összehívja a közgyűlést,
d) a MBT nevében kapcsolatra lép, il

letve kapcsolatot tart fenn hazai 
és külföldi intézményekkel, e cél
ból azokkal megállapodást köt, be
leértve a hazai intézményekkel a 
polgári jogi szerződések megkötését
is,

e) éves költségvetési javaslatot készít,
f) határoz a MBT tevékenységével ösz-

szefüggő minden más kérdésben, 
amelyet az Alapszabály nem utal a 
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

12. § .

1. Az elnökséget legalább félévenként az 
elnök hívja össze. Az elnökség négy 
tagjának kívánságára rendkívüli tanács
ülést kell összehívni.

2. Az elnökség határozatképes, ha tagjai
nak legalább kétharmada jelen van. 
Határozatát szótöbbséggel hozza.

3. Az elnökség üléseiről emlékeztető ké
szül, amelyet a titkár ír alá.

A Számvizsgáló Bizottság

13. §■

A MBT Számvizsgáló Bizottsága a köz
gyűlés által megválasztott elnökből és két
tagból álló testület.

14. §.

A Számvizsgáló Bizottság
a) ellenőrzi, hogy a MBT jogszabály- és 

alapszabály alapján működik,
b) ellenőrzi a MBT gazdálkodási rendjét,
c) szükség esetén rendkívüli közgyűlés 

összehívására tesz javaslatot az elnök
ségnek,

d) kötelezettségei teljesítése érdekében el
nöke részt vesz az elnökség ülésein. A 
bizottság minden tagja betekintést 
nyerhet a MBT gazdasági ügyeibe és 
könyvelésébe.

Az Etikai Bizottság és a szekciók

15. §.

Az Etikai Bizottság és a szekciók a köz
gyűlés által jóváhagyott ügyrend alapján 
végzik munkájukat.
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A MBT tisztségviselői

16. §.

1. A MBT tisztségviselői: az elnök (tiszte
letbeli elnök), az elnökhelyettes, a tit
kár, a Számvizsgáló Bizottság elnöke, 
az Etikai Bizottság elnöke és a szekció- 
vezetők.

2. A MBT elnöke az Alapszabálynak meg
felelően irányítja a társaság tevékeny
ségét, elnököl a közgyűlésen és az el
nökségi ülésen.

3. A MBT nevében kapcsolatra lép, illetve 
kapcsolatot tart fenn hazai és külföl
di intézményekkel. Ebből a célból 
megállapodást köt, beleértve hazai 
intézményekkel a polgári jogi szerző
dések megkötését is. Az utóbbi fela
dattal az elnökség mást is megbízhat.

4. A tiszteletbeli elnök ellátja az elnökség 
által meghatározott feladatokat.

5. Az elnököt munkájában az elnökhe
lyettes támogatja, szükség esetén he
lyettesíti.

6. A titkár, az elnök irányításával, folya
matosan intézi a társaság ügyeit. Elő
készíti a közgyűlést, az elnökség 
üléseit, gondoskodik a határozatainak 
megfelelő végrehajtásáról.

A MBT gazdálkodása

17. §.

1. A MBT bevételei: a tagok által befi
zetett tagdíjak, a MBT által szervezett 
rendezvényekből származó jövedel
mek, és az adományok.

2. A MBT a befolyt összegekkel önálló
an rendelkezik. A saját bankszámláján 
lévő Összeg felhasználásáról évente, az 
elnökség javaslata alapján, a közgyűlés 
szótöbbséggel dönt.

3. A MBT rendelkezésére álló pénzeszkö
zökre utalványozási és kötelezettség
vállalási joga az elnöknek, az elnök- 
helyettesnek és a titkárnak van.

Egyéb rendelkezések

18. §•

1. A MBT a tagok részére igazolványt ad 
ki, melynek érvényességét évenként 
hosszabítja.

2. A MBT az egyesülési jogról szóló 
1989. évi II. törvény alapján jött létre.

Kelt: Budapesten* a Magyar Börtönügyi Tár
saság 1990. június 20-án megtartott 
alakuló Közgyűlésén.
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