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1. Alapadatok
101. Az egyesület neve: Mensa HungarIQa Egyesület
102. Rövidített neve: Mensa HungarIQa
103. Székhelye: 1063 Budapest, Bajnok utca 13. IV. em.
104. A Mensa HungarIQa (a továbbiakban: MH vagy egyesület) nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, a
Mensa International Limited (a továbbiakban: Nemzetközi Mensa) nemzeti szervezete.
105. Az MH célja
– felkutatni, támogatni és az emberiség javára fordítani az emberi intelligenciát,
– elősegíteni az intelligencia természetére, jellemzőire és használatára irányuló kutatásokat, valamint
– ösztönző intellektuális és szociális környezetet biztosítani a tagjainak.
Az MH előadások, viták, folyóiratok, speciális érdeklődésű csoportok, valamint helyi, regionális, országos és
nemzetközi összejövetelek révén fórumot nyújt tagjai számára az eszmecseréhez, felmérésekben vizsgálja tagjai
véleményét és attitűdjét, és segítséget nyújt a szervezeten belüli és kívüli kutatóknak az intelligenciával vagy a
Mensával kapcsolatos vizsgálatokban.

2. Alapelvek
201. A tagok sorában a legkülönfélébb álláspontok képviselői találhatók meg, ezért az MH mint szervezet egyetlen
véleményt sem juttat kifejezésre az MH véleményeként. A tagok vagy csoportjaik kifejezésre juttathatják
véleményüket az MH tagjaként, de véleményüket vagy tetteiket nem állíthatják be úgy, mintha az MH szervezetének
egészét képviselnék.
202. Az MH nem tesz politikai lépéseket, legfeljebb kutatási eredményeit publikálja. Nem kötelezi el magát egyetlen
ideológia, filozófia, politika vagy vallás mellett sem.
203. Ha az MH számára felajánlott támogatásnak feltétele van, azt csak oly módon fogadhatja el az MH, hogy a feltétel
teljesítésekor egyértelművé teszi, hogy arra támogatási szerződés keretében kerül sor.
204. Az MH nem nyereségorientált szervezet.
205. Az intelligenciát az emberiség javára kell felhasználni, ezért az MH nem támogat olyan célt, amely nem az
emberiség javát szolgálja.

3. Kapcsolat a Nemzetközi Mensával
301. Az MH egyetértően elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nemzetközi Mensa alapszabályát.
302. Az MH a Nemzetközi Mensa nemzeti szervezeteként annak egyedüli magyarországi képviselője.
303. Nemzeti Mensaként való elismerése után az MH azzal járul hozzá a Nemzetközi Mensa finanszírozásához, hogy
bevételének megfelelő hányadát a Nemzetközi Mensa által elfogadott elvek szerint a Nemzetközi Mensa
rendelkezésére bocsátja.
304. Az MH a „Mensa” nevet és logót a név és a védjegy tulajdonosa, a Nemzetközi Mensa engedélyével használja,
MH-n belüli felhasználását a tulajdonos engedélye alapján rögzíti. A Mensa HungarIQán belül a Mensa név és logó
használatára a következő szabályok érvényesek:
a) Az MH bármely tagja szabadon használhatja a Mensa nevet és logót, amennyiben egyértelműen kiderül, hogy a
névhasználat nem hivatalos jellegű. Ilyen nem hivatalos használatnak minősül pl. az „MH tagja” kifejezés használata.
b) Az MH-n belül szervezett bármely rendezvény, esemény esetén az elnökség jogosult a rendezvény, esemény
számára a névhasználatot engedélyezni. Az elnökség a névhasználatot nem tagadhatja meg, ha egyébként a
rendezvényt, eseményt Mensa-rendezvényként, Mensa-eseményként regisztrálja, és az MH hivatalos fórumán
meghirdeti. Ez a névhasználat csak az adott alkalomra szól, és nem hivatalos jellegű.
c) Az MH tagjaiból álló, valamely konkrét célra létrejött csoport szabadon használhatja a Mensa nevet és logót,
amennyiben egyértelműen kiderül, hogy a névhasználat nem hivatalos jellegű. Ilyen nem hivatalos használatnak
minősül pl. az „MH tagjai” kifejezés használata.
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4. Tagság
401. Az MH tagságára az alkalmas, aki a Nemzetközi Mensa előírásainak megfelelően lebonyolított és ellenőrzött, a
Nemzetközi Mensa felügyelő pszichológusa által jóváhagyott intelligenciateszten jobb eredményt ért el, mint amelyre
a népesség 98%-a képes. A tagsági alkalmasságnak nincs egyéb kritériuma.
402. A tagságra alkalmas személyek közül az MH tagja lehet minden magyar állampolgár, minden Magyarországon élő
személy, illetve azok a személyek, akinek ezt a Nemzetközi Mensa engedélyezte. Az MH rendes tagja nem lehet egy
időben valamely másik nemzeti Mensa szervezet vagy a Nemzetközi Mensa közvetlen tagja.
403. Az MH tagja az a tagságra alkalmas személy, aki
– elfogadja az MH alapszabályát,
– megfizeti az éves tagdíjat,
- betöltötte 18. életévét,
– nem áll kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt,
– hozzájárul nevének és elektronikus postai címének a hivatalos magyar és nemzetközi Mensa-névjegyzékekben való
közzétételéhez.
404. A hivatalos magyar és nemzetközi Mensa-névjegyzékeken kívül az MH csak tagjának az adott adatszolgáltatásra
vonatkozó, külön írásbeli hozzájárulása esetén hozza nyilvánosságra a szervezethez való tartozását.
405. Az MH rendes tagja az, aki az MH-val tagsági viszonyban áll, de nem vendégtag, és a tagsága nem áll felmondás
vagy felfüggesztés alatt. Az MH rendes tagja részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, szavazati
joga van a közgyűlésen, választhat és választható az egyesület szerveibe. Az MH minden rendes tagja feltételek vagy
korlátozások nélkül ugyanazon jogokkal rendelkezik.
406. Az MH vendégtagja lehet az a személy, aki valamely másik nemzeti Mensa szervezet vagy a Nemzetközi Mensa
közvetlen tagja. A vendégtag vezető tisztségviselővé nem választható, választójoggal, szavazati joggal nem rendelkezik,
de ezen kívül ugyanazon jogok illetik meg, mint az MH rendes tagját.
407. A tagdíjat a rendes közgyűlés állapítja meg.
408. A rendes tag tagdíjat fizet. A tagdíjat évenként kell megfizetni. A tagság az első éves tagdíj megfizetésének
napjától kezdődik, és a következő év ugyanazon hónapjának utolsó napjáig tart, illetve minden egyes további éves
tagdíj megfizetésével további 12 naptári hónappal meghosszabbodik.
409. A tagdíjfizetési kötelezettségre az elnökség a tagság lejárta előtt egy hónappal figyelmezteti a tagot, valamint
tájékoztatja a tagdíjfizetés elmaradásának jogkövetkezményéről.
410. Ha a tagdíjat befizető személy korábban az MH tagja volt, és a tagsága a befizetést megelőző három hónapon
belül szűnt meg, akkor a tagsági idő tartamához kötött jogok, juttatások vagy kedvezmények szempontjából a tagsága
folyamatosnak tekintendő. Az elnökség a tag külön kérésére, méltányossági alapon a három hónapot maximum
tizenkét hónapra hosszabbíthatja. Ha vendégtag az MH rendes tagjává válik, a folyamatos tagsági időbe a rendes és a
vendégtagság azonos módon számít bele.
411. A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével, amit a tag írásban jelent be az elnökségnek,
b) ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a
tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. Felmondási idő alatt a tagot ugyanazon jogok
illetik meg, mint a vendégtagot.
c) fegyelmi úton történő kizárással, valamint
d) a tag halálával.
412. A tagság megszűnésével egyidejűleg megszűnik minden, a tagsághoz kötött tisztség, és a tagokat az MH-n belül
megillető kedvezmény, illetve juttatás.
413. A tagnyilvántartással, a tagsági jogviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos feladatokat a titkár útján
az elnökség látja el.

5. Felvételi tesztek
501. Az MH felvételi tesztjei titkosak.
502. A résztvevők személyre szóló értesítést kapnak eredményükről. A személyes eredményről információt az MH a
résztvevőn kívül senki másnak nem ad.
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503. Az MH a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy a tesztanyag, a kitöltött tesztek és a teszteredmények
illetéktelen kezekbe ne kerüljenek. Kutatások, felmérések céljára az MH teszteredményeket csak személyi
azonosításra alkalmatlan módon ad át.
504. Az MH a felvételi teszttel, valamint az MH tagsággal kapcsolatban gyűjtött adatokat kizárólag a következő
célokból és módon használja fel:
a) a tagsági alkalmassági kritérium megállapítására,
b) ismételt felvételi teszt írása esetén a teszt eredményességét befolyásoló hatások kiszűrésére,
c) a tagságra alkalmas, de tagsági jogviszonnyal nem rendelkező személyek tájékoztatására, jogosultságuk
megállapítására az általuk látogatható rendezvényekkel és az igénybe vehető MH szolgáltatásokkal kapcsolatban.
505. Az MH alapcél szerinti tevékenységként a felvételi tesztelést díjazás ellenében látja el. A díjnak nem szabad
indokolatlanul magasnak lennie. A tényleges tesztdíjat a fentiek figyelembevételével az elnökség határozza meg.

6. Az MH döntéshozó szerve
601. Az MH döntéshozó szerve a tagok összessége, amely hatáskörét ülés tartása nélkül írásbeli szavazás útján, vagy
ülés tartásával a közgyűlésen gyakorolja.
602. A tagok összességének hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az egyesület megszűnésének elhatározása és a végelszámoló kijelölése
c) az MH elnökségének, felügyelőbizottságának, fegyelmi bizottságának megválasztása és tagjának visszahívása,
d) az MH működésére, hivatalos fórumaira vonatkozó ajánlások megfogalmazása,
e) az elnökség éves beszámolójának és a következő év gazdálkodási elveinek elfogadása,
f) az alapszabály-módosítási javaslatok véleményezése, és döntés az írásbeli szavazásra bocsátásukról,
g) az elnökség tagjának visszahívására vonatkozó javaslat véleményezése, és döntés írásbeli szavazásra bocsátásáról,
h) döntés a tag kizárásáról,
i) a tagdíj meghatározása,
j) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.
603. A tagok összessége a 602. a), b) és c) pontbeli hatáskörét ülés tartása nélkül írásbeli szavazás útján, a többi
hatáskörét ülés tartásával a közgyűlésen gyakorolja.
604. A közgyűlés rendes, vagy rendkívüli.
605. Az MH rendes közgyűlést évente egyszer tart.
606. A közgyűlésen egyenlő szavazati joggal jogosult részt venni az MH minden rendes tagja.
607. A közgyűlésen jogosult részt venni az MH minden tagja, valamint meghívás alapján a közgyűlés napirendi
pontjában érintett személy, vagy ezen érintett személy meghatalmazottja.
608. A közgyűlést az elnökség vagy a felügyelőbizottság hívja össze. A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület
nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat, valamint a határozatképtelenség miatt
azonos napirenddel megismételt közgyűlés időpontját. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívót a közgyűlés
előtt legalább negyven nappal kell megjelentetni az MH hivatalos fórumán. A közgyűlési meghívó esetleges
kiegészítését az eredetivel megegyező helyen és módon kell megjelentetni.
609. A rendes közgyűlés napirendjén az elnökség által meghirdetettek között kötelezően szerepelnek az alábbi pontok:
a. pénzügyi beszámoló az előző naptári évről
b. a tárgyévben hivatalban lévő elnökség tartalmi beszámolója az előző naptári évről,
c. a tárgyévben hivatalban lévő felügyelőbizottság beszámolója,
d. a tárgyévben hivatalban lévő fegyelmi bizottság beszámolója,
e. a tárgyévben hivatalban lévő ombudsman beszámolója,
f. az MH gazdálkodási elveinek megvitatása,
g. a tagdíj mértékének meghatározása,
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h. minden olyan tárgy, amelyet a tagság legalább egyhuszada előzetesen, írásban az elnökség elé terjesztett a
közgyűlés napirendjének közzétételéig.
610. A közgyűlési meghívó közzétételétől számított nyolc napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől
írásban, indokolással ellátott kérelemben a napirend kiegészítését kérhetik. Ha a napirend kiegészítésének tárgyában
az elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Ha az elnökség elfogadja a napirend kiegészítésére tett
javaslatot, abban az esetben a kiegészített napirendi pontokat azok meghozatalától számított legkésőbb nyolc napon
belül közli igazolható módon a tagokkal.
611. A napirendi pontokról, sorrendjükről, a hozzászólások időkorlátjáról, a szavazás és a jegyzőkönyvvezetés
módjáról, a közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető) személyéről a
közgyűlés szavazással határoz.
612. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részt
vesz. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül az előre meghirdetett napirendi pontokban
határozatképes.
613. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Titkos szavazással határoz a
közgyűlés a konkrét személyi kérdésekben.
614. Az elnökség, a felügyelőbizottság, a fegyelmi bizottság tagját visszahívni, és a jelen alapszabályt módosítani a
közgyűlés ilyen tartalmú döntését követően a teljes tagság körében végzett írásbeli szavazás útján egyszerű
többséggel lehet. Az ez irányú határozati javaslatokat az elnökség ismerteti a közgyűléssel. A közgyűlés vita után
módosítási javaslatonként határoz arról, hogy melyik javaslat kerüljön a teljes tagság elé írásbeli szavazásra. Azt a
javaslatot kell a teljes tagság elé bocsátani írásbeli szavazásra, amely a közgyűlésen az érvényes szavazatok többségét
megkapta.
615. Az alapszabály-módosító javaslatok közgyűlés elé terjesztéséhez az elnökség kezdeményezése vagy legalább a
rendes tagok egyhuszada által aláírt petíció szükséges. Az alapszabály-módosító indítványokat a közgyűlést megelőző
tizenötödik napig az MH hivatalos fórumán az elnökségnek el kell helyeznie. Az ennél később nyilvánosságra kerülő
indítványokat a közgyűlés nem bocsáthatja írásbeli szavazásra. Ennek megfelelően az elnökséghez a közgyűlést
megelőző harmincötödik napig meg kell érkezniük az alapszabály-módosító javaslatoknak. A javasolt módosításokat a
rendes tagság előtt történő írásbeli szavazásra bocsátás előtt a Nemzetközi Mensa elé kell terjeszteni jóváhagyásra. A
módosító javaslatoknak – mint ahogy a mindenkori alapszabály egészének – összhangban kell állniuk a Nemzetközi
Mensa által megfogalmazott valamennyi követelménnyel, valamint a hatályos magyar jogszabályokkal.
616. Az MH székhelyének megváltoztatását az elnökség közgyűlési vita és szavazás nélkül is a rendes tagság elé
bocsáthatja írásbeli szavazásra.
617. Az MH megszüntetésére és végelszámoló kijelölésére irányuló kérelmet, a jogszabályoknak megfelelő
szövegszerű határozati javaslatokkal, az MH rendes tagjainak legalább egyötöde az elnökségnél írásban terjesztheti
elő. Az elnökség az ilyen kezdeményezést a teljes tagság elé írásbeli szavazásra bocsátja.
618. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
619. A rendkívüli közgyűlés működésére a rendes közgyűlés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
620. Rendkívüli közgyűlés összehívására sor kerül, ha ezt a rendes tagok legalább egyhuszad része írásban kéri az
elnökségtől, megjelölve egyúttal a megtárgyalandó napirendet. Ebben az esetben a megfelelő számú kérés
beérkezésétől számított negyvenöt napon belül az elnökségnek össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést.
Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
621. A rendkívüli közgyűlés napirendjére az elnökség tesz javaslatot, amelyet a közgyűlés előtt legalább tíz nappal
eljuttat a tagoknak. Az egyéb napirendi tárgyakra vonatkozó javaslatokat a közgyűlés megnyitása előtt el kell juttatni
az elnökséghez. Ezek között nem szerepelhet az egyesület megszüntetésére vagy az alapszabály módosítására irányuló
napirendi javaslat.
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622. A rendkívüli közgyűlés összehívását kérő tagok által megjelölt tárgy minden esetben szerepel a rendkívüli
közgyűlés napirendjén.
623. Az MH döntéshozó szerve határozatainak az MH hivatalos fórumán való közzétételéről, és azok végrehajtásáról az
elnökség gondoskodik.
624. Ha a létesítő okirat a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi, az ilyen határozathozatalt az elnökség
a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet
kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az
elnökség részére. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó
rendelkezéseket jelen alapszabály tartalmazza. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon
belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától
számított három napon belül - az elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli
a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik,
akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
625. Az írásbeli szavazásra egyebekben a választás szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az indítványtevőknek és az
indítvány ellenzőinek megfelelő lehetőséget kell kapniuk álláspontjuk kifejtésére. A szavazólapon nem szerepelhetnek
a szavazás mikéntjére vonatkozó javaslatok.

7. Elnökség
701. Az MH ügyvezető szerve az elnökség. Felelős az MH irányításáért, fejlesztéséért, az alapszabályban foglalt célok
minél hatékonyabb megvalósításáért.
702. Az elnökség hatáskörébe tartozik
a) az MH napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, az egyesület működésével
kapcsolatos iratok megőrzése;
c) a Nemzetközi Mensa által előírt nemzeti szabályok megalkotása, végrehajtása, kapcsolattartás a Nemzetközi
Mensával, a Mensa név és logó használatának engedélyezése a Nemzetközi Mensával egyetértésben;
d) az alapszabály keretein belül az MH külső képviseletére vonatkozó elvek meghatározása, az MH más
intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel történő együttműködésére vonatkozó elvek meghatározása;
e) az alapszabály keretein belül az MH működési rendjének megállapítása; ennek érdekében az elnökség szabályokat
hozhat, de csak az alapszabály külön felhatalmazása alapján létesíthet fegyelmi jellegű jogköröket, eljárásokat,
szankciókat vagy korlátozásokat, ide nem értve rendezvények minden résztvevőre vonatkozó szabályait és az MH által
nyújtott szolgáltatások feltételeit;
f) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem
tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
g) a közgyűlés által elfogadott gazdálkodási elveken belül az éves költségvetés meghatározása, valamint a beszámolók
előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
h) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának
előkészítése, amelynek keretében kiírja a választást, egyszerű többséggel megválasztja a választási bizottság elnökét;
i) a tesztdíj meghatározása;
j) ügyvivők kinevezése;
k) a tagság nyilvántartása;
l) a tagság fegyelmi úton történő felfüggesztése, a rendezvényekről való kitiltás, valamint a figyelmeztetés mint
fegyelmi büntetés;
m) javaslattétel a tagság fegyelmi úton történő megszüntetésére (kizárásra);
n) tagsági jogviszony felmondással történő megszüntetése;
o) a közgyűlés összehívása, napirendjének meghatározása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; részvétel a
közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
p) az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatok előterjesztése;
q) az MH székhelyének megváltoztatására irányuló alapszabály-módosító javaslat teljes tagság elé terjesztése írásbeli
szavazásra;
r) az egyesület levelezési címének meghatározása;
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s) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, és annak bekövetkezte esetén az e
törvényben előírt intézkedések megtétele;
703. Az elnökség tagja lehet az MH bármely rendes tagja, aki
a) nagykorú,
b) cselekvőképességét nem korlátozták a tevékenysége ellátásához szükséges körben,
c) bűncselekmény elkövetése miatt jogerős szabadságvesztés büntetés hatálya alatt nem áll, illetve a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól mentesült,
d) nem áll foglalkozástól vagy vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
e) nem tagja a felügyelőbizottságnak, nem hozzátartozója a felügyelőbizottság tagjának, nem tagja a fegyelmi
bizottságnak, sem a választási bizottságnak, valamint nem ombudsman.
704. Az elnökség hét tisztségviselőből áll: elnök, titkár, tesztgondnok, kincstárnok, programkoordinátor, tagintegrátor,
PR-koordinátor.
705. Az elnökség az elnök szükség szerinti helyettesítésére, eredeti tisztségének megtartásával, a hivatalba lépését
követő első ülésen, tagjai közül alelnököt választ. Az alelnök az elnök akadályoztatása esetén, illetve az elnöktől kapott
eseti felhatalmazás birtokában az elnök teljes körű helyettesítésére jogosult. Az alelnök tisztségének megüresedése
esetén az elnökség haladéktalanul új alelnököt választ.
706. Az elnökség tagjai egyetemlegesen felelősek az MH folyamatos működéséhez szükséges feladatok ellátásának
biztosításáért, különösen az alábbi feladatok tekintetében:
a) az MH működése anyagi alapjainak biztosítása, az alapszabály keretein belül külső források (támogatások,
felajánlások) minél szélesebb körű bevonása;
b) az MH céljainak a társadalom minél szélesebb rétegével való megismertetése, új tagok megnyerése;
c) az MH rendezvényeinek koordinálása, azok anyagi alapjainak biztosítása;
d) kapcsolattartás más nemzeti Mensa-szervezetekkel és a Nemzetközi Mensával;
e) a helyi csoportok és a speciális érdeklődésű csoportok munkájának koordinálása, működésük anyagi alapjainak
biztosítása;
f) az MH hivatalos fórumának folyamatos és a közgyűlés által meghatározott elveket követő működtetése, illetve
megjelentetése;
g) a közgyűlés határozatainak következetes végrehajtása, betartatása.
707. Az elnökség egyes tagjai személyesen is felelősek egyes feladatkörök ellátásáért az alábbiak szerint.
a) Az elnök az egyesület első számú képviselője. Felelős az MH gyakorlati stratégiájának meghatározásáért, az
elnökség munkájának összehangolásáért, az egyesület képviseletéért, a Nemzetközi Mensával történő
kapcsolattartásért. Az MH nevében az elnök vagy az általa kijelölt személy jogosult nyilatkozni. Vezeti az elnökség
üléseit. Dönt az elnökség hatáskörébe tartozó minden olyan kérdésben, amelyet az elnökség a hatáskörébe utal. Az
elnök az egyesületet önállóan jegyzi.
b) A titkár felelős a tagnyilvántartásért, az elnökségi ülések megszervezéséért, a szervezeti feladatok nyilvántartásáért
és az MH adminisztrációs tevékenységéért.
c) A tesztgondnok felelős a tesztek szervezéséért, lebonyolításáért és nyilvántartásáért, a tesztek tisztaságának és
titkosságának biztosításáért.
d) A kincstárnok az MH pénzügyi vezetője. Felelős az egyesület szabályszerű és hatékony gazdálkodásáért, a pénzügyi
nyilvántartások szabályos vezetéséért, a tagdíjak, tesztdíjak, egyéb bevételek és kiadások szabályszerű
nyilvántartásáért és bizonylatolásáért.
e) A programkoordinátor folyamatosan tájékozódik és tájékoztat az egyesületen belül szervezett rendezvényekről,
összehangolja azokat, a rendezvények szervezőinek munkáját segíti, feladata továbbá a SIG-ek segítése és felügyelete.
f) A tagintegrátor az MH belső életének koordinátora. Feladata a helyi csoportok segítése és felügyelete, új és vidéki
tagok integrációjának elősegítése, az újoncfelelősök és más önkéntesek koordinálása, segítése, képzéseik
megszervezése.
g) A PR-koordinátor felelős az MH külső megjelenéséért, a hivatalos és nem hivatalos fórumokkal kapcsolatos
munkálatok elvégzéséért, a sajtóért, PR-ért, marketingért, fesztiválos megjelenésekért. Gondoskodik az egyesület
külső és belső PR-járól, szervezi az elnök és az elnök által kijelölt tagok nyilvános megjelenéseit, továbbá segíti a
tagokat, hogy minden fontos információhoz hozzájussanak az egyesület életével kapcsolatban.
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708. Elnökségi tanácsadó a mindenkori előző elnök, mint az elnökségi ülések tanácskozási joggal rendelkező
résztvevője.
709. Az elnökség tagjait az MH teljes tagsága minden páratlan évben írásbeli szavazással választja meg, két éves
időtartamra.
710. Az elnökség választásának technikai lebonyolítása tekintetében a jelen alapszabályban rögzített általános
választási szabályok érvényesek.
711. Az elnökség tagjainak megválasztása a következő tartalmi szabályok szerint történik. A választáson az MH
bármely rendes tagja elindulhat, ha az alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A jelölés bejelentésekor a jelöltnek
nyilatkoznia kell az általa betölteni kívánt elnökségi tisztség(ek)ről, az alapszabályban rögzített felosztásnak
megfelelően. A választás során a szavazásra jogosultak minden tisztségre az STV-módszer alább részletezett
megoldásának megfelelően adhatják le a szavazatukat.
Ha egy vagy több tisztségnél a választó nem jelöl meg senkit, akkor az adott tisztség(ek)re vonatkozó szavazat
érvénytelen, de a többi tisztségre vonatkozó szavazat továbbra is érvényes.
Minden szavazó tisztségenként egyetlen szavazattal rendelkezik, amelyet a szavazatszámlálást követően egyetlen
jelölt kap meg. A szavazó a szavazás során az általa elsődlegesen preferált jelölt neve mellé 1-es számot ír,és ha akar, a
további jelöltek neve mellé 2, 3, 4, stb. számot írhat, a preferenciája szerint.
Két jelölt indulása esetén egy poszton az a megválasztott elnökségi tag, akire több 1-es szavazat érkezett. Kettőnél
több jelölt esetén az alábbi eljárást kell követni:
Az a jelölt, akinek a neve mellé a legkevesebben írtak 1-est, kiesik. A kiesett jelöltre 1-essel szavazók esetleges 2-es
szavazatait hozzáadják az állva maradt jelöltek 1-es szavazataihoz. Ezt követően ismét megszámolják a szavazatokat,
és az első körben állva maradt jelöltek közül az, aki a második kör összesítését követően a legkevesebb szavazatot
kapta, kiesik. A másodikként kiesett jelöltre szavazók esetleges további sorszámú (3-as, 4-es, stb.) szavazatát az állva
maradt jelöltek közül a szavazói preferencia-sorrendben legelöl szereplő jelölt kapja meg. Ezt követően ismét
megszámolják a szavazatokat, és így tovább, amíg egyetlen jelölt marad.
Amennyiben az előzőekben leírt számítás során valamelyik állva maradt jelölt abszolút többséget szerez, győzött,
további szavazatszámlálásra nincs szükség.
Két vagy több egyenlő szavazatot kapott jelölt esetén az egyenlő szavazatot kapott jelöltek között a jelöltek közötti
megállapodás, ennek hiányában a választási bizottság által lebonyolított sorshúzás dönti el a sorrendet. Ha egy jelölt
több poszton is győz, azon a poszton kell megválasztottnak tekinteni, ahol jelen szabályok alkalmazása után több
szavazatot kapott. Ha egy elnökségi tisztségért egyetlen jelölt sem indul az elnökségi választáson, akkor az adott
tisztségben éppen hivatalban lévő tisztségviselő ügyvezető elnökségi tagként működik tovább egészen addig, amíg az
adott tisztségre meg nem választja az MH teljes tagsága az MH bármely rendes tagját. Ebben az esetben, ha egy
elnökségi tisztségért egyetlen jelölt sem indult, az elnökség rendkívüli választást köteles kiírni az adott tisztségre.
712. Az elnökségi tagság megszűnik az MH-tagság megszűnésével, a megbízatás lejártával, visszahívással vagy
lemondással.
713. Ha az elnökség egy helye megürül, akkor a megürülő tisztségre haladéktalanul rendkívüli választást ír ki az
elnökség.
714. Az elnökség megbízatása lejár az új elnökség megbízatásának kezdetével egy időben.
715. Az elnökség tagjának megbízatása lejár az adott tisztségre megválasztott tisztségviselő megbízatásának
kezdetével egy időben.
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716. Az elnökség tagját a tagság visszahívhatja, ha tevékenysége ellentétes az MH céljaival, az alapszabályban
foglaltakkal, illetőleg ha visszaél tisztségével, vagy súlyos mulasztást követ el. Visszahívásra okot adhat a tartós
akadályoztatás is, amennyiben a tag lemondására bármilyen okból nem kerül sor. Ebben az esetben a tagság az illetőt
érdemei elismerése mellett is visszahívhatja. A visszahívást az MH rendes tagjai legalább egyhuszada írásban (ideértve
az elektronikus utat és internetes fórumokat is) kezdeményezheti az elnökségnél. Az elnökségnek a kezdeményezésről
tájékoztatnia kell napirendi ponti javaslat formájában a következő közgyűlést, amely a napirend tárgyalása során dönt
arról, hogy napirendre tűzi-e a kérdést. Ha időközben a visszahívni kívánt személy lemond, őt visszahívottnak, a
kezdeményezést pedig lezártnak kell tekinteni. A megalapozott döntés érdekében a közgyűlésen a kezdeményezőknek
ismertetniük kell a visszahívás indokait, az érintett elnökségi tagnak pedig lehetőséget kell adni a válaszra,
álláspontjának kifejtésére. A közgyűlés véleményezi a visszahívási javaslatot, és ha támogatja, a tagság írásbeli
szavazással dönt a visszahívásról. Az írásbeli szavazásra a választás szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a
közgyűlésen ismertetett visszahívási javaslatot és az érintett elnökségi tag álláspontját azonos terjedelemben kell a
tagsághoz eljuttatni.
717. Az elnökség tagja bármikor lemondhat tisztségéről. A lemondást írásban kell eljuttatni az elnökség többi tagjához,
és a kézhez vételétől számított 15 nap elteltével lép hatályba. Az érintett elnökségi tisztséget a lemondás
kézhezvételének pillanatában a választás kiírásának szempontjából megüresedettnek kell tekinteni.
718. Aki ellen visszahívást kezdeményeztek, az a visszahívási javaslatot véleményező közgyűlést megelőzően csak
akkor mondhat le, ha elismeri a visszahívás jogosságát.
719. Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Az üléseken a tagok csak személyükben
vehetnek részt. Az elnökség lehetőleg minden hónapban, de évente legalább tíz alkalommal ülést tart. Az elnökség
ülései az MH rendes tagjai számára nyilvánosak, kivéve, ha azt az elnökség részben, vagy egészében zártnak
nyilvánítja. Az elnökség az üléseire tanácskozási joggal bárkit meghívhat.
720. Az elnökség indokolt esetben zárt ülést rendelhet el egy-egy döntése meghozatalához, akár csak részben is. Zárt
ülés esetén az elnökség tagjain, valamint az elnökségi tanácsadón kívül csak az lehet jelen, akinek ezt az elnökség
külön engedélyezi. Zárt ülés elrendelését minden esetben indokolni kell, indokai az alábbiak lehetnek:
•

üzleti titokként kezelendő döntések,

•

jogi peres ügyek,

•

fegyelmi döntések,

•

kinevezésekre vonatkozó döntések.

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvébe csak a zárt ülésen meghozott döntés kerül be; és csak akkor, ha a döntés
nyilvánosságra kerülése már nem veszélyezteti az elérendő célt. A fegyelmi ügyben hozott döntés indokolással együtt
kerül a jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyvben egyúttal fel kell tüntetni, hogy az esetlegesen titkosan kezelt döntés, illetve
a teljes zárt jegyzőkönyv mennyi idő múlva, illetve milyen esemény bekövetkezte esetén válik nyilvánossá. A zárt
ülésről külön jegyzőkönyv készül, melynek tartalmát az elnökségen és a felügyelőbizottságon kívül a fenti határidőn
belül csak az ismerheti meg, akinek az elnökség ezt külön engedélyezi.
721. Az elnökség a döntéseit a tagok egyszerű többségével – fegyelmi büntetés esetében kétharmados többséggel –
hozza.
722. Az elnökség határozatairól nyilvántartást vezet, és az MH hivatalos fórumán a tagság tudomására hozza minden
olyan döntését, amely az MH működését vagy külső kapcsolatait jelentősen érinti. Ilyen döntés különösen az MH
működési rendjére, a Nemzetközi Mensával és más nemzeti Mensákkal fenntartott kapcsolatra, a fegyelmi büntetésre,
az MH folyóiratának, hírlevelének, weboldalának, internetes fórumainak publikációs elveire, az MH egyéb
szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel történő kapcsolattartására, az MH nyilvánosságára, az MH felvételi
rendszerére (tesztjeire) vonatkozó döntés.
723. Az elnökség az ügyrendjét és belső munkamegosztását az alapszabályban foglaltak keretein belül maga határozza
meg.

8. Ügyvivők
801. Az elnökség feladatai elvégzésének segítésére a rendes tagok közül ügyvivőket nevezhet ki. Az ügyvivők
munkájukat önként vállalják, nem tagjai az elnökségnek, munkájukért az elnökség felel. Az elnökség szabadon
határozhatja meg, hogy milyen feladatok elvégzésére, milyen időtávra és hány ügyvivőt nevez ki. Az ügyvivő
feladatkörével összefüggésben napirendi pont felvételét kérheti az elnökségi ülésekre. Az ügyvivő az általa javasolt
napirendi pontban az elnökség ülésén tanácskozási joggal vesz részt. Az elnökség bármely ügyvivőt az ügyvivő
megbízatásának lejárta előtt visszahívhat.
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9. Felügyelőbizottság
901. A felügyelőbizottság tagja lehet az MH bármely rendes tagja, aki megfelel az elnökség tagjára vonatkozó kizáró,
illetve összeférhetetlenségi szabályoknak, nem tagja az elnökségnek, nem hozzátartozója az elnökség tagjának, nem
tagja a fegyelmi bizottságnak, sem a választási bizottságnak, valamint nem ombudsman.
902. A felügyelőbizottságot a tagság választja kislistás választással két évre. A felügyelőbizottság öttagú.
903. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha tagjai legalább többsége az ülésen jelen van. Határozatait egyszerű
többséggel hozza.
904. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az MH közgyűlése hagyja jóvá.
905. A felügyelőbizottság feladata
a) az egyesületi szervek ellenőrzése,
b) az MH gazdálkodásának figyelemmel kísérése, a gazdálkodási alapelvek betartásának ellenőrzése, a gazdálkodás
szabályszerűségének számvizsgálat keretében történő ellenőrzése, a pénzügyi beszámoló, a gazdálkodásról szóló
jelentés és a szöveges jelentés valódiságának és szabályszerűségének felülvizsgálata, javaslattétel az MH működésének
gazdaságosabbá tételére,
c) a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok egyesületi szervek általi végrehajtásának, betartásának
ellenőrzése,
d) írásbeli beszámoló elkészítése és megküldése a közgyűlés számára.
e) Ha a felügyelőbizottság szerint az elnökség tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, vagy
ellentétes az MH döntéshozó szervének határozataival, vagy egyébként sérti az MH érdekeit, a felügyelőbizottság
jogosult közgyűlést összehívni e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
906. A felügyelőbizottság évente legalább egy számvizsgálatot köteles tartani, amelynek eredményéről az elnökséget a
vizsgálat befejezése után tíz napon belül írásban kell tájékoztatnia. A tájékoztatóban leírt problémákra az elnökségnek
tizenöt napon belül írásban kell reagálnia. A felügyelőbizottság minden rendes közgyűlésen beszámol a
tevékenységéről.
907. A kincstárnok a rendes számvizsgálat körében a felügyelőbizottság által kért minden egyesületi dokumentumot,
könyvelési iratot legkésőbb a közgyűlést megelőző harmincötödik napig átadja a felügyelőbizottságnak.
908. A felügyelőbizottság a közgyűlés előtt legalább harminc nappal számvizsgálatot tart, amelynek alapján elkészíti a
beszámolóját. Ennek fő szempontja a közgyűlést érintő év lezárt könyvelésének vizsgálata.
909. A felügyelőbizottság tagjai az elnökségi tagoknál írtaknak megfelelően visszahívhatók az ott leírt eljárási szabályok
szerint.
910. Feladatuk ellátása érdekében a felügyelőbizottság tagjai ebben a minőségükben az MH-t érintő minden
dokumentumba, nyilvántartásba betekinthetnek.
911. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre
irányuló kérelmét az elnökség köteles teljesíteni.
912. A pénzügyi beszámolóról a közgyűlés a felügyelőbizottság írásbeli beszámolójának birtokában dönthet.
913. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az elnökségi tagság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.

10. Fegyelmi bizottság
1001. A fegyelmi bizottság tagja lehet az MH rendes tagja, aki az MH-ban más testületnek nem tagja, és nem
ombudsman. Ügyvivői feladattal csak különösen indokolt esetben bízható meg.
1002. A fegyelmi bizottságot a tagság választja kislistás választással két évre. A fegyelmi bizottság öttagú.
1003. A fegyelmi bizottság akkor határozatképes, ha tagjai többsége az ülésen jelen van. Határozatait egyszerű
többséggel hozza.
1004. A fegyelmi bizottság fegyelmi ügyekben jár el, feladata jelen alapszabályban részletezett. A fegyelmi bizottság
minden rendes közgyűlésen beszámol a tevékenységéről.
1005. A fegyelmi bizottsági tagság megszűnésére az elnökségi tagság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
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11. Nemzeti felügyelő pszichológus
1101. Az MH elnöksége javaslatot tehet a nemzeti felügyelő pszichológus személyére, akit a Nemzetközi Mensa
felügyelő pszichológusának jóváhagyása esetén nevezheti ki. Az MH elnöksége a nemzeti felügyelő pszichológust
visszahívhatja.
1102. A nemzeti felügyelő pszichológus rendelkezik Magyarországon érvényes pszichológusi diplomával, és járatos az
intelligenciatesztelés szakmai kérdéseiben. Képes arra, hogy értelmezze a tesztek kézikönyveit, és eldöntse, hogy egy
teszt alkalmas-e az MH számára.
1103. A nemzeti felügyelő pszichológus feladata az MH mint szervezet által folytatott IQ-tesztelés szakmai felügyelete,
közvetlenül vagy az általa kinevezett proktorok révén. A nemzeti felügyelő pszichológus mérlegeli, hogy szakmailag és
a pszichológusi etika szempontjából megvalósulnak-e a professzionális IQ-mérés feltételei.
1104. Az MH mint szervezet IQ-tesztelést csak a nemzeti felügyelő pszichológus által a tesztgondnok és a proktorok
rendelkezésére bocsátott szakmai előírások betartásával végez.
1105. A nemzeti felügyelő pszichológus általa alkalmasnak ítélt és kiképzett tagokat proktorrá nevez ki, akik őt
helyettesítve önállóan is lebonyolíthatják a tesztírásokat. A proktori kinevezés határozatlan időre szól, és a nemzeti
felügyelő pszichológus által azonnali hatállyal, indoklás nélkül visszavonható.

12. Helyi csoport
1201. Az MH-n belül az egymáshoz közel lakó vagy dolgozó tagok által létrehozott helyi csoportok működhetnek.
1202. Egy településen egy helyi csoport működhet.
1203. Egy személy csak egy helyi csoport tagja lehet. A helyi csoport minimális taglétszáma tíz fő.
1204. A helyi csoport külön jóváhagyás nélkül megalakulhat, tisztségviselőket választhat, és a működését helyi
működési szabályokkal irányíthatja, amelyek azonban nem mondhatnak ellent az MH jelen alapszabályában
foglaltaknak. Tisztségviselőinek választási rendjét az elnökség határozza meg.
1205. A helyi csoport az elnökséghez támogatási igényt nyújthat be. Erről az elnökség saját hatáskörben dönt, de a
közgyűlés általános támogatási elveket is meghatározhat. A helyi csoportok számára az elnökség is meghatározhat
általános támogatási elveket és azokhoz kapcsolódó feltételeket, amennyiben ezek nem ütköznek a közgyűlés által
meghatározott támogatási elvekkel.
1206. A helyi csoport nem jogi személy, nem képviseli az MH-t mint szervezetet, de nevében jogosult a Mensa név,
illetve logó feltüntetésére.

13. Speciális érdeklődésű csoport (SIG)
1301. Tíz vagy több azonos érdeklődésű tag SIG-et hozhat létre közös tevékenységre. A csoporthoz bármely tag
csatlakozhat.
1302. A SIG-ek a működési szabályaikat az MH alapszabályának és SIG-szabályzatának keretein belül saját maguk
határozzák meg.
1303. A SIG nem jogi személy, nem képviseli az MH-t mint szervezetet, és nevében nem jogosult a Mensa név és logó
feltüntetésére.
1304. A SIG a megalakulásáról tizenöt napon belül értesíti az MH elnökségét.

14. Választási bizottság
1401. A választás kiírásának napján az elnökség megválasztja a választási bizottság elnökét, aki – a kiírás napját is
beleszámítva – nyolc napon belül megalakítja az öttagú választási bizottságot.
1402. A választási bizottság elnöke és tagjai az MH rendes tagjai. Ha a választási folyamat során ez a feltétel sérül, a
bizottság tagjainak pótlásáról a bizottság elnöke, a bizottság elnökének pótlásáról az MH elnöksége haladéktalanul
gondoskodik.
1403. Sem a választási bizottság elnöke, sem a választási bizottság tagja nem lehet az elnökség tagja, az elnökség
harminc napon belül lemondott tagja, a felügyelőbizottság vagy a fegyelmi bizottság tagja, hat hónapon belül az MH
szervéből visszahívott személy, ombudsman.
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1404. A választási bizottság elnöke az adott választáson nem jelölhet, és nem jelölhető. Ha a választási bizottság tagját
valamely tisztségre jelölik, haladéktalanul nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja-e a jelölést. Ha a választási bizottság
tagja elfogadja a jelölést, ezzel választási bizottsági tagsága automatikusan megszűnik. Ha ezzel a választási bizottság
létszáma három alá csökken, a választási bizottság elnöke gondoskodik a pótlásról.
1405. A választási bizottság felelős a választások lebonyolításáért, előkészíti az anyagokat a titkos írásbeli szavazáshoz.
A választási bizottság független testületet hozhat létre a szavazatok fogadására és számlálására.
1406. A választási bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai többsége jelen van. Határozatait egyszerű
többséggel hozza.

15. Az MH szerveinek megválasztása
1501. Az elnökség tagjait, a felügyelőbizottságot, a fegyelmi bizottságot az MH rendes tagsága írásbeli szavazással
választja meg.
1502. A választási folyamat kezdete a választás kiírásának napja. A választást az elnökség írja ki a választási bizottság
elnökének megválasztásával.
1503. Az elnökséget minden páratlan évben rendes választással kell újraválasztani. A választás kiírásának napja
szeptember 30.
1504. A fegyelmi bizottság és felügyelőbizottság rendes választását minden páros évben kell megtartani. A választás
kiírásának napja szeptember 30.
1505. A rendkívüli vagy az előrehozott rendes választások esetében a választás kiírásának napja az érintett tisztség
megürülésének vagy be nem töltésének időpontja.
1506. A választás kiírását követő 5 napon belül (rendes választás esetén október 5-ig) a választási bizottság az MH
hivatalos fórumán és lehetőség szerint a tagság tájékoztatására alkalmas más fórumokon is meghirdeti a választást,
felkéri a tagságot, hogy támogassanak elnökjelölteket, illetve jelentkezzenek a különböző pozíciókra, valamint
meghatározza a jelölések és bemutatkozások formáját, beküldési helyét és a beérkezés határidejét. A jelölések
beérkezésének határideje legkésőbb a választás kiírását követő 20. nap (rendes választás esetén október 20.).
1507. Bármely tag jelentkezhet bármely pozícióra a választási bizottságnál. Az elnökjelöltek részére a választási
bizottság meghatározza a támogató aláírások begyűjtésének rendjét.
1508. A jelöltek bemutatkozó írásainak beérkezési határideje a választás kiírását követő 27. nap (rendes választás
esetén október 27.).
1509. A bemutatkozó írás hiánya nem akadálya a jelöltre történő szavazásnak. A választási bizottság folyamatosan
közzéteszi a jelöltek névsorát.
1510. Az elnöki pozícióra vonatkozó különös szabályok: a) Elnökjelöltté csak az a tag válhat, aki legalább 25 érvényes
jelölést összegyűjtött e posztra a jelölési időszakban. b) Ha a szavazatszámlálás megkezdésekor az elnöki posztra
csupán egyetlen jelölt van, akkor ennek a jelöltnek az érvényesen szavazó személyek számának felét meghaladó számú
szavazatot kell szereznie a pozíció elnyeréséhez, máskülönben rendkívüli választást kell kiírni az elnöki posztra.
1511. Az írásbeli szavazáshoz szükséges információt, beleértve a papíralapú vagy elektronikus szavazólapokat is,
legkésőbb a választás kiírását követő 43. napig (rendes választás esetén november 12-ig) kell kiküldeni. Az
információnak tartalmaznia kell a szavazási szabályokat és a jelöltek bemutatkozását, valamint a szavazatok
összeszámlálásának időpontját. Szavazásra az jogosult, aki a választás kiírását követő 40. napon (rendes választás
esetén november 9-én) az MH rendes tagja. A szavazatok beérkezésének határideje a szavazólapok kiküldésétől
számított egy hét, de legkésőbb a választás kiírását követő 50. nap (rendes választás esetén november 19.). A
választási bizottság csak a határidőig visszaérkezett szavazatokat veszi figyelembe. A választási bizottság biztosítja a
szavazatok titkosságát.
1512. A szavazatok számlálását a választási bizottság vagy az általa felkért testület végzi el legkésőbb a választás
kiírását követő 53. napig (rendes választás esetén november 22-ig).
1513. A választási bizottság a választás eredményéről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
kiküldött és visszaérkezett szavazólapok számát, az érvénytelen és az érvényes szavazatok, illetve szavazólapok
számát, az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát, valamint a megválasztott jelölteknél a megválasztás
tényét. A választási bizottság a jegyzőkönyvet teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja.
1514. A választási bizottság a jegyzőkönyvet az MH hivatalos fórumán közzéteszi a szavazatszámlálást követő három
napon belül (rendes választás esetén november 25-ig).

11. oldal

A Mensa HungarIQa Egyesület alapszabálya

1515. A rendes elnökségi, valamint felügyelőbizottsági és fegyelmi bizottsági választás alkalmával megválasztott
testület hivatalát a következő január elsején veszi át a korábbi testülettől. Az új megbízatás a rendkívüli vagy
előrehozott rendes választás esetében a szavazatszámlálás eredményének közzététele után azonnal megkezdődik
1516. Rendkívüli választást legkésőbb a rendes választás kiírása előtt fél évvel lehet kiírni. A rendes választás kiírását
megelőző fél éven belül szükségessé váló rendkívüli választás esetén előrehozott rendes választást kell tartani. Az
előrehozott rendes választás esetében a megválasztott testület megbízatásának tartama meghosszabbodik olyan
módon, hogy hamarabb, a szavazatok számlálásával egyidejűleg kezdődik, de ugyanakkor szűnik meg, mintha rendes
választással választották volna.
1517. Ha elnökségi választás nélkül kerül sor elnökségi tag választására, akkor az így megválasztott elnökségi tag
szerves részévé válik a megválasztásakor hivatalban lévő elnökségnek, osztani fogja annak sorsát. Ebben az esetben
előrehozott választást nem lehet kiírni. Ha előrehozott választást kellene kiírni, akkor meg kell várni a legközelebbi
rendes elnökségi választás kiírását. Ha az elnökség létszáma négy fő alá csökkenne, akkor a teljes elnökségre
előrehozott választást kell kiírni.
1518. A rendkívüli választásra és az előrehozott rendes választásra a rendes választás szabályai megfelelően
alkalmazandóak.

16. Kislistás választás
1601. A felügyelőbizottság és a fegyelmi bizottság megválasztása kislistás választással történik.
1602. Minden tag bizottságonként legfeljebb öt személyre szavazhat, vagyis az írásbeli szavazásban öt nevet jelölhet
meg. Az ötnél több nevet megjelölő tag szavazata érvénytelen.
1603. A felügyelőbizottság és a fegyelmi bizottság tagja az öt-öt legtöbb szavazatot kapott személy. Ha valamelyik
bizottság megválasztásánál az ötödik helyen szavazategyenlőség alakul ki, az egyenlő szavazatot kapott személyek
valamennyien a bizottság tagjai lesznek, és így az adott bizottság létszáma bővül a következő választásig.
1604. Ha valamelyik bizottságban egy tag helye megürül és a bizottság létszáma öt fő alá csökken, az utolsó
választáson az adott posztra a következő legtöbb szavazatot kapott személy kerül a bizottságba. Ha ilyen személy
nincs, a bizottság négyfős létszámmal működik a következő választásig. Ha a bizottság létszáma három főre csökken, a
megürült helyekre rendkívüli választást kell kiírni. A rendkívüli választással megválasztott személyek megbízatása a
következő rendes választásig tart.

17. Hivatalos fórum
1701. Az MH hivatalos fóruma az MH weboldala, valamint a tagokhoz rendszeresen eljuttatott folyóirat, illetve
hírlevél.
1702. Az elnökség felelős a weboldal fenntartásáért, rendszeres frissítéséért, tartalmának hitelességéért. A
főszerkesztő felelős a folyóirat, illetve hírlevél rendszeres megjelenéséért, tartalmi és formai színvonaláért.
1703. A főszerkesztőt az elnökség nevezi ki határozott vagy határozatlan időtartamra. A főszerkesztő megbízását az
elnökség bármikor visszavonhatja.

18. Egyéb fórumok
1801. Az elnökség egyéb nem hivatalos (általában internetalapú) fórumokat hozhat létre és tarthat fenn (például
levelezőlista, webes felületek, közösségi média). Ezek létrehozásáról és megszüntetéséről az elnökség határoz.
1802. Az MH internetalapú fórumai moderálhatók; erről és a moderáció tartalmáról az elnökség határoz.
1803. A moderátorokat az elnökség nevezi ki, személyük nyilvános. Moderátor nem lehet az elnökség vagy a fegyelmi
bizottság vagy a felügyelőbizottság tagja, vagy az ombudsman. A moderátorok előzetes figyelmeztetés nélkül
törölhetnek tag által létrehozott tartalmakat, és figyelmeztetés után meghatározott időre megvonhatják tagok
tartalomhozzáadási jogát (némítás), kitilthatnak tagokat vagy alkalmazhatják az adott fórum egyéb moderációs
eszközeit.
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19. Belső nézeteltérések
1901. A belső nézeteltérések rendezési fórumai az ombudsman, a párbaj, valamint a fegyelmi eljárás. Ha valamely
tagnak az MH-val vagy szervével vagy egy másik taggal vagy tagok csoportjával az MH-val kapcsolatos nézeteltérése
támad, csak akkor terjesztheti külső fórum elé, ha a szervezeten belül már kimerítette az ombudsman és a fegyelmi
eljárás lehetőségeit. Ellenkező esetben lépése az MH működésére káros cselekménynek minősül. E rendelkezés nem
alkalmazható arra az esetre, amikor a tag az egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését kéri a
bíróságtól.

20. Ombudsman
2001. Az elnökség ombudsmant nevez ki, egyhangú döntéssel, határozott időre, legalább egy évre, legfeljebb három
évre. Az ombudsman megbízatása automatikusan megszűnik a határozott időtartam leteltével vagy tagságának
megszűnésével. Ha az ombudsman tevékenysége ellentétes volna az MH céljaival, az alapszabályban foglaltakkal,
illetőleg ha visszaélne tisztségével, vagy súlyos mulasztást követne el, akkor az elnökség tagjainak visszahívásával
megegyező módon visszahívható. Az ombudsman megbízatása egyéb módon nem szüntethető meg. Ha az
ombudsman megbízatása bármely okból megszűnt, az elnökség egy hónapon belül új ombudsmant nevez ki.
2002. Az ombudsman jószolgálati közvetítő, aki megkeresésre jár el. Feladata a nézeteltérések rendezésének
elősegítése az MH-n belül. Ehhez összegyűjti és mérlegeli a nézeteltéréssel kapcsolatos információt, és szükség szerint
közvetít, véleményt formál, illetőleg javaslatot ad. Ennek érdekében minden, az MH-t érintő dokumentumba,
nyilvántartásba betekinthet. Az ombudsman visszautasíthatja a közvetítést, ha úgy ítéli meg, hogy nem biztosítható a
tárgyilagossága, de az általa visszautasított közvetítési felkérésekről is tájékoztatást kell adnia.
2003. Az ombudsman akkor jár el, ha
a) a nézeteltérés az MH egyes tagjai között áll fenn, és minden fél kéri a közbenjárását;
b) a nézeteltérés az MH egyes tagjai és az MH testülete (vagy testületi tagja abban a minőségében) között áll fenn, és
valamelyik fél kéri a közbenjárását;
c) a nézeteltérés az MH testületei (vagy testületi tagjai abban a minőségükben) között áll fenn, és valamelyik fél kéri a
közbenjárását.
d) a nézeteltérés az MH egyes tagjai között áll fenn, és e nézeteltérés az MH valamely testülete elé került
döntéshozatal céljából, és a testület kéri a közbenjárását.
E pont vonatkozásában az MH testülete az MH valamennyi, a teljes tagság vagy az elnökség által választott, egy vagy
több személyből álló szerve, illetve a tagoknak az alapszabály által meghatározott csoportja, valamint ezek
tisztségviselője e minőségében.
2004. Az ombudsman megbízatásának időtartama alatt az MH-n belül semmilyen más tisztséget vagy megbízatást
nem tölthet be, és nem jelölhető.
2005. Az ombudsman a megállapításairól, következtetéseiről, véleményéről az általa szükségesnek ítélt formában és
terjedelemben tájékoztathatja az MH tagságát az MH hivatalos fórumán, vagy bármely más, általa alkalmasnak vélt
módon.
2006. Az ombudsman bizalmasan kezeli a tevékenysége során birtokába jutott információkat. Harmadik félnek csak
valamennyi résztvevő engedélyével ad tájékoztatást, kivéve, ha a nézeteltérésben részes az MH valamely testülete
(vagy testületi tagja abban a minőségében). Ez utóbbi esetben az ombudsman köteles az MH tagságát tájékoztatni az
ügyről, ha a felek bármelyike ezt kéri, egyébként az ombudsman dönti el, hogy az ügyről harmadik félnek milyen
tájékoztatást ad, és ezt előzetesen közli a vitában álló felekkel. Ha egy nézeteltérésben minden fél kérte az
ombudsman közbenjárását, akkor a felek előzetesen megállapodhatnak abban, hogy magukra nézve kötelezőnek
fogadják el az ombudsman megállapításait, javaslatait.
2007. Az ombudsman a nézeteltérés rendezésének kudarca esetén a vitát a nemzetközi ombudsman elé utalhatja.
2008. Az ombudsman évente beszámol tevékenységéről a közgyűlésnek. Az ombudsman az általa feltárt
hiányosságokról, mulasztásokról köteles észrevételt tenni a mulasztásban levő tagnak vagy testületnek.

21. Párbaj
2101. Az MH lehetőséget biztosít tagjainak nézeteltéréseik párbaj útján való rendezéséhez.
2102. Bármely rendes tag párbajra hívhat ki egy naptári évben legfeljebb öt másik rendes tagot, akik közül legfeljebb
kettő lehet elnökségi tag.
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2103. A kihívás az MH valamely nyilvános fórumán keresztül történik.
2104. A kihívott félnek joga van a kihívást elfogadni vagy visszautasítani, erről a kihívást követő hét szerdájáig kell
nyilatkoznia ugyanazon a fórumon, ahol a kihívás történt.
2105. A kihívás visszautasítása esetén a kihívottat automatikusan vesztesnek és csuromvizesnek kell tekinteni.
2106. A kihívás elfogadása esetén kerül sor a párbajra. Ennek tényéről a kihívó fél az elfogadástól számítva egy héten
belül tájékoztatja a párbajsegédet és felkéri a párbaj megszervezésére.
2107. A párbajsegédi teendőket a titkár látja el. A titkár párbajozása esetén a párbajsegédi teendőket az ombudsman
látja el. A titkár és az ombudsman párbajozása esetén a párbajsegédi teendőket a tesztgondnok látja el.
2108. A párbaj időpontja a május 14‐éhez legközelebb eső szombat, helyszíne a szegedi Dugonics tér vagy a párbajozók
és a párbajsegéd által egyeztetett helyszín és időpont.
2109. A párbaj helyszínét és időpontját a párbajsegéd a felkéréstől számítva legkésőbb két hét múlva meghirdeti az
MH hivatalos fórumán.
2110. A kijelölt párbajsegéd akadályoztatása esetén a teendőket az MH tetszőleges tisztségviselőjének – annak
beleegyezésével – delegálhatja.
2111. A párbaj időpontja és helyszíne a párbajozók és a párbajsegéd egyetértésével az eredeti időpont előtti 14. napig
módosítható. Ilyenkor a párbajt ismét meg kell hirdetni.
2112. A párbaj vízzel és vízipisztollyal történik. A párbajsegéd gondoskodik két egyforma vízipisztolyról és elegendő
vízről.
2113. A párbajsegéd békülésre szólítja fel a feleket. Békülés esetén a párbaj elmarad.
2114. A párbajozók a párbajsegédtől egy‐egy egyforma, vízzel töltött vízipisztolyt kapnak.
2115. Egymásnak háttal állva két‐két lépést tesznek előre, majd megfordulnak.
2116. A „Vigyázz! Kész! Víz!” szavak elhangzása után a párbajozók pisztolyürülésig locsolják egymást.
2117. Csoportos párbaj nem lehetséges.
2118. Kölcsönös kihívás esetén csak egy párbajra kerül sor.

22. Fegyelmi eljárás és büntetés
2201. Az MH fegyelmi büntetésként a figyelmeztetést, a rendezvényekről való kitiltást, az online fórumoktól való
eltiltást, a felfüggesztést és a kizárást alkalmazza.
2202. Fegyelmi büntetés alapja az a cselekmény vagy tevékenység lehet, amely ellentétes az MH céljaival vagy a jelen
alapszabályban foglaltakkal vagy az MH működési rendjének kialakítására hozott elnökségi szabályokkal, vagy az itt
meghatározottak szerint káros az MH működésére.
2203. Az MH működésére károsnak tekinthető, ha az MH tagja
– az MH-n kívül nagy nyilvánosság előtt megalapozatlanul vagy durván sértő módon bírálja az MH-t, az MH tagját
(ebben a minőségében), vagy tisztségviselőjét;
– nagy nyilvánosság előtt tudatosan olyan magatartást tanúsít, amely rossz fényben tünteti fel az MH-t;
– tudatosan jelentős anyagi kárt okoz az MH-nak;
– az MH tagjaként más személyt emberi méltóságában vagy faji, nemzeti hovatartozása, társadalmi csoporthoz
tartozása, vallási, politikai nézetei vagy nemi orientációja miatt súlyosan megsért;
– az MH rendezvényén vagy online fórumán olyan magatartást tanúsít, amely súlyosan rombolja a légkört, vagy mások
előtt rossz fényben tünteti fel az MH-t.
2204. A büntetés kiszabásánál mérlegelni kell az elkövetett cselekmény vagy tevékenység súlyosságát, különös
tekintettel arra, hogy mennyire sérti az MH és a Mensa-mozgalom érdekeit.
2205. A figyelmeztetés a fegyelmi bizottság és az elnökség, az online fórumoktól való eliltás, a rendezvényekről való
kitiltás és a tagsági viszony felfüggesztése az elnökség, a kizárás a rendes közgyűlés hatáskörébe tartozik.
2206. Fegyelmi büntetés kiszabására csak fegyelmi eljárás után kerülhet sor, amelyet a fegyelmi bizottság folytat le. Az
eljárás lefolytatható, amennyiben a tagság megszűnik, eredménye pedig érvényes a tagság helyreállása esetén.
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2207. Fegyelmi eljárást kezdeményezhet az MH bármely rendes tagja, illetve választott testülete. A fegyelmi eljárás
kezdete a fegyelmi bizottsághoz eljuttatott, a fegyelmi eljárás megkezdését kérő, írásbeli kérelem bizottság általi
kézhezvételének napja. A fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény az eljárás megkezdésekor nem lehet online
térben elkövetett cselekmény esetén 180 napnál, egyéb esetben két évnél régebbi, ellenkező esetben a cselekményt
elévültnek kell tekinteni. A fegyelmi büntetés kezdeti időpontja a fegyelmi döntés napja. Az eljárás alá vont személy
tagságának megszűnése – akár a fegyelmi döntés előtt, vagy annak hatálya alatt történik – nem módosítja a fegyelmi
büntetés kezdeti és végdátumát.
2208. A fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottságnak általában 90 napon belül le kell folytatnia; ha az eljárás ennél
hosszabb időt vesz igénybe, ezt a fegyelmi bizottságnak a határozatában meg kell indokolnia. A fegyelmi bizottságot a
cselekmény minősítésében nem köti az, hogy a cselekményt az indítványozó hogyan minősítette. A fegyelmi eljárást
igazságosan és pártatlanul kell lefolytatni, az eljárás alá vont személynek lehetőséget kell biztosítani a védekezésre.
2209. Ha a fegyelmi bizottság indokoltnak látja fegyelmi büntetés kiszabását, akkor a bizottság javaslatot tesz az
elnökségnek a fegyelmi döntésre, vagy megválasztott tagjainak kétharmados többségével, saját hatáskörben
figyelmeztetést szab ki. Ez utóbbi esetben az eljárás alá vont személy 15 napon belül fellebbezhet az elnökségnél,
ellenkező esetben a fegyelemi eljárás lezárul. Szintén lezárul az eljárás, ha a fegyelmi bizottság nem látja indokoltnak
fegyelmi büntetés kiszabását.
2210. A fegyelmi bizottság a fegyelmi eljárás során tartott üléseiről és meghallgatásairól tartalmi jegyzőkönyvet vezet,
amelyet az eljárás után az MH hivatalos fórumán közzétesz. A közzétett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
bizottsághoz érkezett kérelem tartalmát, a sérelmezett cselekmény vagy tevékenység ismertetését, a meghallgatott
személyek álláspontját, és a bizottság indokolással alátámasztott határozatát. A határozat indoklásába az FB bármely
tagja különvéleményt írhat, azonban az csak a beadvánnyal kapcsolatos lehet, és egyértelműen jelezni kell, hogy az
nem a teljes FB véleményét tükrözi. Ha a jegyzőkönyv olyan állítást tartalmaz egy tagra vonatkozóan, amivel szemben
az eljárás során nem volt lehetősége védekezni, akkor ezt a lehetőséget a jegyzőkönyv véglegesítése előtt biztosítani
kell az érintett tagnak. Érintettek kérésére a jegyzőkönyvben anonimizálni lehet egyes neveket. Az eljárás alá vont
személy neve csak akkor anonimizálható, ha a fegyelmi bizottság nem állapít meg alapszabály-sértést, illetve nem
javasol fegyelmi büntetést. Az anonimizálást a fegyelmi bizottságnak a jegyzőkönyvben indokolnia kell.
2211. Ha a fegyelmi eljárás alá vont személynek az elnökséghez írásban benyújtott álláspontja szerint az eljárás során
nem érvényesültek az előzőekben megfogalmazott eljárási és pártatlansági követelmények, az elnökség a fegyelmi
bizottság javaslatának kézhez vétele után, de a döntés meghozatala előtt a személyt ez ügyben köteles meghallgatni.
2212. A fegyelmi döntést az elnökségnek a fegyelmi bizottság határozatának kézhezvételétől számított 60 napon belül
meg kell hoznia. Ez a határidő kivételesen indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható, amit az elnökségnek a
határozatában indokolnia kell. 180 napnál hosszabb teljes eljárási idő elteltével fegyelmi büntetés nem szabható ki. Az
elnökséget a cselekmény minősítésében köti az, hogy a cselekményt a fegyelmi bizottság hogyan minősítette. Az
elnökség a minősítésen nem változtathat, csak a fegyelmi büntetést határozhatja meg, ideértve a büntetés mellőzését
is. Az elnökség a figyelmeztetésről, a rendezvényekről való kitiltásról és a felfüggesztésről kétharmados többséggel
dönt, és a fegyelmi döntést indokolásával az MH hivatalos fórumán közzéteszi.
2213. A tagság felfüggesztése esetén az érintett tag tagsági jogviszonya megmarad, de valamennyi tagsággal járó
jogosultsága megszűnik, ideértve az MH rendezvényeinek látogatását, az MH valamennyi online és offline fórumának
használatát és a tagság nyújtotta kedvezmények használatát is.
2214. A tagsági viszony felfüggesztése három hónaptól tizenhárom hónapos időtartamig terjedhet. A tagság
felfüggesztése esetén az érintett tag tagsági jogviszonya megmarad, de valamennyi tagsággal járó jogosultsága
megszűnik, ide értve az MH rendezvényeinek látogatását, az MH valamennyi online és offline fórumának használatát
és a tagság nyújtotta kedvezmények használatát is. A felfüggesztés leteltekor a tagsági jogosultságok automatikusan
helyreállnak.
2215. Kizárásra csak felfüggesztés után kerülhet sor. A kizárt tag a kizárástól számított öt év elteltével újra kérheti a
felvételét, vagy – ha a fegyelmi határozatban a közgyűlés kifejezetten így rendelkezik – többet nem kérheti a
felvételét.
2216. A rendezvényekről való kitiltás egy hónaptól tizenhárom hónapos időtartamig terjedhet. A kitiltás adott
rendezvénytípusokra is szűkíthető, és nem vonatkozik a rendes vagy rendkívüli közgyűlésre, a választásokra, az MH
testületeinek nyilvános üléseire, és nem érinti a kitiltott tag választási jelölhetőségét, valamint részvételét az MH
testületeiben. A kitiltott tag a kitiltás hatálya alatt az adott rendezvényeket más tag vendégeként sem látogathatja.
2217. Az online fórumoktól való eltiltás egy hónaptól tizenhárom hónapig terjedhet. A kitiltás vonatkozik minden, az
MH által üzemeltetett vagy felügyelt fórumra, azonban ezek alól kivételt képeznek az MH hivatalos fórumai, valamint
az online közvetítések.
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23. Gazdálkodás
2301. Az MH gazdálkodására Magyarország jogszabályainak rendelkezései az irányadóak.
2302. Az MH a Nemzetközi Mensa tevékenységének támogatására a Nemzetközi Mensa alapszabályában előírtak
szerint éves hozzájárulást fizet.
2303. Az MH a tartozásaiért az egyesület vagyonával felel. A tagoknak a tagdíj megfizetésén túl pénzügyi
kötelezettségük nincs.
2304. Az MH vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, a jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, a
tesztdíjakból és egyéb hozzájárulásokból áll. Az MH céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében
gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat, de nem nyereségorientált szervezetként.
2305. Az MH tagjai a szervezet érdekében folytatott tevékenységükért általában nem részesülnek pénzbeli
ellenszolgáltatásban, kivéve a költségtérítést, amelyet az MH érdekében végzett, a feladatuk ellátásához szükséges
tevékenység során felmerülő kiadásokért kaphatnak.
2306. Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén teljesíthet az MH munkavégzésért (ideértve a
termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, pályázati támogatás elnyerését is) kifizetést a tagjainak – ide nem értve a
tagság által választott tisztségviselőket – a költségtérítésen kívül:
– az MH erre megfelelő fórumán közzétett elnökségi felhívásra nem jelentkezik olyan tag, aki az adott munka
elvégzését – az elnökség által igényelt mértékben és színvonalon – ingyenesen vállalja, és
– nem tag személy sem vállalná el a munkát lényegesen olcsóbban.
2307. Az elnökségnek a döntésében az MH gazdasági és fejlődési érdekeit egyaránt figyelembe kell vennie.
2308. A költségtérítésről és a kifizetésről az MH pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével az elnökség dönt, és a
rendes közgyűlésen számot ad róla. A felügyelőbizottság az írásos beszámolót véleményezi, és beszámolóját szintén a
közgyűlés elé bocsátja.

24. Az egyesület megszűnése
2401. Az MH megszűnik vagy megszüntetésre kerül, ha Magyarország törvényei alapján a bíróság, vagy a jelen
alapszabály alapján a közgyűlés ekképpen rendelkezik, és az egyesület a bírósági nyilvántartásból törlésre kerül.
2402. Az MH-t meg kell szüntetni, ha a Nemzetközi Mensa visszavonja az egyesület elismerését.

25. Értelmező rendelkezések
2501. A jelen alapszabály rendelkezései az ésszerűség, valamint Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai szerint
értelmezendőek. Ha a jelen alapszabály egyes rendelkezései esetleg ellentétben állnának Magyarország hatályos
jogszabályaival, és ezért érvénytelenné válnának, ez nem befolyásolja az alapszabály többi rendelkezésének
érvényességét.
2502. A jelen alapszabályban nem részletezettek tekintetében az ésszerűség, valamint az egyesülési jogról és az
egyesületek működéséről szóló jogszabályok az irányadóak.
2503. Ahol a jelen alapszabály valamely határidőt napban állapít meg, azon naptári napot kell érteni.
2504. Az MH elnökségének és bizottságainak ülése elektronikus úton is megtartható. Ebben az esetben az ülésre
vonatkozó összes szabályt megfelelően kell alkalmazni. Ahol szabály nyilvánosságot ír elő, ott a nyilvánosság
biztosításáról az elnökségnek vagy bizottságnak kell gondoskodnia.
2505. Ahol a jelen alapszabály írásbeliséget ír elő, az írásbeliség követelményének megfelel az internetes felületen
vagy egyéb elektronikus úton történő közlés is, ha abból a nyilatkozó személye, a nyilatkozat tartalma és időpontja
egyértelműen azonosítható.
2506. Az írásbeliség alkalmazásának módjáról – ideértve különösen a személyazonosság megfelelő igazolását és
dokumentálását – az elnökség jogosult dönteni. Az alkalmazás módjának a tagsági jogok gyakorlásának jelen
alapszabályból és Magyarország hatályos jogszabályaiból levezethető alapelveivel és a technika mindenkori
fejlettségével összhangban kell állnia.
2507. A jelen alapszabály alkalmazásában az egyszerű többséggel történő döntés azt jelenti, hogy a javaslat akkor
számít elfogadottnak, ha több támogató szavazatot kapott, mint ellenszavazatot.
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2508. A jelen alapszabály alkalmazásában a kétharmados, illetve háromnegyedes többséggel történő döntés azt
jelenti, hogy a javaslat akkor számít elfogadottnak, ha a támogató szavazatok száma legalább az érvényes szavazatok
kétharmada, illetve háromnegyede.

26. Hatályba léptető rendelkezések
2601. Jelen alapszabály a bírósági nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedésével lép hatályba. Hatálybalépésével
egy időben hatályon kívül kerül az előző alapszabály.
2602. Ha jelen alapszabály hatálybalépésének időpontjában választás van folyamatban, akkor a folyamatban levő
választásra a választás meghirdetésekor hatályos alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni a választandó testület
hivatalba lépéséig.
2603. Jelen alapszabály hatálybalépésének megállapítását, valamint a számozást, helyesírást és a fejezetek címezését
értelemszerűen, a változásnak megfelelően az elnökség átvezeti.
2604. A jelen, egységes szerkezetbe rendezett alapszabályt az egyesület 2022.05.21-én tartott közgyűlése fogadta el,
és írásbeli szavazással 2022.08.18-án erősítette meg a teljes tagság.

17. oldal

