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Országos Mediációs Egyesület 

ALAPSZABÁLY 
 

I.  
Általános rendelkezések 

 
1.§  Az Egyesület neve és székhelye 
 
1.1. Az Egyesület neve: Országos Mediációs Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 
 Az Egyesület nevének rövidítése: OME 
 Az Egyesület neve angolul: National Society for Mediation  
 Az Egyesület neve németül: Landesvereinigung für Mediation 
 
1.2. Az Egyesület székhelye: Budapest, 1116 Hauszmann A. u. 1-3. II. em.256. 
 
2.§  Az Egyesület célja és tevékenysége 
 
2.1.  Az Egyesület célja, hogy nyilvántartott tagjai segítségével a mediációt, mint konfliktuskezelő 

módszert elterjessze és alkalmazza Magyarországon, összehangolja a mediáció oktatásával és 
gyakorlásával foglalkozó szakemberek munkáját. Az Egyesület a mediáció semmilyen 
speciális módszere mellett sem kötelezi el magát. 

  
2.2.  Az Egyesület fő tevékenysége a mediáció alkalmazóinak összefogása, támogatása, 

érdekvédelme, érdekképviselete, továbbképzése és munkájuk koordinálása, valamint e 
tevékenységeken keresztül a módszer bemutatása, terjesztése, oktatása, kutatása, fejlesztése. 
Az Egyesület tevékenységi körében együttműködésre törekszik a módszer alkalmazásához 
szükséges jogi háttér kialakításában, biztosításában. 

 
2.3. Az Egyesület működése a Magyar Köztársaság egész területére, illetve szakmai kapcsolatai 

révén határokon kívüli területekre is kiterjed, együttműködik külföldi hasonló szervezetekkel 
és kapcsolódni kíván a mediáció és a békés konfliktusmegoldás módszereinek témájában 
folytatott nemzetközi tevékenységekhez. 

 
2.4. Az Egyesület céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg: 

- a nemzetközi szakirodalom folyamatos adaptációja; 
- szakmai könyvtár létrehozása és működtetése 
- ismeretterjesztő kiadványok készítése, szakmai folyóirat létrehozása, publikálása; 
- konferenciák, szemináriumok szervezése; 
- oktatási, kutatási program szervezése; 
- érdekképviselet; 
- információs szolgálat létrehozása és működtetése, 
- tanácsadás; 
- szakmai etikai kódex megalkotása; 
- képzési jegyzék kialakítása, 
- egymással együttműködő regionális központok létrehozása. 

 
2.5. Az Egyesület mindenki számára nyitott, és szoros együttműködésre törekszik más hazai és 

nemzetközi szervezetekkel. 
 
2.6. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében – kiegészítő jelleggel – gazdasági-vállalkozási 

tevékenységet is folytathat. 
 
2.7. Az Egyesület jogi személy. 



 
 

II. 
Tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések 

 
3.§ Az Egyesület tagsága 
 
3.1. Az Egyesület mindenki számára nyitott, korlátozás nélkül tagja lehet minden természetes vagy 

jogi személy, akinek belépési nyilatkozatát az elnökség elfogadja. 
 
3.2. A tagság módjai:  
 

- rendes tagok (alapító tagok és rendes tagok); 
- pártoló tagok; és 
- tiszteletbeli tagok. 
 
3.2.1. Az Egyesület rendes tagja lehet bármely természetes személy, aki elfogadja az 

Egyesület alapszabályát, belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával 
kifejezésre juttatja, valamint az egyesületi tagdíj rendszeres fizetésére kötelezi magát. 

 
3.2.2. Pártoló tag lehet az a jogi és természetes személy, aki az Egyesület működéséhez, 

tevékenységéhez pártoló tagdíjjal járul hozzá, más anyagi, szakmai támogatást nyújt, 
vagy szolgáltatást végez. Pártoló tag lehet továbbá az a társadalmi vagy gazdasági 
tevékenységet végző jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy 
szervezet, amely az Egyesület működéséhez támogatói díjjal járul hozzá, vagy egyéb 
anyagi, szakmai támogatást nyújt, illetve ennek érdekében szolgáltatást végez, vagy 
természetbeni juttatást biztosít. 

 
3.2.3. Tiszteletbeli tag lehet az a jogi és természetes személy, aki az Egyesület működését, 

tevékenységét népszerűsíti, támogatja. 
 
4.§ A tagsági viszony keletkezése 
 
4.1. Az Egyesületbe történő belépés illetve kilépés önkéntes.  
 
4.2. A rendes tagsági viszony az alakuló közgyűlésen vagy azt követően az egyesület működése 

alatt bármikor létrehozható. 
 

4.2.1. A rendes tagok közül alapító tagok az alakuló közgyűlésen megjelentek közül azok, 
akik az Egyesület megalakítását kimondják és a belépési nyilatkozatot aláírják, ezt az 
alapszabály elfogadása után is fenntartják.  

 
4.2.2. Az alakuló közgyűlést követően rendes tagsági viszonyt létesíthet az, aki az 

alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja és belépési nyilatkozatát az 
Egyesület elnökéhez eljuttatja. A tagsági viszony az elnökség döntésével jön létre. 
Amennyiben a tagfelvételi kérelmet az elnökség indoklással elutasítja, a felvételt kérő 
jogosult – az elutasítás kézhezvételétől számított 30 napon belül a közgyűléshez 
fordulni és kérni a határozat megváltoztatását. A soron következő rendes vagy 
rendkívüli közgyűlés jogosult az elnökség döntését megváltoztatni.  

 
4.3. A pártoló és tiszteletbeli tagsági jogviszony e tisztségek adományozásával jön létre, a cím 

várományosának tudtával, a közgyűlés egyszerű szótöbbsége alapján. 
 



4.4. Az Egyesületi tagság felvétellel jön létre, melyről az Elnök a soron következő Közgyűlést 
tájékoztatja. 

 
5.§ Az Egyesületi tagság megszűnésének módjai 
 
5.1. A rendes tagság megszűnésének esetei: 

 
5.1.1. Törléssel: 
- a tag halála; 
- ha a tag a tagdíj megfizetésével az esedékesség időpontjától számított 6 hónapot 

meghaladó késedelembe esik, és azt az elnökség írásbeli felszólítása ellenére a 
felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem pótolja, az Egyesület elnökének 
előterjesztése alapján, a soron következő közgyűlés határozata által. 

 
5.1.2. Kilépéssel: 
- ha a tag szándékát az elnöknek írásban bejelenti, melyet az elnökség tudomásul vesz, 

akkor az elnökség törli a tag nevét a nyilvántartásból és ennek megtörténtéről a soron 
következő közgyűlést tájékoztatja.  

 
5.1.3. Kizárással: 
- a közgyűlés, az elnökség javaslatára – egyszerű szótöbbséggel - kizárással szünteti 

meg a tagsági viszonyát annak, akinek a magatartása az Egyesület céljainak elérését 
veszélyezteti, az alapszabályba és/vagy szakmai etikai kódexbe ütköző tevékenységet 
folytat.  

 
5.2. A pártoló és tiszteletbeli tagság megszűnése: 
 

5.2.1. Törléssel: 
- a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével. 
 
5.2.2. Kilépéssel: 
- ha a tag szándékát az elnöknek írásban bejelenti. Az elnök a kilépésről a következő 

közgyűlést tájékoztatja. 
  
5.2.3. Kizárással (adományozott tisztség visszavonásával): 
- a közgyűlés, az elnökség javaslatára – egyszerű szótöbbséggel - kizárással szünteti 

meg a tagsági viszonyát annak, akinek a magatartása az Egyesület céljainak elérését 
veszélyezteti, vagy alapszabályba ütköző tevékenységet folytat.  

 
5.3. Az Egyesület tagjairól az Egyesület elnöksége nyilvántartást vezet, a tagsági jogviszony 

megszűnése esetén a tagot a nyilvántartásból törli. 
 
6.§ A tagok jogai és kötelezettségei 
 
6.1. A rendes tag  
 

6.1.1. joga: 
- az Egyesület közgyűlésen szavazati joggal való személyes részvétel; 
- az Egyesület tevékenységében és rendezvényein való részvétel; 
- az Egyesület vezető szerveinek megválasztása, a határozatok meghozatala; 
- az Egyesület szerveibe történő választhatóság; 
- az Egyesületet érintő kérdésekben, illetve az egyesület működésével kapcsolatban 

észrevétel, javaslattétel, véleménynyilvánítás, indítványozás; 
- az Egyesület tevékenységének ellenőrzése, tájékoztatáskérés, az Egyesület irataiba 

betekintés; 



- az Egyesület valamely törvénysértő határozatának, a tudomásra jutástól számított 30 
napon belül bíróság előtt megtámadhatósága. 

 
6.1.2. kötelezettsége: 
- az Egyesület alapszabályának, határozatainak megtartása; 
- az Egyesület, illetve vezető szervei által meghatározott célkitűzéseinek elősegítése; 
- a tagdíj megfizetése; 
- az Egyesület vagyonának megóvása. 
 

6.2. A pártoló tag 
 

6.2.1. joga: 
- az Egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal való részvétel; 
- az Egyesületet érintő kérdésekben, illetve az Egyesület működésével kapcsolatban 

észrevétel, javaslattétel, véleménynyilvánítás, indítványozás; 
- az Egyesület rendezvényein való részvétel. 

 
6.2.2. kötelezettsége: 
- az Egyesület alapszabályának, határozatainak megtartása; 
- a vállalt hozzájárulás teljesítése. 

 
6.3. A tiszteletbeli tag 
 

6.3.1. joga: 
- az egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal való részvétel; 
- az Egyesületet érintő kérdésekben, illetve az egyesület működésével kapcsolatban 

észrevétel, javaslattétel, véleménynyilvánítás, indítványozás; 
- az Egyesület rendezvényein való részvétel. 
 
6.3.2. kötelezettsége: 
- az Egyesület alapszabályának, határozatainak megtartása. 

 
6.4. A jogi személyi, vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, mint tagok 

jogaikat és kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik útján gyakorolják, illetve teljesítik. 
 

 
 

III. 
Az Egyesület szervezete 

 
7.§ A közgyűlés és az elnökség 
 
7.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amit az egyesületi rendes tagok összessége alkot. 

Az Egyesület vezető testülete a közgyűlés választotta elnökség. 
 
7.2. Az Egyesület vezető tisztségviselői: 

- az Egyesület elnöke; 
- az elnökség tagjai. 

 
7.3. A közgyűlés összehívása: 
 
 Az Egyesület közgyűlését szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, május 31-ét 

megelőzően kell összehívni. Az összehívásra az elnök jogosult. A meghívót a tagok részére a 
közgyűlés napját megelőzően 30 nappal kell kézbesíteni. A meghívónak tartalmaznia kell a 



közgyűlés időpontját, helyét, napirendjét és a határozatképtelenség esetén megismételt 
közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket. A részvételre jogosult egyéb személyeket és 
szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról ugyancsak tájékoztatni kell. A közgyűlés 
napirendjének kiegészítésére irányuló beadványokat legalább 15 nappal a közgyűlés előtt 
írásban be kell jelenteni az elnökségnél. 

 A rendes tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kezdeményezheti az 
elnöknél a közgyűlés összehívását. Az elnök a kezdeményezésről való tudomásszerzést követő 
30 napon belül köteles összehívni. 

 
7.4. A közgyűlés határozatképessége: 
 
 A közgyűlésen döntés olyan tárgyban hozható, amely a meghívóban megjelölt napirendben 

szerepel. Döntés további napirendi pontban csak abban az esetben hozható, ha a közgyűlésen a 
szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van és a napirendre történő felvételt a jelenlévő 
rendes tagok legalább kétharmada megszavazza.  

 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint a fele legalább jelen 
van. A közgyűlésen az egyesületi rendes tagok rendelkeznek szavazati joggal. A közgyűlésen 
minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. 

 
 A határozatképtelenség miatt elnapolt közgyűlést ugyanaznap újra össze lehet hívni, illetve 

egy későbbi időpontban is megtartható abban az esetben, ha erről a tagokat már az eredeti 
közgyűlési meghívóban tájékoztatták. A megismételt közgyűlés, az eredeti napirendek 
megtartása mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül, ha erről a tagokat 
az eredeti meghívóban tájékozatták. 

 
 Az előző bekezdésben meghatározott meghívóbeli értesítés elmaradása esetén a 

határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést a határozatlanképtelen közgyűléstől 
számított 30 napon belül kell megtartani az elnökség döntésétől függően, melyről a rendes 
tagokat újabb meghívó küldésével értesíteni kell a közgyűlést legalább 15 nappal megelőzően. 

 
 A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető egyesületi elnök szavazata dönt. 
 
 A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az előzetesen megválasztott két jegyzőkönyv-

hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
közgyűlésen elhangzottak lényegét és a hozott határozatokat. 

 
7.5. A közgyűlés feladata és hatáskörei: 
 
 A közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. 
 
 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- Az Egyesület megalakulásának, feloszlásának kimondása, valamint más egyesülettel 
való egyesülésének, szétválásának elhatározása; 

- az alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása; 
- a tagdíj mértékének megállapítása; 
- az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása, felmentése, visszahívása; 
- az elnökség beszámolójának elfogadása, az éves költségvetés megállapítása; 
- a tagfelvétel felülbírálása; 
- a tagfelvétel elutasítása elleni fellebbezés elbírálása; 
- az Egyesület pénzügyi tervének, költségvetésének megállapítása és a zárómérleg 

jóváhagyása, a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása; 
- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy jogszabály a 

közgyűlés hatáskörébe utal. 
 



8.§ Az elnökség 
 
8.1. Az egyesület ügyvezető és képviseleti szerve az elnökség. Az elnökség a közgyűlésnek 

tartozik felelősséggel. 
 
8.2. Az elnökség hét tagból álló testület, tagja csak az egyesület rendes tagja lehet. Az elnökség 

összetétele: elnök, 2 alelnök és 4 tag. 
 A tisztségviselők munkájukat díjazás nélkül végzik, a tisztségük ellátásával kapcsolatban 

felmerülő indokolt költségüket az Egyesület megtéríti. 
 
8.3. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg 2 évre, azzal, hogy az elnökségi tisztségviselők 

kétszer újraválaszthatók. Az elnökség, illetve annak bármely tagja 2 éven belül is 
visszahívható.  

 
8.4. A közgyűlés először az alapszabályt elfogadó alapító közgyűlésen választja meg az elnökség 

tagjait. A tisztségviselők választása titkos szavazással történik. 
 Az elnökség tagjait közgyűlés jelöli megválasztásra. Az elnökségi tagok jelölésére az 

elnökségi tagok megválasztására összehívott közgyűlésre vonatkozó meghívóban kell fölhívni 
a rendes tagokat, akik jelöléseiket írásban, legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt a 
helyszínen adhatják le. Az a rendes tag tekinthető elnökségi tagjelöltnek, akit a rendes tagok 
legalább 1o %-a javasol jelölésre. Kivéve első alkalommal, amikor az elnökség választása 
szóbeli jelölést követően történik.  

 A megválasztott elnökség soraiból az elnökség választja meg az elnököt és a két alelnököt. 
 Megválasztottnak az tekintendő, akire a jelenlevők több mint fele igennel szavazott. 
 
8.5. Az Egyesület elnöksége, az elnökség feladatai: 
 
 Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. 
 Az elnökség feladata az Egyesület tevékenységének irányítása a közgyűlések közötti időtartam 

alatt, a közgyűlések előkészítése, a fejlesztési tervek és az éves költségvetés kidolgozása, az 
éves program, a munkaterv elkészítése és jóváhagyása. Feladata továbbá az Egyesület 
törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, az Egyesület eredményes 
működéséhez szükséges feltételek megteremtése, az Egyesület vagyonával való felelős, az 
elfogadott költségvetés alapján való gazdálkodás, az egyesület határozatainak végrehajtása és 
a végrehajtás ellenőrzése, valamint minden egyéb, amelyet jogszabály, alapszabály vagy a 
közgyűlés a hatáskörébe utal. 

 
 Az elnökség az Egyesület évi, rendes közgyűlésén köteles beszámolni a tárgyévi működéséről 

a közgyűlésnek. 
 
8.6. Az elnökség működése: 
 
 Az elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta tartja üléseit az Egyesület székhelyén. 
 
 Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze az ülés időpontját megelőzően legalább 8 nappal 

kiküldött írásbeli meghívóval. Az ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 5 elnökségi tag 
jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést változatlan helyszínen, ugyanazokkal a 
napirendi pontokkal meg kell ismételni, a megismételt elnökségi ülés a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes, amennyiben a fentiekről a tagokat a meghívóban már előre 
tájékoztatták. 

 Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslat 
elvetendőnek tekintendő. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet két tag és a 
jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen 
elhangzottak lényegét és a hozott határozatokat.  

 



8.7. Az egyesület képviselete: 
 
Az Egyesületet az elnök jogosult képviselni és az Egyesület nevében jognyilatkozatot tenni. 

 Az Egyesületet az elnök, akadályoztatása esetén- teljes hatáskörrel- valamelyik alelnök 
képviseli. 

 
 A bankszámla felett az elnök az Egyesület valamelyik alelnökével vagy elnökségi tagjával, 

illetve az alelnök egy másik elnökségi taggal együttesen rendelkezik. 
 
 Az alakuló közgyűlés által megválasztott elnökség tagjai: 
 
 Dr. Gulyás Kálmán 
 Dr. Göncz Kinga 
 Dr. Dósa Ágnes 
 Dr. Donat Ebert 
 Dr. Kardos Ferenc 
 Dr. Rudas János 
 Dr. Kiss Csaba 
 
8.8.  Az elnökség tagjainak joga és kötelezettsége: 

- a testületi szervek ülései között irányítja az Egyesületet, gondoskodik a határozatok 
végrehajtásáról; 

- szervezi és intézi az Egyesület ügyeit, gondoskodik az elnökségi ülések megtartásáról; 
- intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben; 
- legalább évente egyszer beszámolni köteles a közgyűlésnek; 
- az elnökség feladata az elnökségen belüli munkamegosztás kialakítása; 
- részt venni az elnökség ülésein, a közgyűlés és az elnökség határozatainak 

végrehajtásában. 
 
 

IV. 
Az Egyesület gazdálkodása 

 
9.§ Az egyesület vagyona 
 
9.1. Az Egyesület induló vagyona 160.000-, Ft készpénz, azaz egyszázhatvanezer,- Ft, amely az 

alapító tagok által befizetett tagdíjból áll. 
 
9.2. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagdíjból a pártoló tagok hozzájárulásaiból, a 

pályázatokon elnyert támogatásokból, magánszemélyek és egyéb szervezetek felajánlásaiból 
képződik. Az Egyesület – célja megvalósítása érdekében – gazdasági vállalkozási 
tevékenységet is folytathat, az így képződött bevétel is az Egyesület vagyonát képezi. 

 
9.3. Az Egyesület tagdíját az éves közgyűlés határozza meg, ennek mértéke a 2000. évben 2.000,-

Ft/fő. 
 Az első tagdíj befizetésének módja: az alakuló közgyűlésen az alapító tagok készpénzben, a 

továbbiakban belépő tagoknál az Egyesültbe történő felvételkor az egyesület titkáránál, illetve 
az egyesület bankszámlájára történő átutalással. 

  
 
9.4. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott tevékenységére fordítja. Az Egyesület céljainak megvalósítása során keletkezett 
költségeket az Egyesület vagyonából fedezi. Az Egyesület tagjai a tagdíj megfizetésén túl nem 
kötelezhetőek mellékkötelezettségek és/vagy pótbefizetés teljesítésére. 



  
9.5. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl- az 

Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
 
9.6. Az Egyesület a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik, az üzleti év a 

naptári évnek felel meg. 
 
9.7. Az Egyesület az 114/1992 (VII.23.) kormányrendelet vonatkozó előírásai szerint, éves 

költségvetés és beszámolási kötelezettség alapján gazdálkodik. 
 Az Egyesület gazdálkodásáról a számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII. tv. 

valamint a társadalmi szervezetek számviteli beszámolóinak sajátosságaira vonatkozó, 
mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően olyan nyilvántartást és könyvelést 
köteles vezetni, amelyből gazdálkodási tevékenysége nyomon követhető, a tagok által 
ellenőrizhető. 

 
9.8. Az Egyesület megszűnése esetén a vagyonáról, annak sorsáról az egyesület közgyűlése dönt. 

Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezik, továbbá, ha az Egyesület feloszlatással szűnt 
meg, vagy megszűnését megállapították és vagyonáról rendelkezés nem történt, vagyona 
állami tulajdonba kerül. 

 
 

V. 
Vegyes rendelkezések 

 
10.§ Az Egyesület megszűnése 
 
 Az Egyesület megszűnik, ha: 

- feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja; 
- az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja; 
- más egyesülettel egyesül; 
- amennyiben tagjainak száma 6 hónapot meghaladóan 10 fő alá csökken. 

 
11.§ Záró rendelkezés 
 
 Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. 
 
 
 A fenti Alapszabályt az Országos Mediációs Egyesület 2000. október 27-én tartott alapító 

közgyűlése megállapította és jóváhagyta.  
 
 
Budapest, 2000. október 27.         
           

 
 

 
Módosítva: Budapest, 2005. május 7. 


