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I. ALAPRENDELKEZÉSEK

1. A társadalmi szervezet neve:
Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos 
Egyesülete
Rövidített neve: NKE

Angolul: Hungarian Association of Public Health 
Training and Research Institutions
Rövidített angol neve: HAPHI

2. A társadalmi szervezet székhelye:
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar
4028 Debrecen, Kassai út 26/b.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA

1. A társadalmi szervezet célja:
a) a bizonyítékokon alapuló népegészségügyi tevé-

kenység, egészségpolitikai döntés-előkészítés, 
döntés-hozás és döntés-érvényesítés támogatása a 
magas színvonalú képzés, kutatás és szakvélemény-
alkotás eszközeivel;

b) a tagintézetek közötti szakmai kapcsolat kiépítése 
és elmélyítése, rendszeres szakmai tanácskozások, 
kongresszusok keretében a legújabb kutatási ered-
mények megismertetése, a tapasztalatok cseréje, a 
szakterület hatékony képviselete;
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Megalakult a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete

A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos 
Egyesületének (NKE) alapító tagjai:

ÁNTSz, Országos Egészségfejlesztési Intézet
ÁNTSz, Országos Epidemiológiai Központ
ÁNTSz, Országos Környezetegészségügyi Intézet

Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Társadalom-
politika Intézet

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Cent-
rum, Egészségügyi Kar, Védőnői Módszertani és Nép-
egészségtani Tanszék
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Cen-
trum, Népegészségügyi Kar, Családorvosi Tanszék
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Cen-
trum, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Cen-
trum, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Cen-
trum, Népegészségügyi Kar, Biostatisztikai és Epidemioló-
giai Tanszék
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Cen-
trum, Népegészségügyi Kar, Egészségfejlesztési Tanszék

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi 
Kar, Egészség-gazdaságtani Kutató Központ

Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, 
Természet- és Sporttudományi Intézet, Testnevelési Intézeti 
Tanszék

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Köz-
pont, Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar, Egész-
ségfejlesztési Intézet

Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Test-
nevelési- és Sporttudományi Intézet, Szabadidősport és 
Rekreációs Tanszék

Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Népegész-
ségtani Intézet
Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Köz-
pont
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 
Közegészségtani Intézet
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 
Magatartástudományi Intézet

Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- 
és Gyógyszerésztudományi Centrum, Általános Orvostu-
dományi Kar, Népegészségtani Intézet
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- 
és Gyógyszerésztudományi Centrum, Általános Orvostu-
dományi Kar, Pszichiátriai Klinika, Magatartástudományi 
Csoport
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző 
Kar, Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék

További tagok felvétele az NKE II. kongresszusa közgyűlé-
sének napirendjén.



hírek, események

c) szakfolyóirat működtetése, szakkönyvek kiadása;
d) az Egyesület hazai és nemzetközi szakmai kap-

csolatainak kiépítése és elmélyítése.
Céljának megvalósítása érdekében együttműködik 
minden olyan állami, társadalmi és gazdálkodó szer-
vezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amely céljai-
ban az Egyesülettel közösséget vállal, segíti eredmé-
nyes működését, és céljainak megvalósítását.

2. A szervezet közhasznú tevékenységei:
Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 
évi CLVI. törvény 26.§ c) pontjában foglalt tevékeny-
ségek közül az alábbiakat végzi:

– egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészség-
ügyi rehabilitációs tevékenység,

– tudományos tevékenység, kutatás,
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély-

egyenlőségének elősegítése.

A fenti feladatok teljesítése miatt az Egyesület köz-

hasznú szervezetnek minősül.

3. Az Egyesület politikamentes, közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól füg-
getlen, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és azok-
tól támogatást nem kap.
Országgyűlési, megyei, fővárosi és helyi képviselője-
löltet a választásokon nem állít és nem támogat.

4. Az Egyesület biztosítja, hogy tagjain kívül más is 
részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.

5. Az Egyesület működésével kapcsolatos információ-
kat, szolgáltatási igénybevételének módját, beszámo-
lóit egy országos szaklapban és az Egyesület internetes 
honlapján kell nyilvánosságra hozni.

6. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak köz-
hasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhet.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja 
fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenysé-
gére köteles fordítani.

III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

1. Az Egyesület nyitott, abba bármely olyan hazai és 
külföldi oktatási és/vagy kutatási intézet (országos 

intézet, egyetemi kar, intézet vagy tanszék) vagy szere-
vezeti egység beléphet, melyet tudományos minősítés-
sel rendelkező népegészségügyi szakember vezet, vagy 
keretében ilyen szervezeti egység működik, és belépési 
nyilatkozatában elfogadja az Egyesület céljait, és vál-
lalja az Egyesület munkájában való tevékeny részvé-
telt, és a Közgyűlés által meghatározott tagdíj @zetését.

2. A felvételi kérelmet írásban a Vezetőséghez kell be-
nyújtani, amely a legközelebbi ülésén dönt a tagfelvé-
telről, és arról, az ülést követően 8 napon belül írásban 
értesíti a jelentkezőt.
3. Az a hazai vagy külföldi jogi személy vagy jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezet, amely elfogad-
ja az Egyesület céljait, és erkölcsileg, anyagilag támo-
gatja működését, pártoló tag lehet. A pártoló tagság 
iránti kérelmet is írásban a Vezetőséghez kell benyúj-
tani, az alapszabályt elfogadó nyilatkozat aláírásával, 
az erkölcsi támogatás meghatározásával és/vagy az 
anyagi támogatás egyidejű teljesítésével. A kérelemről 
a Vezetőség a 2. pontban meghatározott eljárási rend 
szerint dönt.

4. A tagok képviselete, és jogai és képviselete:
a) részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és 

rendezvényein,
b) az Egyesület működésével kapcsolatban javasla-

tokat, észrevételeket tehetnek, arról véleményt 
nyilváníthatnak,

c) ajánlásokat tehetnek az Egyesületet érintő kérdé-
sek megtárgyalására,

d) felvilágosítást kérhetnek az Egyesület tevékenysé-
géről, melyre a Vezetőség 30 napon belül köteles 
válaszolni,

e) indítványt tehetnek a megtárgyalandó témákra, 
napirendekre,

f) betekinthetnek az Egyesület nyilvántartásába,
g) a külön szabályzatban meghatározott, a tagokat 

megillető kedvezmények igénybevétele,
h) az Egyesülettől érdekvédelem igénylése,
i)  az Egyesület bármely szervének törvénysértő 

határozata 30 napon belüli bíróság előtti megtá-
madása.

5. A tagok egyenlő jogokkal és kötelezettséggel rendel-
keznek, képviselőik választók és választhatók. A pártoló 
tagok képviselőit, a Közgyűlésen csak tanácskozási jog-
gal vehetnek részt, és tisztségre nem választhatók, azon-
ban az Egyesület szolgáltatásait igénybe vehetik.
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6. A tagot mindenkori vezetője, vagy az általa írásban 
meghatalmazott személy képviselheti.

7. A tagok kötelességei:
a) az Egyesület alapszabályának betartása és betartatása, 
b) részvétel az Egyesület munkájában, céljai elérésé-

nek, feladatainak megvalósításában,
c) a tagdíj @zetése,
d) vezetője útján a választott tisztség ellátása.

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

Az Egyesület szervei a Közgyűlés, a Vezetőség, vezető 

tisztségviselői az Elnök, a Főtitkár, a Főtitkárhelyettes 
és a Vezetőség tagjai.

1. A Közgyűlés

1. A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve, amely a 
tagok összességéből áll.
Üléseit szükség szerint, de legalább évenként egy alka-
lommal tartja.
Kötelező a Közgyűlés összehívása, ha azt a bíróság 
elrendeli, illetőleg, ha a tagok egyharmada az ok és cél 
megjelölésével kéri.
A Közgyűlést írásban az Elnök hívja össze. A meghí-
vóban közölni kell a megtárgyalandó napirendeket. 
A meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között leg-
alább 15 nap időköznek kell lennie. 
Ülései nyilvánosak.

2. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha ülésein tagja-
inak több, mint fele jelen van. Határozatait a jelenlévő 
tagok több, mint felének támogatásával, nyílt szava-
zással hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szava-
zategyenlőség esetén nincs döntés.
Személyi ügyek tárgyalásánál – az Elnök, vagy a jelen-
lévő tagok több, mint 1/3-ának a javaslatára a Közgyű-
lés által hozott döntés alapján – titkos szavazást kell 
tartani. Ha több jelölt közül az első fordulóban egyik 
jelölt sem kapja meg a szükséges szavazatszámot, a két 
legtöbb szavazatot kapott jelölt között kell a szavazást 
folytatni.
A jelenlévő tagok kétharmadának szavazata szükséges

– az alapszabály elfogadásához és módosításához,
– az Egyesület feloszlatásához, más társadalmi szer-

vezettel történő egyesülés kimondásához,
– a tag kizárásához.

3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

– az alapszabály elfogadása és módosítása,
– a Vezetőség éves beszámolójának és a közhasznú-

sági jelentésnek az elfogadása,
– más társadalmi szervezettel való egyesülésnek, és 

a feloszlásnak a kimondása,
– a Vezetőség tagjainak a megválasztása,
– az Elnök, a Főtitkár és a Főtitkárhelyettes megvá-

lasztása, és visszahívása,
– a tag kizárása,
– a tagdíj meghatározása,
– döntés mindazon ügyekben, melyeket jogszabály 

a hatáskörébe utal. 

4. A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, 
melyet az Egyesület elnöke és a Közgyűlés által meg-
választott jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a Közgyűlés helyét és idejét, a jelen-
lévőket, a napirendi pontokat, továbbá az ülésen tör-
ténteket, az elhangzott nyilatkozatokat, a hozott dön-
téseket (határozatokat), az azokat támogatók és ellen-
zők számát, illetve a tartózkodókat. A jegyzőkönyvhöz 
mellékelni kell a jelenléti ívet, melynek tartalmazni 
kell a tag és képviselője nevét, székhelyét, illetve lakcí-
mét, a képviselő aláírását. A határozatokat az Egyesü-
let honlapján kell nyilvánosságra hozni.

5. A Közgyűlés üléseire az Elnök tanácskozási joggal 
más személyeket is meghívhat. 

2. A Vezetőség

1. Az Egyesület ügyeinek intézését az Elnökből, a Fő-
titkárból és a Főtitkárhelyettesből, valamint a tagszer-
vezetek mindenkori vezetőiből választott, összesen 7 
tagból álló vezetőség látja el.
Az Elnök, a Főtitkár és a választott tagok megbízatása 
négy évre szól, és egy alkalommal újraválaszhatók. a 
Főtitkárhelyettes megbízatása az általa szervezet kong-
resszus zárásáig tart.

2. A két Közgyűlés közötti időszakban a Vezetőség irá-
nyítja az Egyesület működését. Szükség szerint, de 
minimum évente két alkalommal ülésezik, mely ülé-
sek nyilvánosak. Üléseit az Elnök írásban hívja össze. 
A meghívóban közölni kell az ülésen megtárgyalandó 
témákat. A meghívót a tagoknak az ülés előtt – rend-
kívüli eset kivételével – legalább 5 nappal meg kell 
kapniuk. Az írásban készült előterjesztéseket e-mailen 
is kézbesíteni lehet a tagoknak.
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3. A Vezetőség akkor határozatképes, ha tagjainak 
több mint fele jelen van. Határozatait – kivéve a tagfel-
vételt – egyszerű szótöbbséggel hozza. A tagfelvételről 
a vezetőség 2/3-os többséggel határoz.

4. Üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tar-
talmára a Közgyűlés jegyzőkönyvére írtak az irányadó-
ak, határozatait a honlapon kell nyilvánosságra hozni.
5. A Vezetőség hatáskörébe tartozik:

– az éves költségvetés meghatározása,
– a Közgyűlés által meghatározott stratégiai felada-

tok végrehajtása érdekében a taktikai feladatok 
meghatározása,

– döntés a tagfelvételi kérésekben,
– a költségvetés végrehajtása, lebontása,
– minden olyan döntés, amely nem tartozik a Köz-

gyűlés kizárólagos hatáskörébe.

3. Az Elnök

1. Az Elnököt a tagok képviselői közül kell megválasz-
tani. Ha megszünik az Elnöknek az a vezetői megbíza-
tása, amely alapján a tagszervezet képviseletére jogo-
sult, az elnöki tisztsége is megszünik, és új Elnököt kell 
választani.

2. Feladatai:
– az Egyesület tevékenységének irányítása, 
– a Közgyűlés és a Vezetőség üléseinek összehívása, 

vezetése,
– a Közgyűlés, a Vezetőség határozatainak a végre-

hajtatása, 
– kapcsolattartás más szakmai, társadalmi és érdek-

képviseleti szervezetekkel,
– intézkedés és döntés a hatáskörébe tartozó ügyek-

ben,
– a gazdálkodás irányítása,
– a Főtitkárral együttesen utalványozási jogkör gya-

korlása,
– minden olyan feladat ellátása, melyet a jogszabá-

lyok, a Közgyűlés, a Vezetőség hatáskörébe utal.

3. Az Elnök köteles gondoskodni arról, hogy az Egye-
sület működésével kapcsolatban keletkezett iratokat 
munkaidőben, előzetes egyeztetés után meg lehessen 
tekinteni. 

4. A Főtitkár

1. Az Egyesület folyamatos működésének biztosítása 
érdekében a Közgyűlés tagjai közül Főtitkárt kell 
választani.
Ha a Főtitkárnak megszünik a vezetői megbízatása, 
amely alapján a tagszervezet képviseletére jogosult, a 
főtitkári tisztsége is megszűnik, és új Főtitkárt kell 
választani.

2. Feladatai:
– a  Közgyűlés, a Vezetőség határozatainak az érde-

keltekkel való közlése,
– kapcsolattartás más szakmai, társadalmi és érdek-

képviseleti szervezetekkel,
– az Elnökkel együtt utalványozási jogkör gyakorlása, 
– a Közgyűlés és a Vezetőség üléseinek előkészítése.

3. A Főtitkár mind a Közgyűlés, mind a Vezetőség ülé-
seiről köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből a 
szervezet által hozott döntések tartalmát, időpontját és 
hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők 
számát – a Vezetőség esetében azok személyét – meg 
lehet állapítani. 
A nyilvántartásban fel kell tüntetni a határozat számát 
és meghozatalának időpontját. 
A Főtitkár köteles gondoskodni arról, hogy a Közgyű-
lés, a Vezetőség döntéseit az érintettek megismerjék, 
ezért a hozott döntéseket velük írásban köteles közölni.
Minden évben, legkésőbb június 30-ig az előző évről 
készült közhasznúsági jelentést köteles közzétenni az 
Egyesület saját honlapján vagy egyéb, a nyilvánosság 
számára elérhető módon.

5. Főtitkárhelyettes

1. A Főtitkárhelyettes elsődleges feladata az Egyesület 
soros országos szakmai konferenciájának megszerve-
zése, lebonyolítása.

2. Megbízatása az általa szervezett konferencia zárásá-
ig tart.  

6. Az összeférhetetlenségre vonatkozó
rendelkezések

1. Az Egyesület Közgyűlésének, Vezetőségének hatá-
rozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki 
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vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), 
élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b) vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasz-
nú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsá-
gi jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak meg-
felelő cél szerinti juttatás. 
2. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig 
nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az, aki 
olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak meg-
szűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

3. Az Elnök, illetve az ennek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt.

V. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

1. Az Egyesület képviseletére az Elnök jogosult.

2. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az 
Elnök és a Főtitkár, vagy az Elnök és a Főtitkárhelyet-
tes együttesen jogosult. 

VI. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

1. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek:
– tagdíjak,
– magán- és jogi személyek támogatása,
– a gazdálkodási tevékenységből származó bevéte-

lek,
– rendezvényei bevételei,
– egyéb bevételek.

2. Az Egyesület bevételeivel a – költségvetés által meg-
határozott módon – önállóan gazdálkodik, tartozásai-
ért saját vagyonával felel. Tagjai – a tagdíj meg@zetésén 
túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 
felelnek.

3. Az Egyesület pénzeszközeit számlán köteles kezelni.

4. Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, 
illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevéte-
leit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egye-
bekben a rá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni.

VII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

1. Az Egyesület megszűnik
– a Közgyűlés által kimondott feloszlással,
– más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
– szétválással,
– feloszlatással,
– megszűnésének megállapításával.

2. A szervezet megszűnése esetén vagyonát az alapító 
tagok között egyenlő arányban kell felosztani. A va-
gyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell 
hozni.

VIII. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

Az Egyesület feletti adóellenőrzést a székhelye szerint 
illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás 
felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevő-
szék, a törvényességi felügyeletet a közhasznú műkö-
dés tekintetében az illetékes ügyészség látja el.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vételével 
jön létre.

2. Ezen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben 
a Ptk, az egyesületekről szóló 1989. évi II. törvény és a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tör-
vény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Debrecen, 2008. május 23.
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hírek, események

 2008. SZEPTEMBER 25. CSÜTÖRTÖK

14.00–16.00     Regisztráció, gyülekezés

16.00          KÖZGYŰLÉS

17.15–17.30      Kávészünet

17.30–18.30      PLENÁRIS ÜLÉS

 Vojnik Mária államtitkár:
 A népegészségügy, mint az egészség-
 politika prioritása

  Tompa Anna főtitkárhelyettes:
 Az életmód,  a környezet és a munka-
 hely szerepe a primer rákprevencióban

 Ádány Róza elnök:
 A genomikai kutatások hasznosítása a nép-
 egészségügyben

19.30          Vacsora – fogadás 

 2008. SZEPTEMBER 26. PÉNTEK

9.00          Molnár Péter:
 A prevenció intergenerációs szemléle-
 tének szükségessége és lehetősége

9.25 Kaló Zoltán:
 Népegészségügyi szempontból jelen-
 tős egészségügyi reformlépések költség-
 hatékonysági megalapozottsága

9.50          Paulik Edit:
 A dohányzás visszaszorítása mint
 népegészségügyi kihívás

10.15          Bodrogi József:
 A dohányzás ellenes népegészségügyi
 programok megvalósításának makro
 gazdasági megközelítése

10.40          Turai István:
 A sugáregészségügy jövője, az Orszá-
 gos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbioló-
 giai és  Sugáregészségügyi Kutató Inté-
 zetben folyó tudományos kutató
 munka szerepe, lehetőségei

11.05–11.30      Kávészünet

11.30          Bíró Éva:
 Egészségi állapot és egészségmagatartás
 vizsgálata orvostanhallgatók körében

11.40          Balajti Ilona:
 Leendő tanárok egészségmagatartása
 és mentális egészsége

11.50          Ihász Ferenc:
 Halmozottan veszélyeztetett (20–50) 
 fér*ak testösszetételi és kardio-respira-
 tórikus jellemzőinek bemutatása

12. 00          Füzesi Zsuzsanna:
 Kirekesztés és kirekesztődés, avagy mit
 kezdjen a népegészségügy a droghasz
 nálókkal és a józan szenvedélybetegekkel?

12.10          Bugán Antal:
 A társas támasz funkcionális hatásának
 vizsgálata párkapcsolatokban és
 csoportpszichoterápiás folyamatokban

12.20          Máténé Pusztai Annamária:
 Öngyilkossági gondolatok, kísérletek
 hátterében álló pszichológiai tényezők

12.30          Vita, hozzászólások

13.00–15.00     Ebéd

népegészségügy / 86. évfolyam 1. szám
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