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I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1.1. Az Egyesület elnevezése:  Magyar Természettudományi Társulat 

     (a továbbiakban: Társulat) 

1.2. A Társulat székhelye:  1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.  

 

1.3. A Társulat működési területe: Magyarország területe, illetve 

együttműködés keretében határon átnyúló kapcsolatok az Európai Unió és 

harmadik országok területén élő magyarokkal és más személyekkel. 

 

1.4. A Társulat pecsétje, bélyegzője:  

     középen a Társulat emblémájával, amelyet 

     keretében és köralakban a "Magyar   

     Természettudományi Társulat 1841"  

     szövegrész vesz körül.  

1.5. A Társulat a tagok önálló társulásán alapuló szakmai érdekképviseleti, 

szakmai-tudományos, koordinációs, információs közhasznú szervezet, 

önálló jogi személy. 

A Társulat politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat 

nem támogat, részükre anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem 

fogad el, politikai szervezetektől, pártoktól független. Országgyűlési, 

önkormányzati képviselőjelölteket nem állít, és nem ajánl.  

1.6. Az 1841-ben alapított Magyar Természettudományi Társulatnak minden 

tekintetben jogutóda, őrzi annak hagyományait, folytatója és kiteljesítője a nagy 

elődök alapította Társulat szellemének és törekvéseinek.  

A Társulat minden érdeklődő számára nyitott, tevékenységét a nyilvánosság 

tájékoztatásával végzi, iratai nyilvánosak. A Társulat programja a Társulat 

Titkárságán az érdeklődők rendelkezésére áll.  
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II. fejezet 

A Társulat céljai és feladatai 

2.1. A természettudományokkal foglalkozó szakemberek és érdeklődők 

összefogása. A természettudományi ismeretterjesztés, az érdeklődők és az ifjúság 

tudományos szellemű továbbképzése, a fiatal tehetségek képességei 

kibontakoztatásának, a tudományos szempontok érvényesülésének elősegítése, és 

terjesztése, a közgondolkodás e szerinti formálása.  

2.2. A Kárpát-medence természeti, kulturális és szellemi örökségének ápolása, 

megismerésének, feltárásának, bemutatásának, tudományos kutatásának segítése, 

szervezése, ismertetése és elismertetése, hasznosítása.  

2.3. Tagjai számára intézményes formákat biztosít az önművelésre, az 

értelmiségi szerep betöltésére, közéletben való részvételre. 

2.4. Mint ismeretterjesztő társadalmi szervezetként részt vesz a kulturális, az 

értelmiségi közélet alakításában, formálásában. 

2.5. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a 

határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenysége keretében szerepet 

vállal a természettudományos ismeretterjesztésben, képzésben. 

2.6. Hozzájárul a határokon túli magyarság kulturális életének fejlődéséhez, 

gazdagításához, a természettudományi értékek fenntartásához, bővítéséhez, 

a magyar nyelv és kulturális örökség megőrzéséhez, a szülőföldön maradás 

érdekében. 

2.7. Elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének érvényesítését. 

2.8. Feladatának tekinti az európai integráció elősegítését, továbbá a 

közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek 

által igénybe vehető – szolgáltatások ellátását. 
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III. fejezet 

A Társulat közhasznú tevékenysége 

A Társulat tevékenysége során többségében olyan közfeladatot lát el, amelyről 

törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése 

szerint állami szervnek, vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. E 

fontosabb törvényi szintű jogszabályok a következők:  

 Magyarország Alaptörvénye 

 2011.évi CLXXV. törvény az egyesületi jogról, a közhasznú 

 jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és 

 támogatásáról 

 1959.évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 

A közhasznú tevékenységek közül a Társulat elsősorban a következőket végzi: 

3.1. Kutatási tevékenység (2.5. kód:5.) 

3.1.1. Tájékoztatja tagjait a tudományok legújabb eredményeiről, elősegíti 

mind a belföldi, mind a külföldi eredmények, események és tapasztalatok 

megismerését, a kiemelkedő személyiségek népszerűsítését. 

3.1.2. Javaslatokat dolgoz ki illetékes szerveknek a tudományos 

ismeretterjesztéssel kapcsolatos időszerű és fontos feladatok megoldására, 

társulati bírálatot gyakorol, véleményt nyilvánít a tudományos 

közgondolkodás fejlesztését érintő elvi és gyakorlati kérdésekben. 

3.1.3. Megbízásokat vállal, kutatási és fejlesztési témákat javasol, kutatási 

programokat szervez és gondoskodik azok végrehajtásáról. 

3.1.4. Pályázatokat ír ki, szakmai díjat alapít. 

3.1.5. Folyóiratot és egyéb kiadványokat, tanulmányokat, 

szakvéleményeket készít és jelentet meg. Javaslataival, véleményével és 

az ágazati problémák széleskörű megvitatásával segíti a tudományos 

ismeretterjesztés természet-, orvosi- és műszaki tudományokat érintő 

területein a kiadványok szakmaiságának biztosítását. Közreműködik a 

természettudományi propaganda országos programjaiban. 

 

3.2.  Oktatási tevékenység (2.4. kód:4) 

3.2.1. Lehetővé teszi a korszerű, tartalmas tudományos ismeretterjesztést 

a különböző szakterületeken és a gyakorlatban tevékenykedők számára. 

Elősegíti a szakmai és emberi kapcsolatok kialakulását és a 

természettudományos műveltség elmélyítését. 

3.2.2. Szaküléseket, vitaüléseket, ismeretterjesztő fórumokat, 

vándorgyűléseket, ankétokat, tanulmányi versenyeket rendez. Elősegíti 

területi szervezetek, szakosztályok, munkabizottságok létrehozását. 
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3.2.3. Támogatja, kiegészíti az iskolarendszerű oktatást, részt vesz a 

gyermekek, a fiatalság iskolán kívüli nevelésében. 

3.2.4. Kiemelt feladatának tartja a tehetséggondozást, a tehetségek 

felkutatását (1997.évi CXL. törvény 75.§), országos tanulmányi versenyek 

szervezését, és azoknak a határon túli magyar tannyelvű iskolákra történő 

kiterjesztését. 

3.2.5. Kiemelten foglalkozik a természettudományi szakterületeket érintő 

oktatási, nevelési, továbbképzési kérdésekkel, és előmozdítja ezek 

fejlesztését és a tudományos eredmények kiterjesztését. 

3.2.6. Részt vállal az embereket közvetlenül érdeklő közhasznú ismeretek 

terjesztésében (1997.évi CXL. törvény 75.§)  

 

3.3.  Kulturális tevékenység (2.1. kód:1.) 

3.3.1. Közreműködik a kulturális és szellemi örökség feltárásában és 

megóvásában. 

3.3.2. Hozzájárul a határokon túli magyarság kulturális életének 

fejlődéséhez, gazdagításához, a természettudományi értékek 

fenntartásához, bővítéséhez, a magyar nyelv és kulturális örökség 

megőrzéséhez, a szülőföldön maradás érdekében. 

 

3.4. Környezetvédelmi tevékenység (2.9. kód:9.) 

3.4.1. Részt vállal természeti, táji, szellemi, művészeti értékek, 

hagyományok feltárásában, megismertetésében, gondozásában, 

gazdagításában. (1996.évi LIII. törvény 56.§) 

3.4.2. Népszerűsíti az ország természeti-táji örökségét, környezet- és 

természetvédelmi rendezvényeket szervez. (1995. évi LIII. törvény 38.§, 

1997. évi CXL. törvény 75.§) 

3.4.3. Közreműködés a tájgazdálkodás, a természet- és környezetvédelem 

művelésének tudományos megalapozásában. 

 

3.5. Egészségügyi tevékenység (2.6. kód:6.) 

3.5.1. Együttműködik az egészségvédő, a szociális és a karitatív 

szervezetekkel, küzd a szenvedélybetegségek ellen, támogatja a 

betegségmegelőző és a mentálhigiénés programokat. 

 

3.6. Nemzetközi tevékenység (2.12. kód:12.) 

3.6.1. Kapcsolatot tart hazai és külföldi társszervezetetekkel, képviselteti 

magát belföldi és nemzetközi rendezvényeken. 

3.6.2. Részt vállal az euro-atlanti integráció elősegítésében. 

 

3.7. Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba 

vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén 
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közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, 

továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. 

 

3.8. Megfelelő erőforrás áll a Társulat rendelkezésére, ha az előző két lezárt 

üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 

a.) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy 

b.) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem 

negatív, vagy 

c.) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők 

juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) 

egynegyedét. 

 

 3.9. Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a Társulatnál, ha az 

előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább 

egy teljesül: 

a.) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti 

bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy 

b.) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik 

az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy 

c.) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. 

 

3.10. A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a 

közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szerv megvizsgálja a 

feltételek teljesülését. Ha a feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú 

jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból 

törli. 

 

3.11. A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet közhasznú jogállását a 

közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg (a 

továbbiakban: közhasznúsági nyilvántartásba vétel). 

3.12. A közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú 

megjelölést. 
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IV. fejezet 

A Társulat tagsága 

4.1. A Társulat a rendes tagsági viszonyon kívül elismeri a különleges 

jogállású (tiszteletbeli tag, tiszteleti tag, ifjúsági tag, pártoló tag) tagságot is. 

4.2. A Társulat rendes tagja lehet minden nagykorú magyar és Magyaror-

szágon élő külföldi állampolgár, aki elfogadja a Társulat Alapszabályát és azok 

megvalósításában részt kíván venni valamely szakterületen, és tagdíjat fizet. A 

felvételhez az Elnökség jóváhagyása kell.  

4.3. A Társulat tiszteletbeli tagja az lehet, aki hosszú időn át végzett 

kiemelkedő munkájáért - az Elnökség javaslata alapján - a Közgyűlés 

tiszteletbeli taggá fogad. A tiszteletbeli tag nem választható Társulati tisztségre, 

a döntéseknél csak tanácskozási joggal vehet részt és nem fizet tagdíjat.  

4.4. Tiszteleti tagságot a Társulat Elnöksége annak a rendes tagnak 

adományoz, akinek tudományos és ismeretterjesztő munkája kimagasló és 

köztiszteletnek örvend. A tiszteleti tag nem fizet tagdíjat. 

4.5. A Társulat ifjúsági tagja az a 18 éven aluli személy lehet, aki a Társulat 

munkájában részt kíván venni, szülői beleegyezéssel rendelkezik, és akit az 

Elnökség jóváhagyásával a Társulat soraiba felvesz. Az ifjúsági tag nem 

választható Társulati tisztségre és a döntéseknél csak tanácskozási joggal vehet 

részt és nem fizet tagdíjat. 

4.6. A Társulat pártoló tagja az a jogi- vagy természetes személy lehet, aki e 

szándékát írásban bejelenti, tagságát az elnökség döntése alapján regisztrálják. 

A pártoló tagság további feltétele az, hogy a tagságát kérő az MTT céljait 

elfogadja, tevékenységét erkölcsileg és anyagilag támogassa.. A pártoló tag a 

Társulat tevékenységében csak vagyoni hozzájárulásával vesz részt. 

4.7. A Társulatba a belépés önkéntes. A tag és a különleges jogállású tagok 

felvételéről az Elnökség dönt. Egy tag több szakosztály munkájában is részt 

vehet, jogait azonban csak egyben gyakorolhatja, abban, amelyet tagfelvételi 

kérelmében elsőként megjelölt. 

4.8. A társulati tagság elhalálozással, kilépéssel, a tagdíjfizetés két éves 

elmulasztását követő törléssel és fegyelmi határozattal történt kizárással szűnik 

meg. 

4.9. A kilépési szándékot az Elnökségnek írásban kell bejelenteni, amelyet a 
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szakosztály vezetésének kell benyújtani. Ezt követően a Társulat Irodája a 

kilépőt törli a tagok névsorából. 

4.10. A fegyelmi eljárást az Elnökség által felkért fegyelmi bizottság folytatja 

le, melynek határozatát az Elnökség hagyja jóvá. Fegyelmi eljárás indítható 

azon tag ellen: 

a.)  akit a Büntető Törvénykönyv alapján jogerősen elítéltek, 

b.)  aki a Társulat Alapszabályát megsérti.  

4.11. A kizárási határozat ellen a Közgyűléshez, az Ellenőrző Bizottságon ke-

resztül benyújtott kérelemmel lehet fellebbezni, de a fegyelmi határozat a 

döntésig érvényben marad.  

4.12. A kizárt személy újra felvehető a Társulat soraiba, ha a kizáró ok 

megszűnik. 

 

V. fejezet 

 

A Társulat tagjainak jogai és kötelezettségei 

 

5.1. A tagok jogai:  

a.)  Részt vehetnek a Társulat munkájában, rendezvényein, előadásokat

 tarthatnak, felszólalhatnak, javaslatokat tehetnek,  véleményt 

 nyilváníthatnak. 

b.) Közreműködhetnek a Társulat feladatainak meghatározásában, részt 

 vehetnek a munka szervezésében. 

c.) Kezdeményezhetik olyan önálló működésre jogosult helyi, vagy 

 tudományágak szerinti szakmai egység létrehozását, amely a Társulat 

 szervezeteként fejti ki tevékenységét. 

d.) Jelölési és szavazati joggal rendelkeznek. 

e.) Bármely tisztségre jelölhetők és megválaszthatók. 

f.) A tagok használhatják a Társulat könyvtárát és a  rendezvényekre 

 vendégeket hívhatnak. A társulati, szakosztályi kiadványokat 

 kedvezményesen kapják. Ennek mértékét a Közgyűlés évente  állapítja 

 meg. 

g.)  A tagok kötelesek eleget tenni az alapszabályban  meghatározott 

 kötelezettségeiknek. 

h.)  A tagok nem veszélyeztethetik a Társulat céljának megvalósítását. 

 

5.2. A tagok kötelezettségei:  

a.)  Alapszabály szerint részvétel a Társulat életében,  

b.)  közreműködik a Társulat céljainak megvalósításában,  

c.)  a tagdíj fizetése. 



9 

 

 

VI. fejezet 

 

A Társulat szervezeti felépítése 

 

6.1. A Társulat szakosztályokat, megyei- és városi szervezeteket, illetve 

nagyobb intézményeken belüli csoportokat hozhat létre, amelyek nem jogi 

személyek, de működésük kiterjedhet az ország egész területére. Új 

szakosztályok, területi, városi szervezetek, helyi csoportok létrehozásának 

előfeltétele: 

 tíz társulati tag írásba foglalt nyilatkozata, amely szerint adott 

szakosztályban, vagy területi/helyi szervezetben kívánnak működni; 

 a Társulat Alapszabályával összhangban álló működési rend 

kialakítása; 

 az Elnökség hozzájárulása a szervezeti egység megalakulásához. 

A területi, városi és helyi szervezetek munkáját, választott vezetőség irányítja. 

Éves munkaterv alapján dolgoznak, önálló gazdálkodást csak a rájuk bízott 

pénzösszeggel folytathatnak. Tevékenységükről a Társulat Elnökségének 

évenként beszámolnak. 

 

6.2.  A Társulat szakosztályai a következők:  

  biológiai;  

  csillagászati és űrkutatási;  

  fizikai - meteorológiai;  

  földtudományi;  

  kémiai;  

 környezettudományi; 

 műszaki; 

 orvos-egészségügyi; 

  tudománytörténeti. 

A szakosztályok az Alapszabálynak megfelelő önálló tevékenységet folytatnak és 

saját működési szabályzatot is kialakíthatnak. Tagjaik közül vezetőséget 

választanak. A szakosztály vezetőjét - mivel ő az Elnökség tagja - a Társulat 

Közgyűlése választja meg. Éves munkatervek alapján végzik munkájukat, 

amelyről az Elnökségnek beszámolnak. 

A Társulat munkájával összefüggő szervezési, adminisztrációs, gazdálkodási 

stb. tevékenységét a Magyar Természettudományi Társulat Titkársága végzi. 
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VII. fejezet 

 

Az MTT vezető szervei, tisztségviselői 

és a rájuk vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

 

7.1.  A Társulat vezető szervei: 

 Közgyűlés (Taggyűlés), 

 az Elnökség,  

 az Ellenőrző Bizottság. 

 

7.2. A Társulat vezető tisztségviselői: 

 a Társulat Elnöke, Ügyvezető Elnöke, 2fő alelnök, az  Elnökség 

minden tagja,  

 az Ellenőrző Bizottság Elnöke. 

 

7.3. A Társulat képviselői és a felelős személyek köre: 

 A Társulat törvényes képviselője: a Társulat Elnöke és  Ügyvezető 

Elnöke. 

 A Társulat szervezeti képviselői: A Társulat törvényes  képviselői 

és a Társulat Titkárságát vezető Igazgató  (továbbiakban: 

Igazgató) 

 A Társulat felelős személyei: a Társulat vezető tisztségviselői és 

szervezeti képviselői. 

 

7.4. Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

7.4.1. A Közgyűlés, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv (Elnökség) 

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

a.)  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b..)  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 

          jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

7.4.2. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 

szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony 

alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

7.4.3. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az 

a személy, aki 
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a..) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke 

vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon 

tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b.) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem 

rendelkezik, 

c.)  a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül  kivéve a 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 

szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony 

alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél 

szerinti juttatást, illetve  az a.) c.) pontban meghatározott 

személyek közeli hozzátartozója. 

 

7.4.4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban 

olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak 

megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a..) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és 

vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem 

egyenlítette ki, 

b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű 

adóhiányt tárt fel, 

c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás 

intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot 

szabott ki, 

d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás 

rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 

7.4.5. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 

érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 

tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

7.5. A Közgyűlés  

 

7.5.1. A Társulat legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. 

A Társulat évente legalább egy alkalommal tart Közgyűlést, négyévenként 

pedig tisztújító Közgyűlést köteles rendezni. A Közgyűlést az Elnökség 

döntése alapján az Elnök hívja össze. 

 

A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve 

ha a tagok egyharmada írásban kéri az ok és a cél megjelölésével. 
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A Közgyűlést a felügyelő szerv, az Ellenőrző Bizottság indítványára - 

annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E 

határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására a 

felügyelő szerv is jogosult.  

A Közgyűlés összehívása - az időpont, a hely és a napirend 

megjelölésével - írásban, a Közgyűlést megelőző 15 napon belül postai 

vagy igazolt elektronikus kézbesítés útján történik.  

7.5.2.  A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 

7.5.3.  A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. 

7.5.4.  A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést 20 napon belül újra  

össze kell hívni az eredeti napirenddel. Ekkor a Közgyűlés a megjelentek 

számára tekintet nélkül határozatképes. 

7.5.5. A Közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben, illetve bármely olyan 

ügyben, amelyben azt a jelenlévők egyharmada kéri a szavazás titkos. 

7.5.6. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséről, 

szerkesztéséről a Társulat Titkársága gondoskodik. A jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell az előterjesztéseket, a javaslatokat, a felszólalások lényegét, 

a szavazásra feltett kérdéseket, a szavazás módját és eredményét (a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát), valamint a hozott határozatok, 

állásfoglalások és javaslatok szó szerinti szövegét, időpontját és hatályát. 

A jegyzőkönyvet az ülés Elnöke és a Közgyűlésen megválasztott két 

jegyzőkönyv-hitelesítő személy írja alá. 

 

7.5.7. A Közgyűlésnek kell elfogadnia az elmúlt évről szóló beszámolót, a 

közhasznúsági jelentést, amelynek a következőket kell tartalmaznia: 

  a számviteli beszámolót, 

  a költségvetési támogatás felhasználását, 

  a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

  a cél szerinti juttatások kimutatását, 

  a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértékét, 

  a közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámolót, 

  a központi költségvetési szervtől, vagy bármely állami, valamint 

 önkormányzati szervtől kapott támogatás mértékét.  

 

7.5.8. A Közgyűlés határozatát és a közhasznúsági jelentést a döntést 
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követő 30 napon belül nyilvánosságra kell hozni a Társulat internetes 

honlapján. A Közgyűlés határozatai a Társulat Titkárságán, a 

Társulat internetes honlapján kerülnek megjelenítésre. A Közgyűlés 

határozatát az érintettekkel írásban igazolható módon közölni kell.  

 

7.5.9. A Magyar Természettudományi Társulat a működéséről és a 

szolgáltatások igénybevételének módjáról a székhelyén lévő 

hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján illetve a Társulat internetes 

honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 

 

7.5.10. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

  Kétharmados többséggel jóváhagyja a Társulat Alapszabályát, és 

  módosításait, 

  az éves költségvetés illetve az előző évről szóló számviteli  

  beszámoló elfogadása, 

  az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása és  

  visszahívása, 

  az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása, 

  az egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy   

  feloszlásának kimondása, 

  dönt a díjak és kitüntetések alapításáról, az adományozás rendjéről, 

  dönt a Közgyűléshez benyújtott fellebbezésekről, javaslatokról, 

  indítványokról. 

7.6.  Az Elnökség  

7.6.1.  A Társulat tevékenységét és a gyakorlati munkát a közgyűlések között az 

Elnökség végzi. Az Elnökség a Társulat ügyintéző és képviseleti szerve, 

amelyet négy évre választ a Közgyűlés. Az Elnökség feladatait az 

Alapszabálynak és a Közgyűlés határozatainak megfelelően végzi a 

jogszabályok keretei között. Az Elnökség jogosult dönteni minden olyan 

kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy más szerv 

hatáskörébe. Az MTT Elnöksége a Társulat Közgyűlése által négy évre 

megválasztott vezető tisztségviselőkből áll. Az Elnökség összetétele: 

Elnök, Ügyvezető Elnök, 2 alelnök és a szakosztályok elnökei.  

7.6.2. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. 

Az ülést az Ügyvezető Elnök írásban hívja össze, a napirend 

közlésével. 

Az Elnökség üléseire meghívható az ellenőrző bizottság elnöke és 

tagjai illetve a Társulat Igazgatója, továbbá, akiknek jelenléte a 

napirendi pontok tárgyalásán szükséges. A meghívottak az elnökségi 
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döntésben szavazati joggal nem vehetnek részt. 

 

7.6.3. Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 

Az Elnökség a határozatait nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel hozza meg. Az Elnökség határozatai a hirdetőtáblán 

kifüggesztésre kerülnek. Az érintettekkel a határozatot írásban 

igazolható módon közölni kell. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

Nyilvánossága korlátozható, ha a jelenlévő elnökségi tagok fele a 

napirend jellegére tekintettel azt indítványozza (pl. fegyelmi 

tárgyalás). 

Az Elnökség tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, üléseiről 

jegyzőkönyvet készít, amelyet az Ügyvezető Elnök aláírásán felül két 

elnökségi tag hitelesít. 

7.6.4. Az Elnökség feladatai és hatásköre: 

a.)  A Társulat tagjainak felvétele, kizárása. 

b..) A Társulat tevékenységének irányítása, céljai megvalósulásának 

 elősegítése, a társulati munka szervezése. 

c..)  A Közgyűlés előkészítése.  

d..)  A Társulat éves munkatervének és költségvetésének elkészítése. 

e..)  A Társulat eredményes működéséhez szükséges feltételek  

 megteremtése. 

f..)  A Társulat ingó, és ingatlan vagyonának működtetésével és  

 hasznosításával összefüggő feladatok meghatározása. 

g..)  Bizottságok létrehozása, beszámoltatása és megszüntetése. 

h..)  Beszámoltatja a Társulat tisztségviselőit, a szakosztályok elnökeit, 

 az Igazgatót, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az MTT   

 Titkárságának működését.  

i..)  Javaslatot tesz a kitüntetések, díjak odaítéléséről, a tiszteletbeli és 

 tiszteleti tagok megválasztására, és a társulati tevékenységben  

 kiemelkedő munkát végző tagok elismeréséről. 

 

7.7. Ellenőrző Bizottság 

7.7.1. Az Ellenőrző Bizottság a Társulat elkülönült felügyeleti szerve. 

Közvetlen felügyeletét a Közgyűlés gyakorolja, az Ellenőrző 

Bizottság a Közgyűlésnek felelős a tevékenységéért. Ha a közhasznú 

szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető 

szervtől elkülönült Ellenőrző Bizottság létrehozása kötelező. Az 

Ellenőrző Bizottság három főből álló szervezet, akiket a Közgyűlés 

választ 4 évre. Az Ellenőrző Bizottság tagjai és elnöke a Társulat más 
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vezetőtisztségébe nem választhatóak. 

7.7.2. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a közhasznú Társulat működését és 

gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társulat könyveibe és 

irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Ellenőrző Bizottság 

vezetőjét és tagjait az Elnökség üléseire meg lehet hívni, azokon 

tanácskozási joggal vehetnek részt. 

7.7.3. Az Ellenőrző Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét és éves 

feladattervét. 

7.7.4.  Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet 

tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez 

arról, hogy 

 a Társulat működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társulat 

érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, 

amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 

enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi 

szükségessé;  

 ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  

7.7.5. Az intézkedésre jogosult vezető szervet (Közgyűlés vagy Elnökség) az 

Ellenőrző Bizottság indítványára  annak megtételéről számított harminc 

napon belül  össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 

vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság jogosult. 

7.7.6. Ha a Közgyűlés, vagy az Elnökség a törvényes működés helyreállítása 

érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző 

Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 

ellátó szervet. 

7.7.7. Tevékenységéért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel és annak beszá-

molni köteles.  

7.7.8. Fontosabb megállapításairól tájékoztatja az Elnökséget.  

7.7.9. Az Ellenőrző Bizottság tagjai és a Ptk. 685. § (b.) pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozóik nem kaphatnak a Társulattól 

semmiféle juttatást, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint az Egyesület minden tagjának 

nyújtott Alapszabályban leírt célok és feladatok szerinti juttatásokat. 
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7.7.10. Az Ellenőrző Bizottság megállapításai és javaslatai alapján a Társulat 

illetékes szerve köteles az intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását 

ellenőrizni és minderről a Bizottságot értesíteni.  

7.8. A Társulat Elnöke 

 

7.8.1. Összehívja és vezeti a Közgyűlést. 

 

7.8.2. Irányítja a Társulat tevékenységét, képviseli a Társulatot harmadik 

személyek felé és ellenőrzi a testületi döntések végrehajtását.4 évre 

választják. 

 

7.8.3. Intézkedik és dönt a Közgyűlés és az Elnökség által hatáskörébe utalt 

ügyekben. 

 

7.8.4. Kapcsolatot tart a gazdálkodó és felügyeleti szervekkel, összefogja a 

Társulat pályázati tevékenységét. 

 

7.8.5. Utalványozási jogot gyakorol. 
 

7.9. A Társulat Ügyvezető Elnöke 

 

7.9.1. Képviseli a Társulatot harmadik személyek felé. 4 évre választják. 

 

7.9.2. Összehívja és vezeti az Elnökség üléseit. 

 

7.9.3. Akadályoztatása esetén helyettesíti a Társulat Elnökét. 

7.9.4. Munkáltatói jogokat gyakorol az Igazgató és a Társulat Titkárságának 

alkalmazottai felett. 

 

7.9.5. Intézkedik és dönt a Közgyűlés és az Elnökség által hatáskőrébe utalt 

ügyekben. 

 

7.9.6. Utalványozási jogot gyakorol. 

 

7.9.7.  Kapcsolatot tart a gazdálkodó és felügyeleti szervekkel, összefogja a 

Társulat pályázati tevékenységét. 

 

7.9.8. Gondoskodik arról, hogy az ügyintézés mindenkor a törvényeknek 

megfelelően történjen, ügyel a költségvetés szabályszerű végrehajtására és 

elősegíti a takarékos gazdálkodást. 

 

7.10. A Társulat alelnökei 
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7.10.1.  Segítik az Elnök és az Ügyvezető Elnök tevékenységét. 4 évre 

választják őket. 

 

7.10.2. Helyettesítik akadályoztatásuk esetén az Elnököt és az Ügyvezető 

Elnököt. 

7.10.3. Kapcsolatot tartanak a gazdálkodó és felügyeleti szervekkel, 

segítséget nyújtanak a Társulat pályázati tevékenységhez. 

 

7.10.4.  Intézkednek és döntenek a Közgyűlés és az Elnökség által 

hatáskörükbe utalt ügyekben. 

 

7.10.5. Gondoskodnak arról, hogy az ügyintézés mindenkor a törvényeknek 

megfelelően történjen, ügyelnek a költségvetés szabályszerű 

végrehajtására és elősegítik a takarékos gazdálkodást. 

 

7.10.6.  Képviselik a Társulatot harmadik személyek felé, 

7.10.7.  Utalványozási jogokat gyakorolnak. 

 

7.11. Igazgató 

 

7.11.1.  Gondoskodik a Társulat Titkárságának zökkenőmentes 

működéséről, a Társulat céljainak eléréséhez szükséges 

intézkedések végrehajtásának megszervezéséről. (Vezető 

munkavállaló) 

7.11.2.  Kapcsolatot tart a gazdálkodó és felügyeleti szervekkel, elkészíti a 

Társulat pályázati anyagait. 

7.11.3.  Intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. 

7.11.4.  Gondoskodik arról, hogy az ügyintézés mindenkor a törvényeknek 

megfelelően történjen, ügyel a költségvetés szabályszerű 

végrehajtására és biztosítja a takarékos gazdálkodást. 

7.11.5.  Utalványozási jogot gyakorol. 
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VIII. fejezet 

 

A Társulat gazdálkodása 

 

8.1. A Társulat nem nyereségelvű. Anyagi eszközeit az Alapszabályban 

rögzített célokra fordítja. A közhasznú (szakmai, társadalmi) 

szervezetekre vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik. 

  

8.2.  A Társulat vagyona a bevételeiből, a rendelkezésre álló ingóságokból, 

valamint egyéb eszközökből áll. 

 

8.3. A Társulat bevételei: 

 tagdíj, 

 gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel, 

 költségvetési támogatás, 

 az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés 

ellenértékeként szerzett bevétel, 

 más szervezettől illetve magánszemélytől kapott adomány, 

 befektetési tevékenységből származó bevétel, 

 egyéb bevétel. 

  

8.4. A Társulat kiadásai:  

 alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó  költségek, 

 gazdasági, vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 

költségek, 

 a Társulat szervezetének működési költségei, valamint a több 

tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök 

értékcsökkenési leírása. 

 

8.5.  A Társulat gazdálkodása:  

a.)  A Társulat éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az 

Elnökség hagy jóvá, és amelyről köteles a Közgyűlést tájékoztatni. 

b.)  A Társulat cél szerinti tevékenységéből származó bevételeit és 

ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

c.)  A Társulat vállalkozási tevékenységet csak céljai és feladatai 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

d.)  A Társulat gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt 

az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre 

fordítja. 

e.)  A Társulat tartozásaiért saját vagyonával felel. 

f.)  A Társulat tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 
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g.)  A Társulat vezető tisztségviselői a Társulat érdekében kifejtett 

munkájukért tiszteletdíjat és költségtérítést kaphatnak. Az Elnökség 

ezen döntéséről a Közgyűlést tájékoztatni köteles. 

h.)  A Társulat csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat 

kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti 

tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

i.)  A Közgyűlés és az Elnökség feladata a működőképesség fenntartása 

és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek 

szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala illetve 

kezdeményezése. 

 

IX. fejezet 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik, az 

egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

A Társulat működésével kapcsolatos valamennyi irat a Társulat Titkárságán a 

tagság és az érdeklődők rendelkezésére áll, amelyekbe előre egyeztetett 

időpontban betekinthetnek. 

 

 

A Társulat megszűnik, ha:  

 felosztását a Közgyűlés kimondja,  

 másik egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés elrendeli, 

 a bíróság feloszlatja,  

 a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság 

megszünteti vagy megállapítja megszűnését, 

 a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti. 

 

A jelen Alapszabályt a módosításokkal egységes szerkezetben a 2013. május 21-

én tartott Közgyűlés elfogadta. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Sótonyi Péter akadémikus s.k. 

a Magyar Természettudományi Társulat elnöke 


