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I. íejezet

Általános rendelkezések

1.1 . Az Egyesület elnevezése: Magyar Természettudományi Trársulat
(a továbbiakban: Társulat)

|.2. A Társulat székhelye: l l37 Budapest, Jászai Mari tér 4/A.Ill.

1.3. A Társulat működési területe: Magyarország területe, illetve
együttműködés keretében hataron átnyúló kapcsolatok az Eurőpai Unió és
harmadik országok területén élő magyarokkal, más személyekkel és
társintézményekke1.

1.4. A Társulat pecsétje, bélyegzője:
középen a Társulat emblémájával, amelyet
keretében és köralakban a "Magyar
Természethrdományi Társulat l 84 1 "
szövegrész vesz körül.

1.5. A Társulat a tagok önálló társulásán alapuló szakmai érdekképviseleti,
szakmai-tudományos, koordinációs, információs köáasznú szervezeí,
önálló jogi személy.

A Trársulat politikai tevékenységet nem folyat, politikai szervezeteketo pártokat
nem támoga{ részükre anyagi támogatást nem nyújt és tőlíik üímogatást nem
fogad €l, politikai szervezetektől, pánoktól fiiggetlen. Országgyűlési,
önkormányzati képviselőjelölteket nem állít, és nem ajánl.

1.6. Az l841-ben alapított Magyar Természettudományi Társulatrrak minden
tekintetben jogutóda; őrzi unak hagyomrányait, folytatoja és kiteljesítoje a nagy
elődök alapította Társulat szellemének és törekvéseinek.

A.Társulat minden érdeklődő számára nyitott, tevékenységét a nyilvánosság
tájékoztatásával végzi, iratai nyilvrinosak. A Trársulat piogramja a Társulat
Titkárságán és a Társulat honlapján az érdeklődők rendelkezésére ál1.

1.7. A Társulat tagia a Tudomiinyos Ismeretterjesztő Társulatnak.



il. íejezet

A Társulat céljai és feladatai

2.1. A természettudományokkal foglalkozó szakemberek és érdeklődők
összefogása. A természettudományi ismeretterjesztés, az érdeklődők és az
ifiúság tudományos szellemű továbbképzése, a fiatal tehetségek
képességei kibontakoáatásának, 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. Tagai számára intézményes formrákat biaosít az önmíivelésre, az
értelmiségi szerep betöltésére, közéletben való részvételre.

2.4. Ismeretterjesztő ársadalmi szervezetként résú. vesz a kulturális, az
értelmi sé gi közélet alakíásilo an, formálásában.

2.5. A magyatországi 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, gazdagitásáútoz, a természettudományi értékek
fenntartásához, bővítéséhez, a ma1yar nyelv és kulturális örökség
megőrzéséhez, a szilőfoldön maradás érdekében.

2.7. Elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
egélyegyenlőségének érvényesítését.

2.8. Feladatának tekinti az elrőpaiinlegráció elősegítését, továbbá a
közhasznú szervezetek szélmfua biaosított csak közhasznú
szervezetek által igénybe vehető - szolgálíatások ellátását.



III. fejezet

A Társulat közhasznú tevékenysége

A Társulat tevékenysége sonín többségében olyan közfeladatot lát el, amelyről
törvény, vary törvény felhatalmazasa alapján mas jogszabály rendelkeése
szerint állami szervne§ vary helyi önkormanyzatnak kell gondoskodnia, E
fontosabb törvényi szintű jogszabályok a követkeók:

o Magyarország Alaptörvénye
o 207l.évi CLXXV. törvény az egyesületi jogról, a köáasznú

jogállásról valamint a civil szervezetek míiködéséről és
támogatásárőI

o 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A köáasznú tevékenységek közül a Társulat elsősorban a következőketvégzi:

3.1. Kutatási tevékenység (2,5. kód:5.)
3. l. 1. Tájékozatja tagjait a tudományok legújabb eredményeiről, elősegíti
mind a belfoldi, mind a külföldi eredmények, események és tapasztalatok
megismerését, a kiemelkedő személyiségek népszerűsítését.
3,1.2. Javaslatokat dolgoz ki illetékes szerveknek a tudományos
ismeretterj esáéssel kapcsolatos időszení és fontos feladatok megoldására,
társulati bírálatot gyakoról, véleményt nyilvránít a tudományos
közgondolkodás fejlesztését érintő elvi és gyakorlati kérdésekben.
3.1,3. Megbízásokat vállal, kutatási és fejlesztési témákat javasol, kutatási
programokat szeívez és gondoskodik azok végrehajtásáról.
3,1.4.PáIyazatokat ír ki, szakmai díjat alapít.
3.1.5. Folyóiratot és egyéb kiadványokat, tanulmányokat,
szakvéleményeket készít és jelentet meg. Javaslataival, véleményével és
az ágazati problémák szélesköni megvitatásával segíti a tudományos
ismeretterjesztés természet-, orvosi- és műszaki tudományokat érintő
területein a kiadvrányok szakmaiságrának biztosítását. Közreműködik a
természettudományi propaganda országos programjaiban.

3.2. Oktatási tevékenység (2.4. kőd:4)
3.2.1. Lehetővé teszi a korszerű, tartalmas tudományos ismeretterjesáést
a különböző szakterületeken és a gyakorlatban tevékenykedők szixnára.
Elősegíti a szakmai és emberi kapcsolatok kialakulását és a
természettudományos műveltség elmélyítését.
3.2.2. Szaküléseket, vitaüléseket, ismeretterjesáő fórumokat,
vándorgyűléseket, ankétokat, tanulmányi'versenyeket reldez. Elősegíti
területi szervezetek, szakosaályok, munkabizottságok létrehozását.



3.2.3. Támogatla, áegésziti az iskolarendszení oktatást, résú. vesz a
gyermekek, a ftatalság iskolán kívüli nevelésében.
3.2.4. Kiemelt feladatrának tartja a tehetséggondozást, a tehetségek
felkutatását (1997.évi CXL. törvény 75.§), országos tanulmányi versenyek
szewezését, és azoknak a határon túli magyar tannyelvű iskolákra történő
kiterjesztését.
3.2.5. Kiemelten foglalkozik a természettudományi szakterületeket érintő
oktatasi, nevelési, továbbképzési kérdésekkel, és előmozditja ezek
fejlesztését és a tudományos eredmények kiterjesáését.
3.2.6. Részt vállal az embereket közvetlenül érdeklő köáasznú ismeretek
terjesáésében (1997.évi CXL. törvény 75.§)

3.3. Kulturális tevékenység (2.1. kód:l.)
3.3.1. Közremíiködik a kulturális és szellemi örökség feltárásában és
megóvásában.
3.3.2. HozzájáruI a hatrárokon tuli magyarság kulturális életének
fejlődéséhez, gazdagitásához, a természettudományi értékek
ferlltartásáltoz, bővítéséhez, a íí'a;gyar nyelv és kulturális örökség
megőrzéséhez, a szülőfoldön maradás érdekében.

3.4. Környezetvédelmi tevékenység (2.9. kód:9.)
3.4.1. Részt váIlal természeti, táji, szellemi, művészeti értékek,
hagyományok felárásában, megismertetésében, gondozásában,
gazdagításában (l996.évi LIII. törvény 5ó.§)
3.4.2. Népszerűsíti az ország természeti-tájí örökségét, kömyezet- és
természetvédelmi rendezvényeket szervez. (1995. évi LIII. törvény 38.§,
1997. évi CXL. törvény 75.§)
3.4.3. Közreműködés a rájgazdáIkodás, a természet- és kömyezetvédelem
művelésének tudományos megalapozásában.

3.5, Egészségügyi tevékeny ség (2.6.kód:6.)
3.5.1. Együttmtíködik az egészségvédő, a szociális és a karitatív
szervezetekkel, kiizd a szenvedélybetegségek ellen, üímogatja a
betegségmegelőző és a mentáhigiénés programokat.

3.6. Nemzetközi tevékenység (2.I2. kőd:l2.)
3.6.1. Kapcsolatot tart hazai és külíöldi ársszervezetetekkel, képviselteti
magát belftjldi és nemzetközi rendezvényeken.
3.6.2. Résá vállal az euro-atlanti integráció elősegítésében.



3.7. Köáasznú szewezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba
vett köáasznú tevékenységet yégző szervezet, amely a társadalom és az egyén
közös sziikségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik,
továbbá amelynek megfelelő társadalmi üímogatottsága kimutaüató.

3.8. Megfelelő erőforrás áll a Társulat rendelkezésére, ha az előző két lezfut
iJrzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámííott adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem
negatív, vagy
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisáségviselők
juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás)
egynegyedét.

3.9. Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a TarsulatnáI, ha az
előző két lezirt izleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább
egy teljesül:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adóző rendelkezése
szetint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti
bevétel nélkiil számított összes bevétel kettő százalékát,vagy
b) a köáaszrú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik
az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
c) köáasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) Iegalább tíz
közérdekti önkéntes tevékenységet.végző személy segíti a közérdekti önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVilI. törvénynek megfelelően.

3,10, A beszámoló adatai alaplán minden letétbe helyezés a|kalmával a
köáasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szerv megvizsgálja a
feltételek teljesülését. Ha a feltételek nem teljesülnek, a szervezet köáasznú
jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból
törli,

3.11. A köáasznú szewezetté minősíthető szeíyezet közhaszrú jogállását a
köáasznú szervezetként való nyilvárrrtartásba vétellel ,r"rÁ -^"g 

(a
továbbiakban: köáasznúsági nyilvántartásba vétel).

3.12. A köáaszrrú jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú
niegielölést.



fV. fejezet

A Társulat tagsága

4,|. A Trársulat a rendes tagsági viszonyon kívül elismeri a kiilönleges
jogállású (tisaeletbeli tag, tisáeleti tag, ifiúsági tag,páríolő tag) tagságot is.

4.2. A Társulat rendes tagia lehet minden nagykoru magyar és Magyaror-
szágon élő külföldi állampolgrár, aki elfogadja a Társulat Alapszabályáí és azok
megvalósításábarl,részt kívrin venni valamely szakterületen, és tagdíjat ftzet. A
felvételhez az Elnökség jóváhagyása kell.

4,3. A Társulat tiszteletbeli tagtra az lehet, aki hosszú időn áú végzett
kiemelkedő munkájáért - az Elnökség javaslata alapján - a Közgyűlés
tisáeletbeli taggá fogad, A tiszteletbeli tag nem választhaíő Társulati tisztségre,
a döntéseknél csak tanácskozásijoggal vehet résá és nem fizettagdijaí.

4.4. A Trársulat ifiúsági taga az a 18 éven aluli személy lehet, aki a Társulat
munkájában részt kiván venni, szülői beleegyezéssel rendelkezik, és akit az
Elnökség jóváhagyásával a Társulat soraiba felvesz. Az ifiúsági tag nem
válaszüató Társulati tisztségre és a döntéseknél csak tanácskozási joggal vehet
résá és nem ftzeí tagdijaí,

4.5. A Társulat pártoló tagja az a jogi vagy természetes személy lehet, aki e
szándékát írásban bejelenti, tagságát az elnökség döntése alapján regisztrálják.
A prártoló 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 hozzájárulásáv al v esz részt.

4.6. A Társulatba a belépés önkéntes. A tag és a különleges jogátlású tagok
felvételéről az Elnökség dönt. Egy tag több szakosú.áIy munkájában is részt
vehet, jogait azonban csak egyben gyakorolhatja, abbann amelyet tagfelvételi
kérelmében elsőként megj elölt.

4.i. A Lírsulati tagság megszűnik:

o elhalálozással,

r kilépéssel, a kilépési szándékot az Elnökségnek írásban kell bejelenteni,
amelyet a szakosztály vezetésének kell benyújtani. Ezt köveóen az
Elnökség a kilépőt törli a tagok névsorából.



. a tagdíjfizetés két éves elmulasztását követően a tag tagsági
j ogviszonyának felmondásával,

. kizárással sziinik meg.

1. Bármely Társulati tag vagy az Elnökség indítványára kizárási eljárás
kezdeményeáető azon Társulati tag ellen, akinek magatartása súlyosan
vagy ismételten megsérti a jogszabáIyt, a Társulat Alapszabályén vagy a
Közgyűlés valamely kötelező határozatát, illetve ha a tag magaíartása a
Társulat céIjával, szellemiségével össze nem egyeáethető. Az eljfuást az
alapul szolgáló ok tudomásszerzését követő 30 napon belül kell
kezdeményezni. Az Elnökség további 30 napon belül dönt akizarásról. A
kizárási eljrárás során az Elnökség jár el első fokon, a Közgytílés
másodfokon. A kizárás tétgyában tartott Elnökségi ülésről az éinteítet
tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételt igazolhatő módon kell
értesíteni úgy, hogy az éintett az értesítést legalább az ülést megelőző 8
nappal korább al kézhez v egy e.

2. A kizárás tárgyában tartott Elnökségi ülés az érinteít ávollétében
megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerű volt, és az érinteít
előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki,
vagy ha írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását. A
kizárásről az Elnökség egyszeni többséggel dönt,

3, Az érintett a védekezését a kizérás tátrgyában tartott Elnökségi ülésen
szóban vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesáheti elő.

4, A kizárás tittgyábal hozott. valamennyi határozaíot az érintettel
tértivevényes küldeményben vagy írásban, az iltvételt ígazolható módon
kell közölni.

5. Az Elnöks ég áItaI hozott l<tzárő határozaítal szemben az érintelt a közlést
követő 15 napon belül írásban fellebbeáet a Közgyűléshez, aKözgyű|és
általhozottkizfuőhatározattal szemben az étintett a Közgyűlést követő 30
napon belül az Egyesület székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat
jogorvoslatért törvénysértés esetén.

6. A közgyűlés minősített többségi határozailal, a jelenlevő, szavazati joggal
rendelkező tagok legalább kétharmados szavazattöbbségével dönt a
kizárásról.

, 7, A kizárt íag tagsági viszonya az Elnökség áItali kizar ő határozat 1ogerőte
emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújiása esetén, ha a
közgyúlés az Elnökség általi kizárő hatfuozatot helybenhagyja - illewe
bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi
kizárő határozatot helybenhagyja - a közgyűlés általi kizárő
határ ozathozatal napj án szíinik me g.

8. A kizrárási eljárásban csak azt követően hoáató meg a kizárásról szóló
határozaí, amennyiben a határozattal érintett személy részére lehetőséget
biáosítottak védekezésének előterjesztéséte és az enyhítő valamint mentő



körülmények ismertetésére. A kizárásről szőlő határozatot indoklással
elláwa írásban kell közölni az érlnteílel, amelyben fel kell tüntetni a
jogorvoslati lehetőségeket és errnek határidejét.

V. fejezet

A Társulat tagiainakjogai és kötelezettségei

5.1. Atagokjogai:
a.) Résá vehetnek a Társulat munkájában, rendezvényein, előadásokat

tarthatnak, felszólalhatnak, javaslatokat tehetnek, véleményt
nyilváníthatnak.

b.) Közreműködhetnek a Társulat feladatainak meg).ntározásábarl, részt
vehetnek a munka szervezésében.

c.) Kezdeményeáetik olyan önálló míiködésre jogosult helyi, vagy
tudományágak szerinti szakmaí egység létrehozását, amely a Trirsulat
szervezeteként fejti ki tevékenységét.

d.) Jelölési és szavazatijoggal rendelkeznek.
e.) Bármely tisztségre jelölhetők és megválasáhatók.
f.) A tagok használhatjek a Társulat könyltárát és a rendezvényekre

vendégeket hívhatnak. A társulati, szakosilályi kiadványokat
kedvezrnényesen kapják. Ennek mértékét a Közgyűlés évente állapítja
meg.

c.) A tagok kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott' kötelezettségeiknek.
h.) A tagok nem veszélyeáethetik a Társulat céljának megvalósítását,

5.2, A tagok kötelezettségei:
a.). .\lapszabály szerint részvétel a Trársulat életében,
b.) közreműködik aTársulatcéljainakmegvalósításában,'
c.) a tagdíj fizetése.
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VI. fejezet

A Társulat szervezeti felépítése

6.1. A Társulat szakosáályokat, szakmai munkacsoportokat, területi
(regionális, megyei- és városi) szervezeteket, illetve nagyobb intézményeken
belüli csoportokat hoáat létre, amelyek nem jogi személyek, de működésiik
kiterjedhet az ország egész területére, Új szakosztályok, területi, városi
szew ezetek, helyi csoportok létrehozásának előfeltétele:

- tíz társulati tag írásba foglalt nyilatkozata, arteIy szerint adott
szakosZályban, vagy területi lhelyi szewezetben kívánnak működni;
- a Társulat Alapszabályával össáangban áIlő működési rend
kialakítása;
- az Elnökség hozzájarulása a szewezeti egység megalakulásához.

A területi, varosi és helyi szervezetek munkáját, választott vezetőség irányítja.
Eves munkaterlt alapján dolgoznak, önáIIő gazdálkodást csak a rájuk bízott
pénzösszeggel folytathatrrak. Tevékenységiikről a Társulat Elnökségének
évenként beszámolnak.

6.2. A Tarsulat szakosnáIyai a következők:
- biológiai;
- csillagászati és űrkutaási;
- floldtudomrányi;
- kémiai;
- kömyezettudományi,
- meteorológiai és ftzikai,
- műszaki és informatikai,

orvos-egészségügyi,
- tudománytörténeti.

A szakosztályok az Alapszabálynak megfelelő önálló tevékenységet folytatlrak és
saját működési szabályzatot is kialakíthatnak. Tagjaik köál vózetőséget
vá)asztanak. A szakosztály vezetőjét - mivel ő az Elnökség taga - a Társulat
Közgyűlése válasnja meg. Eves munkatervek alapján iegzk munkájukat,
amelyről az Elnökségnek beszámolnak.
A Társulat munkájával összefiiggő szervezési, adminisztrációs, gazdálkodási
stb. tevékenys égét a ill4agyan Természettudományi Társulat Titkársága v égzi.
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VII. fejezet

Az MTT vezető szervei, tisztségviselői
és a rájuk vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

7.|. A Társulat vezető szervei:
Közgrtílés
az WNezetés - az Elnökség -
a Felüryelőbizoítsátg.

7.2. A Társulat vezető tisztségviselői:
a Társulat Elnöke, Ügyvezető Elnöke, 2 ftí alelnök, az Elnökség
minden tagj4

7.3. A Társulat képviselői és a felelős személyek köre:
A Társulat törvényes képviselője: a Társulat Elnöke és Ügyvezető Elnöke.
A Társulat szewezpti képüselői: A Társulat törvényes képviselői és a
Társulat Titkárságát vezeó iúgyvezeő igazgatő (továbbiakban:
ügyvezető igazgaó)
A Társulat felelős személyei: a Trársulat vezető tisztségviselői és
szewezeti képviselői,

7.4. Összeférhetetlenségi szabá|yok:

7.4.1. A, Közgyűlés, valamint az igyintéző és képviseleti szerv (Elnökség)
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátntozőja a határozaí 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 köáasznú szeryezet cél szerinti juttaásai
keretében a bár\<l által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illeíve az egyesület által tagának, a tagsági jogviszony alapjut
nffitou, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttaás.
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7.4.3, Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könywizsgálója az
a személy, aki

a) a legöbb szerv, illetve az ijgyintéző és képviseleti szerv elnöke
vagy tagsa (ide nem érfte az egyesület legőbb szervének azon íagjaít,
akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhaszrrú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban yaw munkavégzésre irrinyuló
egyéb jogviszonybarr áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a köáaszrr,6 szervezet cél szerinti juttaüísából részesül - kivéve a barki
által megkötés nélktil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az
egyesület álral t'agának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)- c) pontban megJtaározotí személyek kőzelíhozzíúartozőja.

7.4,4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más
köáaszrú szeryezei vezető tisáségviselője az a személy, aki korábban olyan
kőzhasnú szenlezet. vezető tisztségviselője volt - arrrrak megszűnését megelőző
két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szíínt meg úgy, hogy az állaní adó- és
vrárnhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozásátnem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állarni adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhiánY titrtfel,
c) amellyel szemben az á]lami adó- és vámhatóság iz|et\ezárás
intézkedést alkalmazott,vagyizletlezfuást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adőszámát az állami adó- és vámhatóság az adőzás
rendjéről szóló törvény szerint felfiiggesáette vagy törölte.

7.4.5. Avezető tiszíségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhaszní szervezetet előzetesen tájékozíatni arról, hogy ilyen tisáséget
egyidejűleg más köáasznú szervezetnél is betölt.
7.4.6,Yezető tisztségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek
cselekvőképességét, a tevékenysége ellátásához sziikséges körben nem
korlátozták. A vezető tisáségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles
ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az,, akit a foglalkozástól jogerősen
eltiltottak, Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folyató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltast kimondó határozatban megszabott
iciőtartamig nem lehet vezető tisáségviselő az, a7<tt eltiltottak a vezeíő
tisáségviselői tevékenységtől,
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7.5. A Közgyűlés

7 .5 .1,. A Társulat döntéshozó szerye a Közgyűlés, amely a tagok összességéből
á]|..

A Társulat évente legalább egy alkalommal tart Közgy,rílést, négyévenként pedig
tisáújító Közgnilést köteles rendezrri. A Közgytilést az Elnökség döntése
alapjan az Elnök hívja össze.

A Közgyűlést össze kell hívni akkor ts,ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha a
tagok egyharmada írásban kéri az ok és a cél megielölésével.

A Közgyűlést az Elnökség köteles összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha

a.) Társulat vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
b.)a Társulat előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor

teljesíteni, vagy
c.) a Társulat céljainak elérése veszélybe került.

A Közgyűlést a felügyelő szerv, a Felügyelőbizottság indítvrányára - anlak
megtételétől szátmított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő
eredménlelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására a felügyelő szerv is
jogosult.

A Közgyűlés összehívása - az időpon! a hely és a napirend megjelölésével -
írásbarr, a Közgyűlést megelőző 15 napon belül postai vagy igazolt elektronikus
kézbesítés útj án történik.

7.5,2, A Közgytílés ülései nyilvrínosak.

7,5.3. AKözgyűlés határozatképes,Itaaszavazati joggal rendelkező (rendes)
tagok több mint fele jelen van.

7.5.4, Ahaíározaíképtelenség miatt e]halasáott Közgyulést 20 napon belül újra
össze kell hívni az eredeti napirenddel. Ekkor a Közgyűlés a megjelentek
számrára tekintet nélkiil határozatképes,

7:5.5. A Közgyúlés a hatátrozatait általában nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza, kiv éve a 7 .5.13 pontban vagy a jogszabályban megjelölt
témakörökben hozott határozatokat. Személyi kérdésekben, illetve bármely
olyan ügyben, amelyben azt a jelenlévők egyharmada kéri a szavazás titkos.
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7.5.6. A Közgyűlés lebonyolítása: A Közgyűlést azúgyvezető Elnök nyitja meg.
A határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a Közgyűlés
tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönywezető, jegyzőkönyv hitelesítők,
szavazatszárnlálók) megválasztására, A tisáségviselőket a határozatképes
közgyűlésen jelenlévők egyszerű többségének szavazatával (50%o+l szavazat)
nyíIt szavazással kell megválasáani. Minden tagnak egy szavazata van.
Megválasáását követően alevezeó elnök irányítja a Közgyűlés munkáját.

7.5.7. A napirend kiegészítése: A közgyűlésen a tagok és a Társulat szervei a
meghirdetett napirendi pont kiegészítését kérhetik. Kérelmíiket indokolni
kötelesek. A közgy,tílés a napirend elfogadásáról szőIő hatÁrozat megltozaáIát
megelőzően kiilön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. ErrőI a közgyűlés
egyszení többséggel (50%+| szavazat) dönt.

7.5.8. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséről,
szerkesztéséről a Társulat Titkársága gondoskodik. A jegyzőkönlvben rögzíteni
kell az előterjesáéseket, 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, idöpontját és hatályát. A jegyzőkönyvet az ülés
Elnöke és a Közgyűlésen megválasztottkét jegyzőkönyv-hitelesítő személy írja
alá.

7.5.9. AKözgyűlésnek kell elfogadni a azelmíItévről szóló beszámolót, a
köáaszrúsági mellékletet, amelynek a következőket kell tartalmanlia:

. a számviteli beszámolót,
o a költségvetési támogatás felhasználását,

a vagyon felhaszrálásával kapcsolatos kimutatást,
. a cél szerintijuttatások kimutatását,
o avezetőtisztségviselőknek nyújtottjuttatasokmértékét,
o a közha§znú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámolót,

, t a központi költségvetési szeMől, vagy bármely állami, valamint

7.5.10. A Társulat köteles az éves beszámoló jóvahag}ásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést készíteni. A köáasznúsági jelentés elfogadása a
közg$ilés kizárólagos hatáskörébe Ártozik. Az Egyesület éves beszámolójának
jóváhagyása a köáasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, a közgyűlés
dönté se alapj án történik.
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A Társulat köáasznú működésével kapcsolatos iratokba - az Egyesület
képviselőjével előzetesen egyeáetett időpontban - bárki betekinthet, azokrőI
saját költségére másolatot készíthet.

7.5.1I. A Közgyűlés határozatát és a közhasznúsági jelentést a döntést
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 igazolhatő módon közölni kell.

7,5.I2. A Magyar Természettudományi Társulat a múködéséről és a
szolgáltatások igénybevételének módjáról a székhelyén lévő hirdetőtáblán
történő kifüggesztés útján illetve a Társulat internetes honlapján
táj éko ztatj a a nyi lváno s s ágot.

7,5.13. AKözryrőlés kiárólagos haáskörébe tartozik:
o Háromnegyedes többséggel jóvráhagyja a Társulat Alapszabályát,

és módosításait,
. az éves költségvetés elfogadása,
o Háromnegyedes többséggel az előző évtőI szóló számviteli

beszámoló és a köáasznúsági jelentés elfogadása,
. az ügyvezetés és a vezető tiszségviselők megválasáása és

vi s szahívása, díj azásuk me g állapíása,
. azngyintéző és képviseleti szery éves beszámolójánrak elfogadása,
o Háromnegyedes többséggel döntaz egyesület más egyesülettel való

egyesülésének vagy feloszlásának kimondásáról,
o dönt a díjak és kitiintetések alapításérőI, az adományozás rendjéről,
o dönt a Közgyűléshez benyújtott fellebbezésekről, javaslatokról,

indítvrányokról-. az olyan szerződés megkötésének jőváltagyása, amelyet az
egyesület saját tagtrával, vezeű tisztségviselőjével, a
felügyelőbizottság tag|ával vagy ezek hozzátartozójáv al köt,

. ajelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,

. a felügyelőbizottság tagiainak megválasztásá, visszahívásuk és
díj azásuk me gállapíása,

. a választott könywizsgáló megválasztása, visszahívása és
díjazásának megállapítása, és

. a végelszámoló kijelölése.
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7.6. Az Elnökség

7.6.1. A Társulat tevékenységét és a gyakorlati munkít a közgnilések között az
Elnökség végzi. Az Elnökség a Társulat ígyvezető szerve, Az Elnökség
felaÁáait az Alapszabálynak és a Közgyűlés határozaátnakmegfelelően végzi a
jogszabályok keretei között. Az Elnökség jogosult dönteni minden olyan
kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy más szerv
haáskörébe. Az MTT Elnöksége a Trársulat Közgyűlése áItal négt éwe
megválasáott vezető tisáségviselőkből áll. Az Elnökség összetétele: Elnök,
Űgyvezető Elnök, 2 alelnök és a szakoszüílyok elnökei. Az Elnökség az elnökét
magaválasnja meg tagiai köznl. Az Elnökség 13 tagu.

7.6.2. Az Elnökség üléseit szíikség szerint, de legalább negyedévente tartja.
Az ülést azUgyvezető Elnök írásban hívja össze, a napirend közlésével,
Az Elnökség üléseire meghívható az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai
illetve a Társulat ügyvezető ígazgatőja, továbbá, akiknek jelenléte a
napirendi pontok tárgyalásán szükséges. A meghívottak az elnökségi
döntésben szavazati joggal nem vehetnek résá.
7.6.3. Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább 7 fő jelen van.
Az Elnökség a hatátrozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel
hozzameg. Az Elnökség határozatai a hirdetőtáblrán kifiiggesztésre kerülnek.
Az érintettekkel a határozatot írásban igazolható módon közölni kell, Az
Elnökség ülései nyilvánosak. Nyilvánossága korlátoáató, ha a jelenlévő
elnökségi tagok fele a napirend jellegére tekintettel azt indítványozza (pl,
fegyelmi tárgyalás).
Az Elnökség tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, üléseiről
jegyzőkönyveí készít, amelyet az Űgyvezető Elnök aláírásán felül két
elnökségi tag hitelesít.

7.6.4, Az Elnökség feladatai és hatásköre:
a.) A Tarsulat tagiainak felvétele,klzárása.
b.) A Trársulat tevékenységének irányíása, céljai megvalósutásának
elősegítése, a trársulati munka szervezése, a napi ügyek vitele, az
iiglruezeíés hataskörébe tartoző üglrekben a döntések megfozatala.
c.) A KözgyúIés előkészítése, összehívása, a napirendi pontok' meghatározása, a tagság és az egyesület szerveinek'értesítése, uáb.int
részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Társulattal kapcsolatos
kérdésekre.
d.) A Társulat éves munkatervének és költségvetésének elkészítése.
e.) A Társulat eredményes működéséhez sziikséges feltételek
megteremtése.
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f.) A Társulat ingó, és ingatlan vagyonának míiködtetésével és
hasznosításával összefiiggő feladatok meghatározása, a Közgyűlés
haáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtasa.
c.) Bizottságok létrehozása, beszrámoltatása és megsziintetése.
h.) Beszárnoltatja a Társulat tisZségviselőit, a szakosúályok elnökeit,
az igyvezető igazgatőt, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az MTT
Titkárságának működését,

i.) Dönt a kitiintetések, díjak odaítéléséről, a tiszteletbeli és tiszteleti
tagok megválasztásáről, és a társulati tevékenységben kiemelkedő
munkát végző tagok elismeréséről. Tiszteleti tagságot a Társulat
Elnöksége annak a rendes tagnak adományoz, akinek tudomrínyos és
ismeretterjesáő munkája kimagasló és köztiszteletnek örvend. A tiszteleti
tag nem ftzeítagdíjat.

j.) A Társulat miíködésével kapcsolatos iratok megőrzése.
k.) A Társulat határozatainak,szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése.
l.) A Társulatot érintő megszűnési ok ferrnállásanak mindenkori
vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések
megtétele.

7.7. Felügyelőbizottság

7.7.1. A Felügyelőbizottság a Társulat elkülönült felügyeleti szerve.
Közvetlen felügyeletét a Közgyűlés gyakorolja, a Felügyelőbizottság a
Közgyűlésnek felelős a tevékenységéért. Ha a közhasznű szervezet éves
bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült
Felügyelőbizottság létrehozásaköíelező. A Felügyelőbizottság hrárom főből
állő szeruezeí, akiket a Közgyűlés váIaszt 4 éwe. A Felügyelőbizottság saját
hatáskörben maga váIasztja meg elnökét. A Felügyelőbizottság tagjai és
elnöke a Társulat más vezetőtisztségébe nem választhatóak. A
Felügyelőbizottság iilése legalább 2 tag jelenlétében határozatképes.

7.7.2, A Felügyelőbizottság ellenőrzí a kőzÁasznú Társulat működését és
gudáIkodását Ennek során a vezető tisáségviselőktől jelentést,
ájékoztaást vagy felvilágosítást kérhet, a Társulat könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhaüu. A Felügyelőbizottság feladata a
Trársulati szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a Tarsulati
hatfuozatok végrehajtásárrak ellenőrzése. A Felügyelőbizottság vezet<ijét és
tagait az Elnökség üléseire meg lehet hírmi, azokon tanácskozási joggal
vehetnek részt.
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7.7.3. A Felügyelőbizottság maga állapitja meg ügyrendjét és éves
feladattervét. Határozatait a jelenlévők szótöbbségév el hozza.

7.7.4.A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezptő szeruet
tájékoztatni és arrrrak összehívrisát kezdeményezni, ha tudomást szercz arrőI,
hogy

- a Társulat miiködése sorián olyan jogszabálysértés, vagy a Társulat
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasáás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhrárítása, illewe enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi sziikségessé;

- ha a vezető tisáségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

7.7.5. Az intézkedésre jogosult vezető szervet (Közg|ílés vagy Elnökség) a
Felügyelőbizottság indítványára - arurak megtételéről számitott harminc napon
belül - össze kell hívni. E hatráridő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv
összehívásara a Felügyelőbizottság jogosult.

7,7.6. Ha a Közgyűlés, vagy az Elnökség a törvényes működés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

7.7.7. Tevékenységéért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel és annak beszá-
molni köteles. A Felügyelőbizottbági tagok az ellenőrzési kötelezettségük
elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társulatnak okozott
károkért a szetződésszegéssel okozott karért va\ő felelősség szabályai szerint
felelnek a Társulattal szemben.

7.7,8. A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén
ismertetni. Egyebekben a fontosabb megállapításairól tájékoztatja az
Elnökséget.

7.7,9. A Felügyelőbizottság ta&iai és a Ptk. 685. § (b.) pontjában meghatfuozolt
közeli hoz,zátartozóik nem kaphatnak a Társulattól semmiféle juttatást, kivéve a
bárki által megkötés nélktil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
valamint az Egyesület minden tagjrának nyújtott Alapszabályban leírt célok és
feladatok szerinti juttatásokat.

7.7.|0. A Felügyelőbizottság megállapításai és javaslatai alapján a Társulat
illetékes szerve köteles az intézkedéseket megtenni, arurak végrehajtását
ellenőrizni és minderről a Bizottságot értesíteni.
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7.8. A Társulat Elnöke

7.8,1. Osszehívja és vezeti a Közgyűlést.
7.8.2.Irányítja a Társulat tevékenységét, képviseli a Társulatot harmadik
személyek felé és ellenőrzi a testületi döntések végrehajását.
7.8.3.Intézkedik és dönt a Közgyűlés és az Elnökség riltal hatáskörébe utalt
ügyekben.
7.8,4. Kapcsolatot tart a gazdálkodő és felügyeleti szervekkel, összefogia a
Társulat p ály azari tevékenysé gét.
7.8.5. Utalványozási jogot gyakorol.

7.9. A TársulatÚgyvezető Elnöke

7.9.1. Képviseli a Tarsulatot harmadik személyek felé.
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 igyvezető igazgatő és a Társulat
Titkarságrának alkalmazottai felett.
7.9,5.Intézkedik és dönt a Közgyűlés és az Elnökség által hatáskőrébe utalt
ügyekben.
7 .9.6. Utalvánvozási jogot gyakorol.
7.9.7.Kapcsolatot tarí a gazdáIkodő és felügyeleti szervekkel, összefogia a
Társulat p áIy áaati tevékenysé gét.
7.9,8. Gondoskodik anól, hogy az ügyintézés mindenkor a törvényeknek
megfelelően történjen, ügyel a költségvetés szabályszerű végrehajtására és
elősegíti a takarékos gazdálkodást.

7.10. A Társulat alelnökei

7.10.1. Segítik az Elnök és azŰgyvezető Elnök tevékenységét,
7.10.2. Helyettesítik akadáIyoztatásuk esetén az Elnököt és az Ügyvezető
Elnököt.,
7.i0.3. Kapcsolatot tartanak a gazdálkodő és felügyeleti sZervekkel, segítséget
nyújtanak a Társulat pály áaati tev ékenységhez.
7:l0.4,Intézkednek és döntenek a Közgyűlés és az Elnökség által hatásköriikbe
utalt ügyekben.
7.10,5. Gondoskodnak anól, hogy az ügyintézés mindenkor a törvényeknek
megfelelően történjen, ügyelnek a költségvetés szabályszerő végrehajtására és
elősegítik a takarékos gazdálkodást.
7,10.6. Képviselik a Társulatot harmadik személyek felé,
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7,10.7 . Utalványozási jogokat gyakorolnak,

7 .l l. Ü gyv ezető igazgatő

7.11.1. Gondoskodik a Trársulat Titkárságának zökkenőmentes működéséről, a
Trársulat céljainak eléréséhez sziikséges intézkedések végrehajásának
megszervezéséről.
7.17.2. Kapcsolatot tart a gazdálkodő és felügyeleti szervekkel, e|készíti a
Társulat p áIy ázati any agait.
7 .I1.3 . Iníé?kedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
7.11.4. Gondoskodik arról, hogy az ígyintézés mindenkor a törvényeknek
megfelelően történjen, ügyel a költségvetés szabályszerő végrehajtására és
biztosítj a a takarékos gazdálkodást.
7. 1 1.5. Utalvrányozási jogot gyakorol.
7.11,6. Előkészíti az Elnökségi üléseket, közremúködik a Közgpilés előkészítő
munkáiban, megszervezi a Társulat könywezetését és a Társulat iratainak
őtzéséí, elősegíti a Társulat minden napi munkájának zavartalanműködését.

VIII. fejezet

A Társulat gazdálkodása

8.1. A Társulat nem nyereségelvű, Anyagi eszközeit az AlapszabáIyban
rőgzített célokra fordítja. A köáasznú (szakmai, társadalmi) szervezetekre
vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik.
8,2. A Társulat vagyona a bevételeiből, a rendelkezésre álló ingóságokból,
valamint egyéb eszközökből ál1.
8.3. A Társulat bevételei:

. tagdíj,
o gazdasági-vállalkozási tevékenységb ől származő bevétel,
o költségvetési trámogatás,
oazáIlamhiztartásalrendszereibőlközszolgáltatásiszerződés

ellenértékeként szer zeít bevétel,
r más szervezettőI illetve magánszemélytől kapott adomány,
o befektetési tevékenységbőI száttmaző bevétel,

' egyéb bevétel.
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8.4.

8.5.

A Társulat kiadásai:
- alapcélszerintitevékenységhezközvetlenülkapcsolódó költségek,
- gazdasági, vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó

költségek,
- a Társulat szervezetének működési költségei, valamint a több

tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírása.

A Társulat gazdálkodása:
a.) A Társulat éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az
Elnökség hagy jővá, és amelyről köteles a Közgyűlést tájékoztatni.
b.) A Társulat cél szerinti tevékenységébő| szálí-rnaző bevételeit és
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
c.) A Társulat vállalkozási tevékenységet csak céljai és feladatai
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeúetve végeáet.
d.) A Társulat gazdálkodása sorrán elért eredményt nem osája fel, azt
az Alapszabályban meghatározott köáaszrú tevékenységre fordítj a.
e.) A Társulat tatozásaiért saját vagyonával felel.
f.) A Társulat ártozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
g.) A Tarsulat vezető tisáségviselői a Társulat érdekében kifejtett
munkájukért tiszteletdíjat és költségtédtést kaphatnak. Az Elnökség ezen
döntésérőlaKözgyűlésttájékoztatniköteles.
h.) A Trársulat csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat
kötelezettséget, amely nem veszélyeáeti az alapcél szerinti
tevékenységének ellátását és rnűködésének ferrntartását.
i.) A Közgytilés és az Elnökség feladata a míiködőképesség fenntartása és
a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt
íartásáv al a sziikséges intézkedések m eghozatala illetve kezdeményezése.

IX. fejezet

Vegyes és zátőrendelkezések

Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik, az
egyesülési jogról szóló 20l|, évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári
Törvénykönlvről szóló 1959. évi IV. törvény azírényadő.
A Tarsulat működésével kapcsolatos valamennyi irat a Társulat Titkárságán a
tagság és az érdeklődők rendelkezésére áll, amelyekbe előre egyeáetett
időpontban betekinthetnek.
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9.1.A Társulat megsziítrik, ha:
o felosáását a közgyűlés kimondja,
o másik egyesülettel való egyesülését a közgyűlés elrendeli,
. a bíróság feloszlatja,
r a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság

megszünteti vagy megállapítja megszíinését,
o a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszíinteti.

9.2. Jogutód nélkiili megszíínés bekövetkeáet akkor is, ha a Trársulat
megvalósította céIját vagy a Tarsulat céljrának megvalósítása lehetetlenné vált és
új célt nem határoztak meg yagy a Ttírsulat tagjainak szémla hat hónapon
keresáül nem éri el a 10 fbt.

9.3. A Társulat jogutód nélkiili megszíínése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése utrin fennmaradó vagyont az alapszabáIyban meghatátrozott, a
Trársulat céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósításara létrejött
köáaszrú szervezetnek kell átadni. A ferrnmaradó vagyon sorsáról a
nyilvantartó bíróság a törlést kimondó hatarozaíában rendelkezik, a
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki, A vagyon
feletti rendelkezési jog a Társulat törlésével száll át az új jogosultra.

9.4. A Társulat jogutód nélküli megszűnése ltán a vezető tisáségviselőkkel
szemben e minőségtikben a Társulatnak okozott károk miatti kártédtési igénl,t -
a jogerős bírósági törléstől számílott egy éven belül- a Társulat törlésének
időpontjában tagsági jogviszonyban állő tag vagy az érvényesítheti, akinek a
részére a megszűnéskor fennmaradó Társulati vagyont át kellett adni, vagy ha
lett volna vagyon, át kellett volna adni.

9.5. Ha a Társulat jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen
követelésiik erejéig kártédtési igényt érvényesíthetnek a Társulat vezető
tisztségviselőivel szemben a szeruődésen okozott károkért való felelősség
szabályai szerinto bá a vezető tisztségviselő a Társulat fizetésképtelenségével
fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdeket nem vette figyelembe. Ez a
rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmaÁatő.
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