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I.

fejezet

Általános rendelkezések

1.1. Az

Egyesület

elnevezése: Magyar

1.2.

Természettudományi Társulat
(a továbbiakban : Társulat)
A Társulat székhelye: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4lA.IlI.

1.3.

A

Társulat működési területe: Magyarország területe, illetve
együttműködés keretében határon átnyúló kapcsolatok az Európai Unió és
harmadik országok területén élő magyarokkal, más személyekkel és
tátsintézményekkel.

I.4. A

Társulat pecsétje, béIyegzője és idegen nyelvű (angol, német)

elnevezései:

középen a Társulat emblémáj ával, amelyet
keretében és köralakban a "Magyar
Természettudományi Társulat 1 841 "
szövegrés z v esz körtil.
Hungarian Society of Natural Sciences

l

Ungarische Gesellschaft fiir Naturwissenschaften

1.5. A Társulat

a tagok önálló társulásán alapuló szakmai érdekképviseleti,
szakmai-tudományos, koordinációs, információs közhasznű .szewezet,
önálló jogi személy.

A

Társulat politikai tevékenységet nem folytat, politikai szewezeteket, pártokat
nem támogat, tészttkre anyagi támogatást nem nyujt és tőlük támogatást nem
fogad ol, politikai szervezetekíől, pártoktól fiiggetlen. Országgyűlési,
zati képvis előj elölteket nem állít, és nem aj ánl.
jinkormánv

1.6. Az

784l-ben alapított Magyar Természettudományi Társulatnak minden
tekintetben jogutóda, őtzi annak hagyományait, folytatója és kiteljesítője a nagy
elődök alapította Trársulat szellemének és törekvéseinek.

A

Társulat minden érdeklődő számára nyitott, tevékenységéta nyilvánosság
tájékoztatásával végzi, iratai nyilvánosak. A Társulat programja a Társulat
Titkárságán és a Társulat honlapján az érdeklődők rendelkezésére á1l.

1.7.

A Társulat taga

a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak.

Il.fejezet

A Társulat céljai és feladatai
2.1. A természettudományokkal foglalkozó szakemberek és érdeklődők
összefogása, A természettudományi ismeretterjesztés, az étdeklődők és az
ifiúság tudományos szellemű továbbképzése, a fiatal tehetségek
képességeikibontakoztatásának, a tudományos szempontok
érvényesülésénekelősegítése, és terjesáése, a közgondolkodás e szerinti
formálása.

2.2. A Kátpát-medence természeti, kulturális és szellemi örökségének
ápolása, megismerésének, feltárásának, bemutatásának, tudományos

kutatásának segítése,szervezése, ismertetése és elismertetése,
hasznosítása.

2.3. Tagjai

számára intézményes formákat biú.osítaz önművelésre, az
érte lmis égi szerep b etö ltésére, közéIetben való részvételre.

2.4.

Ismeretterjesztő társadalmi szewezetként résztvesz a kulturális, az
értelmi s égi közélet alakítas ában, formál ás ában.

2.5. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a
határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenysége keretében

vállal a
képzésben.
szerepet

természettudományos ismeretterjesztésben,
t

2.6. Hozzájárul a határokon túli -ug}u.rág kulturális

életének

fejlődéséhez, gazdagításához, a természettudományi értékek
fenntartásához, bővítéséhez,a magyar nyelv és kulturális öröksés

me gőrzéséhez, a szülőftil dön m aradás érdekében.

2.7. Elősegíti a hátrányos he|yzetű csoportok
esélye gyenlő ségénekérvényesíté
sét.

társadalmi

2.8. Feladatának tekinti az eurőpai integráció elősegítését,továbbá a

közhasznú szervezetek számára
szewezetek áItaI igénybe vehető

-

biztosított csak

szolgáltatások ellátását.

köáasznú

rII. fejezet
A Társul at közhasznú tevékenysége

A

Társulat tevékenységesorán többségében olyan közfeladatotlát el, amelyről
törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése
szerint állami szervnek, yagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. E
fontosabb törvényi szintű jogszabályok a következők:
MagyarországAlaptörvénye

o
o

o

2011.évi CLXXV. törvény az egyesületi jogról, a köáasznú
jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáről
2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Aközhasznú tevékenységekköziil a Társulat elsősorban a következőketvégzi:
Kutatasi tevékenység(2.5. kód:5.)
3 . 1 . 1 . T ájékoztatja tagait a tudományok legúj abb eredményeiről, elősegíti
mind a belftildi, mind a külfoldi eredmények, események és tapasáalatok
megismerését, a kiemelkedő személyiségeknépszerűs ítését.
3.1.2. Javaslatokat dolgoz ki illetékes szerveknek a tudományos
ismeretterjesztéssel kapcsolatos időszení és fontos feladatok megoldására,
társulati bírálatot gyakorol, véleménytnyilvánít a tudományos
közgondolkodás fejlesáésétérintő elvi és gyakorlati kérdésekben.
3.1.3. Megbízásokat vállal, kutatási és fejlesztési témákat javasol, kutatási
programokat szervez é s gondo sko dik azok v é grehaj trás áró l.
3.I.4.Pályázatokat ír ki, szakmai díjat alapít.
3.1.5. Folyóiratot és egyéb kiadványokat, tanulmányokat,
szakvéleményeket készítés jelentet meg. Javaslataival, véleményévelés
az ágazaíi problémák szélesköní megvitatásával segíti a tudományos
ismeretterjesztés természet-, orvosi- és műszaki tudományokat érintő
területein a kiadványok szakmaiságának biztosítását Közreműködik a
tetmészettudományipropagandaországosprogramjaiban.

3.1.

.

3.2.

Oktatási tevékenységQ.a.kód:4)
3.2.1. Lehetővé teszi a korszerű, tartalmas tudományos ismeretterjesáést
a különböző szakterületeken és a gyakorlatban tevékenykedők számáta.

Elősegíti a szakmai

és emberi

kapcsolatok kialakulását

természettudományos műveltség elmélyítését.
3.2.2. Szaküléseket, vitaüléseket, ismeretterj

esztő

és a

fórumokat,

vándorgyűléseket, kétokat, tanulmányi versenyeket rendez. Elősegíti

eti szerv ezetek, szako sáályok, munkab i zotts ág ok létr eho zésát.
3.2.3. Támogatja, kiegészítiaz iskolarendszeni oktatást, részt vesz a
gyermekek, a fiatalság iskolán kí\ríilinevelésében.
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
te

rü

l

kiterjesztését.

Kiemelten foglalkozik a természettudom ányi szal<területeket érintő
oktatási, nevelési, továbbképzési kérdésekkel, és etőmozdítja ezek
3 .2.5

.

fejlesztését és a tudományos eredmények kiterjesáését.
3.2.6. Résá vállal az embereket közvetlenül érdeklő közhasznű ismeretek
tedesáésében (l997.évi CXL. törvény 75.§)

3.3.

Kulturális tevékenyséeQ.l. kód:1.)
3.3.1. Közreműködik a kulturális és szellemi örökség feltárásában és
megóvásában. A j o gszabályi feltétetek betartásával saj át kiadványokat
is megielentethet, kiadhat.
3.3.2. Hozzájárul a határokon túli magyarság kulturális életének
fejlődéséhez, gazdagítésához, a természettudományi értékek
fenntartásához, bővítéséhez,a magyar nyelv és kulturális örökség
megőrzés éhez, a szülőftildön maradás érdekében.

3.4.

Környezetvédelmi tevékenys ég (2.9. kód:9.)

3.4.1. Résá vállal természeti, táji, szellemi, művészeti értékek,
hagyományok feltárásában, megismertetésében, gondozásában,
gazdagításában.

évi LIII. törvény 5 6. § )
3.4.2. Népszenísítiaz orczág természeti-táji örökségét, környezet- és
természetvédelmi rendezvényeket szervez. (7995. évi LIII. törvény 38.§,
1997 . évi CXL. törvény
3 .4 .3 . Közreműködés a tájgazdálkodás, a természet- és környezetvédelem
műve 1é s ének tudományo s me g a lapozásáb an.'
(1

99 6.

75.§)

3.5.

.
3.6.

1

Egészségügyítevékenység (2.6. kőd:6.)
3.5.1. Együttműködik az egészségvédő,a szociális és a karitatív
szervezetekkel, küzd
szenvedélybetegségek ellen, témogatja a
b"etegségmegelőző és a mentálhigiénésprogramokat.

a

Nemzetközi tevékenység(2.12. kód: 12.)
3.6.I. Kapcsolatot tart hazai és külft'ldi társszervezetetekkel, képviselteti
magát belftrldi és nemzetk özi rendezyényeken.
3.6.2. Résá vállal az euto-atlanti integráciő elősegítésében.
3.7. Közhasznű szewezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba
vett köáasznú tevékenységetvégző szewezet, arnely a társadalom és az egyén

közös szükségleteinek kielégítéséhez
megfelelő erőfonásokkal rendelkezik,
tov ább á ame lyn e k m

eg

fe

le l

ő társ ad alm i t ámo

g at o

ítsága ki mutatható

.

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 meghaladj a az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adőzott eredménye (tárgyévi eredménye) nem
negatív, vagy
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisáségviselők
juttatasainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás)
egynegyedét.

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

előzőkétlezártij.zleti éve vonatkozásában a következő fettételek közül legalább

egy teljesül:

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részénekaz adőző rendelkezése

szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléti az 54. § szerinti
bevétel nélkül számítoít összes bevétel kettő száaatékát,vagy
b) a közhasznű tevékenység érdekébenfelmerült költségek, ráfordítások elérik
az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
c) közhasznú tevékenységénekellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz
közérdekű önkéntes tevékenys éget végző személy segíti a köz&dekű önkéntes
tevékenységről szőlő 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

3.10. A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a
közhasznu jogállás nyilvántartásba vételéreilletékes szerv megvizsgáIja a
feltételek teljesülését. Ha a feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznu
jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból
törli.
3.11.

A

3.I2.

A

közhasznű szewezelté minősíthető szervezet közhasznú jogállását a
közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg (a
továbbiakban: köáásznúsági nyilvántartrásba vétel).

közhasznú jogállású szewezet jogosult használni

megjelölést.

a

közhasznú

IV. fejezet

A Társulat tagsága

4.1. A Társulat a
j

rendes tagsági viszonyon kívül elismeri a különleges
ogállású (tisáeletbeli tag, tiszteleti tag, iflűsági tag, pártoló tag) tagságot is.

4.2. A

Társulat rendes tagja lehet minden nagykoru magyar és Magyarországon élő külföldi állampolgár, aki elfogadja a Tarsulat Alapszabályát és azok
megvalósitásában résztkívénvenni valamely szakterületen, és tagdíjat fizet. A
felvételhe z az Elnökség j óváhagyása kell.

4.3. A Társulat tiszteletbeli taga az lehet, aki hosszú idön át végzett
kiemelkedő munkájáért - az Elnökség javaslata alapjan - a Közgyűlés

tiszteletbelitaggá fogad. A tisáeletbeli tag nem választhatő Társulati tisáségre,
a döntéseknél csak tanácskozási joggal vehet résá és nem fizet tagdíjat.

4.4. A

Társulat ifiúsági taga az a I8 éven aluli személy lehet, aki a Társulat
munkájában részt kíván venni, szülői beleegyezéssel rendelkezik, és akit az
Elnökség jőváhagyásával a Társulat soraiba felvesz. Az ifiúsági tag nem
válasúható Társulati tisáségre és a döntéseknél csak tanácskozási joggal vehet
részt és nem ftzettagdíjat.

4.5. A

Társulat pártoló taga az a jogi- vagy természetes személy lehet, aki e
szándékát írásban bejelenti, tagságát az elnökség döntése alapján rcgisztráIják.
A pártoló tagság további feltétele az, hogy a tagságát kétő az MTT céljait
elfogadja, tevékenységéterkölcsileg és anyagilag támogassa. A pártoló tag a
Társulat tevékenys é gében c sak vagy oni hozzájárul ás ával v esz r ésú,.

4.6. A

Társulatba a belépésönkéntes. A tag és a különleges jogállású tagok
felvételérőlaz Elnökség dönt. Egy tag több szakosúály munkájában is részt
vehet, jogait azonban csak egyben gyakorolhatja, abban, amelyet tagfelvételi
kérelmébenelsőként megj elölt.

4.7. A

társulati tagság megszűnik:

, . .ihuláIozással)
.

.

o kilépéssel,a kilépésiszándékot az Elnökségnek írásban kell bejelenteni,
amelyet a szakosáály vezetésének kell benyujtani. Ezt követően az
Elnökség a kilépőt törli

.a
j

a

tagok névsorából.

tagdíjfizetés két éves elmulasáását követően

ogviszonyának felmondásával

)

a tag

tagsági

kizárással szűnik meg.
1.

Bármely Társulati tag vagy az Elnökség indítványára kizárási eljárás
kezdeményezhető azon Társulati tag ellen, akinek magatartása súlyosan
vagy ismételten megsérti a jogszabáIyí, a Társulat Alapszabályát vagy a
KözgYŰlés valamely kötelező hatétrozatát, illetve ha a tag magatartása a

Társulat céljával, szellemiségévelössze nem egyeztethető. Az eljárást az
alapul szolgálő ok tudomásszerzését követő 30 napon belül kell
kezdeményezni. Az Elnökség további 30 napon belül dönt a kizárásról. A

kizárási eljárás során az Elnökség jár

2.

3.

4.

5.

el első fokon, a Közg|ilés

másodfokon. A kizárás taryyában tartott Elnökségi ülésről az ériitettet
tértivevényeslevélben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kel1
értesíteniÚgy, hogy az érintett az értesítéstlegalább az ülést megelőző 8
nappal korábban kézhez vegye.
A kizárás tárgyában tartott Elnökségi ülés az érintett távollétében
megtarthatÓ, ha az érintelt értesítéseszabályszerű volt, és az érintett
előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki,
vagy ha írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását. A
kizérásrőI az Elnökség egyszení többséggel dönt.
Az &intett a védekezéséta kizárés tárgyában tartott Elnökségi ülésen
szóban vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő.
A kizarás tárgyában hozott valamennyi hatátozatot az érintettel
tértivevényes küldeményben vagy írásban, az áNételt igazolható módon
kell közölni.
Az Elnökség által hozottkizárő határozattal szemben az érintett a közlést
követő 15 napon belül írásban fellebbezhet aKözgyűléshez, a Közgyűlés
általhozottkizárőhatározattalszembenazétintettaKözgyíiléstkövető30
napon belül az Egyesület székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat
jogorvoslatérttöwénysértésesetén.
A közgyűlés minősített többségihatározaítal,_ajelenlevő, szavazatijoggal
rendelkező tagok legalább kétharmados szavazattöbbségével dönt a
kizárásről.
Akizárt tag tagsági viszonya az Elnöks ég általi kizárő határozatjogerőre
emelkedésének napján, yagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a
közg!ílés az Elnökség általi kizárő hatátozatot helybenhagyja - illetve
bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a kiigyíálés általi
kizátő hatátozatot helybenhagyja a közgytílés általi kizárő
határ gzathozatal napj án szűnik me g.
A kizárási eljárásban csak azt követően hozhatő meg a kizárásről szőlő
hatátozat, amennyiben a határozaítal érintett személy részérelehetőséget
biztosítottak védekezésénekelőterjesáésére és az enyhítő valamint mentő
körülmények ismertetésére.A kizárásról szóló hatátozatot indoklással
1

6.

7.

8.

ellátva írásban kell közölni
j

az érintettel, amelyben
ogorvoslati lehetőségeket és ennek határidej ét.

fel kell tüntetni

a

V. fejezet

A Társulat tagiainak jogai

5.1. A

a.)

b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

Részt vehetnek

a

Társulat munkájában, rendentényein, előadásokat

tarthatnak, felszólalhatnak, j avaslatokat tehetnek, véleményt
nyilváníthatnak.
Közreműködhetnek a Társulat feladatainak meghatározásábart, tészt
vehetnek a munka szervezésében.

Kezdeményezhetik olyan önálló működésre jogosult helyi, vagy
tudományágak szerinti szakmai egység létrehozás át, ame|y a Társulat
szerv ezeteként fej ti ki tevékenységét.
Jelölési és szavazati joggal rendelkeznek.

Bármely tisztségre jelölhetők és megválaszthatók.
A tagok használhatják a Társulat könyvtérát és a rendezvényekre
vendégeket hívhatnak, A társulati, szakosztályi kiadványokat
kedvezményesen kapják. Ennek mértékétaKözgyűlés évente állapítja
meg.
A tagok kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott
kötelezettségeiknek.
A tagok nem veszéIyeztethetik a Társulat céljának megvalósítását.

5.2. A

a.)
, b.)
c.)

tagok jogai:

és kötelezettségei

kötelezettségei:

tagok
Alapszabály szerint Észvétela Társulat életében,
közreműködik a Társulat céljainak megvalósíiásában,
atagdíj fizetése.

t

VI. fejezet

A Társulat szervezeti felépítése

6.1. A Társulat szakosztályokat, szakmai

munkacsoportokat, területi
(regionális, megyei- és városi) szervezeteket, illetve nagyobb intézményeken
belüli csoportokat hozhat létre, amelyek nem jogi személyek, de működésük
kiterjedhet az ország egész területére. Ú: szakosúályok, területi, városi
szew ezetek, helyi csoportok l étrehozásának előfeltétele
:
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-

tíz trársulati tag írásba foglalt

szako sztáIyb an, vagy terü l eti/lre lyi szerv

-

a

nyilatkozata, amely szerint adott
e

zetben kív ánnak műkö dni

;

Társulat Alapszabályával összhangban állő működési

rend

kialakítasa;
azElnökség hozzájárulása a szewezetiegység megalakuláséhoz.

-

A

területi, városi és helyi szervezetek munkáját,váIasztott vezetőségiranyítja.
Eves munkaterv alapjan dolgozrak, önálló gazdálkodást csak a rájuk bízott
pénzösszeggel folflathatnak. Tevékenységükről
Társulat Elnökségének
évenkéntbeszámolnak.

a

6.2. A

-

Társulat szakosztályai a következők:
biológiai;
csillagászati és űrkutatási;
frldtudományi;
kémiai;
környezettudományi,
meteorológiai és fizikai,
műszaki és informatikai,
orvos-egészségügyi,
tudománfiörténeti.

A szakosztályok az AlapszabáIynak megfelelő önálló tevékenységet folytatnak és
saját működési szabályzatot is kialakíthatnak. Tagiaik köztil vezetőséget
válasúanak A szakosztály vezetőjét - mivel ő az Elnökség tagja - a Társulat
Közgyűlése választja meg. Eves munkatervek alapján végzik munkájukat,
amelyről az Elnökségnek beszámolnak.
A Társulat munkájával összefiiggő szewezési, adminisztráciős, gazdálkodási
stb. tevékenysé gét a Magyar Természettudományi Társulat Titkársága,v égzi.

7L

VII. fejezet

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

7.I. A

Társulat vezető szervei:
Közgyűlés
azúgyvezetés - az Elnökség
a Felügyelőbizottság.

-

7.2. A Társulat vezetőtisztségviselői:

a Társulat Elnöke, Űgyvezető Elnöke, 4 fő alelnök, azElnökség
minden tagsa.

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 T itkárságát v ezető Ü gyv ezető lgazgatő (tovább iakb an
:

Igazgatő)

A

Társulat felelős személyei: a Társulat vezető tisáségviselői

szerv ezeti képviselő i.

7.4.

és

Összeférhetetlenségi szabályok:

A

7.4.7.
Közgytilés, valamint az ij;gyintéző és képviseleti szerv (Elnökség)
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki v,agy akinek közeli
ho zzátartozőj a a határ ozat alapj án
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

a)
b)

j

bármilyen más előnyben részesül, illetve

ogügyletben egyébkéntérdekelt.

a

megkötendő

Nem minősül előnynek a közhasznu szetvezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáItatás, illetve az egyesület által tagának, a tagsági jogviszony alapjart
7.4.2.

nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

7.4.3.Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy taga,illetve könywiz sgálőja az
a személy, aki
a) a legfőbb szeív, illetve az igyintéző és képviseleti szerv elnöke
vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagait,
akik tisztséget nem töltenek be),
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b)

a közhasznú szervezettel e megbízatásán kí\riili más tevékenység
kifejtéséreirányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irrányuló
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet céI szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az
egyesület által tagának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
az a)- c) pontban meghatározoíl. személyek közeli hozzátartozőja.

d)

7.4.4. A közhasznu szewezet megszíinésétkövető három évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisáségviselője az a személy, aki korábban olyan
közhasznű szervezet vezető tisáségviselője volt - annak megszűnését megelőző
két évben legalább egy évig -,

a)

amely jogutód nélkül szúnt meg úgy, hogy

az

áIlami adó- és

vámhatós ágnál nyilvántartott adó - és vámtart ozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhianl tárt fel,

b)
c)

amellyel szemben

az állami adó- és vámhatóság

izletlezárás

intézkedést alkalmazott, vagy izletlezátást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adőszámát az állami adő- és vámhatóság az adőzás
rendjéről szőlő törvény szerint felfiiggesáette vagy törölte.

d)

7.4.5. Avezető tisztségviselő, illetve az ennekjelölt személy köteles valamennyi
érintett köáasznú szerv ezetet előzetese n tájékoztatni arról, hogy i lyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznű szervezetnél is betölt.
7.4.6.Yezető tisáségviselő
nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét tevékenységeellátásához szükséges körben nem
korlátonák. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles
ellátni. Nem lehet vezető tisáségviselő az, akit a foglalkozástól,jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős.bírói ítéletteleltiltottak, az
eltiltás hatáIya alatt az ítéletbenmegjelölt tevékenységetfollató jogi személy
vezető tisáségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó hatátozatban megszabott
időtartamig nem lehet vezető tisáségviselő az) akit eltiltottak a vezető
tisáségviselői tevékenységtől.

a

7.5. Á

az a

Ktizgyűlés

7.5.1. A Társulat döntéshoző szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből
áll.
A Társulat évente legalább egy alkalommal taríKözgyűlést, négyévenkéntpedig
tiszttljítő Közgyűlést köteles rendezni. A Közgyrilést az Elnökség döntése
alapján az Elnök hívja össze. A Közgyűlést a Társulat székhelyénkívül más a Közgyűlés tartására alkalmas - helyre is összé lehet hívni.
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A Közgytilést

össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha a
tagok egyharmada írásban k&i az ok és a cél megjelölésével.

A

Közgyűlést az Elnökség köteles összehívni

a

szükséges intézkedések

megtétele céljából, ha
a.) Tarsulat vagyona az esedékestartozásokat nem fedezi,
b.) a Társulat előreláthatőlag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor

teljesíteni,yagy

c.) a Tarsulat céljainak eléréseveszélybe került.

A

Közgytilést a felügyelő szery, a Felügyelőbizottság indítványára _ annak
megtételétŐI számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a Közgyíuilés összehívására a felügyelő szerv is

jogosult.

A Közgytilés

összehívása - az időpont, a hely és a napirend megjelölésével Írásban, aKözgyűlést megelőző 15 napon belül postai vagy igazolt elektronikus
kézbes ítésűtjan történik.

A Közgytílési meghívónak tartalmaznia kell:
-

a

jogi személy nevét és székhelyét,

- aKözgyűlés időpontját és helyszínét,
- a Közgyűlés napirendjét, amelyet olyan részletességgelkell felttintetni,
hogy a szavazásra jogosultak a tángyalni kívánt témakörökben
álláspontj ukat kialakíthass ak.

7

.5.2.

A Közgytilés.ülései nyilvánosak.

.5.3. A Közgytílés határozatképes,ha a szavazati joggal rendelkező (rendes)
tugok több mint fele jelen van.
7

.5.4. Ahatározatképtelenség miatt elhalasztottKözgyőlést 20 napon belül újra
össze kell hívni az eredeti napirenddel. Ekkor a Közgyűlés a megjelentek
számát a tekintet né lkü l határ o zatkép e s .
7

7.5.5.

A

Közgyűlés

a

határozatait áItalában nyílt szavazással, egyszení
Társulat Alapszabályának módosításához a jelen lévő

szótöbbséggel hozza. A
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozoht határozata szükséges.

A

Társulat

74

céljának módosításához és a Társulat megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott hatátozata szükséges. Személyi kérdésekben,illetve barmely olyan
ügyben, amelyben azt a jelenlévők egyharmada kéri a szavazás titkos.

A Közgyrilés lebonyolítása: A Közgyrilést azÜgyvezető Elnök nyitja meg.
határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a Közg$ílés

7.5.6.

A

tisáségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető,jegyzőkönyv
hitelesítők,
szavazatszámlálók) megváIasztésára. A tisztségviselőket a határozatképes
közgyűlésen j elenlévők egyszení többségének szav azatáv aI (50%+ l szav azat)
nyílt szavazással kell megválasáani. Minden tagnak egy szavazata van.
Megválasztását követően alevezető elnök irányítja a Közgyűlés munkáját.
napirend kiegészítése:A közg$ílésen a tagok és a Tarsulat szervei a
meghirdetett napirendi pont kiegészítésétkérhetik. Kérelmüket indokolni
kötelesek. A közgyílés a napirend elfogadiásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésénektargyában Erről a közgyűlés
egyszerű többséggel (50%+1 szavazat) dönt.
7.5.7.

A

A

Közgyúlésről jegyzőkönyvet kell készíteni,melynek elkészítéséről,
szerkesáéséről a Társulat Titkársága gondoskodik. A jegyzőkönyvben rőgzíteni
keII az előterjesztéseket, a javaslatokat, a felszólalások lényegét, a szavazásra
feltett kérdéseket, a szayazás módját és eredményét (a döntést tiámogatók és
ellenzők számarányát), valamint a hozott határozatok, állásfoglalások és
javaslatok sző szerinti szövegét, időpontját éshatályát. Ajegyzőkönyvet az ülés
Elnöke és a Közgyűlésen megválasztott két jegyzőkönyv-hitelesítő személy írja
7.5.8.

alá.
7.5.9. A Közgytilésnek kell elfogadnia az elműlt évről szóló beszámolőt, a
közhasznűs ág i me l l é k etet, ame lynek a követke zőket k e l l tartalm aznia:
a számviteli beszámolót,

.
.

c
o
.
o
o
o
.

1

aköltségvetésitámogatasfelhasználását,
avagyonfelhasználásávalkapcsolatoskimutatást,
a cél szerinti juttatások kimutatasát,
avezetőtisáségviselőkneknyújtottjuttatásokmértékét,
akőzhasznú tevékenységérőlszőlő rövid tartalmi beszámolót,
aközponti költségvetési szeMőI,vagybármely állami,valamint
önkormányzati sz ervtő l kapott támo gatás mértékét.

A

Társulat köteles az éves beszámoló jővahagyásával egyidejűleg
kőzhasznűsági melléletet készíteni.A közhasznúsági melléklet elfogadása a

7.5.10.
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közgyűlés kizfuőlagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves beszámolójának
jőváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, a közgyűlés
döntése alapján történik.

A Társulat közhasznú működésével kapcsolatos iratokba M Egyesület
képviselőjével előzetesen egyezteteít időpontban - bárki betekinthet, azolrlől
saj át

költs égéremásolatot készíthet.

7.5.1l. A

Közgyűlés határozatát és a közhasznúsági melléletet a
döntést követő 30 napon belül nyilvánosságra kell hozni a Társulat
internetes honlapján. A Közgyűlés határozatai a Társulat Titkarságán, a
Társulat internetes honlapján kerülnek megjelenítésre. A Közgyűlés

határozatát az érintettekkel írásban igazolható módon közölni

kell.

7.5.12. A

Magyar Természettudományi Társulat a működéséről és a
szolgáltatások igénybevételénekmódjáról a székhelyén lévő hirdetőtáblán
történő kiftiggesáés űtján illetve a Társulat internetes honlapján
áj ékortafia a nyilváno s s ágot.
7 .5

.13.

o

A KözgytíIés kizár őlagos hatáskörébe tartozik:
a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
óvahagyj a a Társulat Al apszab ály át,
a7 éves költségvetés elfogadása,

határ ozatával

o
c
.
c
.

j

a7, előző évről szóló számviteli beszámoló
melléklet elfogadása,

az

.
.

ításait,

és a közhasznúsági

igyvezetés és a vezető tisztségviselők megválasztása

és

visszahívás a, díjazésuk megállap ítésa,
azngyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása,
a szavazatijoggal rendelkező tagok háromnegyedes szótbbbséggel
hozott hatátozattal dönt a Társulat céljának módosításáről, az

egyesület más egyesülettel

o
r

és módos

való

egyesülésének vagy

megszűnésének kimondásáról,
dönt a díjak és kitiintetések alapításáttő|, az adományozás rendjéről,

dönt

a közgyűléshez

az olyan

benyújtott fellebbezésekről, javaslatokról,
indítványokról
szerződés megkötésének jőváhagyása, amelyet M

egyesület saját tagával, vezető tisztségviselőjével, a
fe 1ü gye l őb

izotts ág tagsáv aI vagy ezek ho zzátarto zőj ával köt,

jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, avezető tisáségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagai elleni
kártérítésiigények érvényesítésérőlvaló döntés,
a

16

o
.
o

a

felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és
díjazásukmegállapítása,
a választoít könywizsgáló megválasztása, visszahívása és
díjazásának me gáll apítás a, és
avégelszámoló kijelölése.

7.6. Az Elnökség
A

Társulat tevékenységétés a gyakorlati munkát aközgyűlések között az
Elnökség végzi. Az Elnökség a Társulat igyvezető szerve. Az Elnökség
feladatait az Alapszabálynak és a Közgytílés 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 áttal négy évre
megválasztoít vezető tisáségviselőkből áll. Az Elnökség összetétele: Elnök,
7.6.1.

4

a

szakosztályok elnökei és a hataron túli
társszervezetek képviselője. Az Elnökség az elnökét maga váIasztja meg tagjai
köziil. Az Elnökség 16 tagű.

Ügyvezető Elnök,

alelnök,

7.6.2.,{z Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente taftla.
Az ülést azÜgyvezető Elnök írásban hívja össze, a napirend kozlésével.
Az Elnökség üléseire meghívható az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai
illetve a Társulat lgazgatőja, továbbá, akiknek jelenléte a napirendi pontok
tfugyalásán szükséges. A meghívottak az elnökségi döntésben szavazati
joggal nem vehetnek résá.
7.6.3. Az Elnökség határozatképes, ha tagtrai közül legalább 8 fő jelen van.
Az Elnökség a határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel
hozza meg. Az Elnökség határozatai a hirdetőtáblánkifi,iggesáésre kerülnek.
Az érintettekkel a határozatot írásban igazolható módon közölni kell. Az
Elnökség ülései nyilvánosak. Nyilvánosság csak a jogszabáIyban
me ghatár ozott e s etekben koflátozhatő.
Az Elnökség tevékenységétéves munkaterv alapján végzi, üléseiről
jegyzőkönyvet készít,amelyet az Ügyvezető Elnök aláírásán felül két
elnökségi tag hitelesít.
Az Elnökségi ülések között az Elnökség munkáját ideiglene§en
Étrehózott 5 fős operatív testület segítheti, amelynek feladata az

elnökségi ülések döntés-előkészítésébenvaló közreműködés. Az
ideiglenes testületet xz Űgyvezető Elnök hívhatja össze. A testület
összetétele nem állandó.
7.6.4.

Az Elnökség feladatai

a.)

A

és hatásköre:
Társulat tagjainak felvétele, kizárása.
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b.) A

Tarsulat tevékenységénekfuányítása, céljai megvalósulásának
elősegítése, a társulati munka szewezése, a napi ügyek vitele, M

ügyvezetés hatáskör ébe tartozó ügyekben a döntések megho zatala.

c.) A

Közgytílés előkészítése,összehívása,

a

napirendi pontok

meghatározása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,valamint
részvétel Közgyűlésen és válaszadás
Társulattal kapcsolatos
kérdésekre.
A Társulat éves munkatervének és költségvetésének elkészítése.
Társulat eredményes működéséhez szükséges feltételek
megteremtése.

a

a

d.)
e.) A
f.) A

Társulat ingó, és ingatlan vagyonának működtetésével és
hasznosításával összeíiiggő feladatok meghatározása, a Közgyúlés

hatáskörébe nem tartoző döntések meghozatala és végrehajtása.
Bizottságok létrehozása, beszámoltatása és megszüntetése.
Beszámoltatja a Társulat tisáségviselőit, a szakosúályok elnökeit,
azlgazgatót, figyelemmel kísériés ellenőrzi az
Titkárságának
működését.

g.)
h.)
i.)

MTT

Dönt

kitiintetések, díjak odaítélésérőI,atisáeletbeli és tisáeleti
tagok megváIasztásáről, és a társulati tevékenységben kiemelkedő
munkát végző tagok elismeréséről. Tisáeleti tagságot
Társulat
Elnöksége annak a rendes tagnak adományoz, akinek tudományos és
ismeretterj esrtő munkája kimagasló és köaiszteletnek örvend. A tiszteleti
tag nem ftzettagdíjat.
a

a

i.)

A Társulat működésével kapcsolatos iratok

megőrzése.
k.) A Társulat határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése.
Társulatot érintő megszűnési ok fennállásának rnindenkori
vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések
megtétele

l.)

A

7.7. Felügyelőbizottsá g

7.7.I. A Felügyelőbizottság a Társulat elkülönült felügyeleti szerve.
Közvetlen felügyeletét a Közgyűlés gyakorolja, a Felügyelőbizottság a
Közgyűlésnek felelős a tevékenységéért.Ha a közhasznú szervezet éves
bevétele meghaladj a az öNenmillió forintot, a vezető szervtől elkiilönült
F elügy el őbizottság létt ehozás a kötel ező. A F e lü gy előbizotts ág három főb ő
áIIő szewezet, akik et a Közgyűlés válas zt 4 évre. A Felügyelőbizotts ág saját
1

hatáskörben maga váIasúja meg elnökét. A Felügyelőbizottság tagjai és
elnöke a Társulat más vezetőtisztségébe nem választhatőak. A
Felügyelőbizottság ülése legalább 2 tag jelenlétében határozatképes. A
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Felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen
kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a Társulat ügyvezetésétől
fiiggetlenek, tevékenységüksorán nem utasíthatóak. A felügyelőbizottsági
tagsági viszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság
megszűnésérea vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésérevonatkozó
szabályokat kell alkalmazn| azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó
nyilatkoz atát a Társulat Elnökéhe z v agy Ügyvezető Elnökéh ez intézi.

A Felügyelőbizottság ellenőrzi a kőzhasznú Társulat működését és
gazdáIkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést,
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társulat könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgáIhatja. A Felügyelőbizoítság feladata a
Társulati szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabáIy és a Társulati
határozatok végrehajtásának ellenőrzése. A Felügyelőbizoítság vezetőjét és
tagait az Elnökség üléseire meg lehet hívni, azokon tanácskozási joggal
7.7.2.

vehetnek részt.

7.7.3. A Felügyelőbizottság maga állapítja meg ügyrendjét és éves
feladattervét. Határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
Szav azategyenlő

sé

g e setén p énzfe ldob

ás

s

al döntenek.

A

7.7.4.
Felügyelőbizottság köteles az intézkedésrejogosult vezető szervet
tfuekoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról,

hogy

!

a Társulat működése során olyan jogszabálvsértés, yagy a Társulat érdekeit
egyébkéntsúlyosan 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 intézkedésrejogosult vezető szervet (Közgnílés vagy Elnökség) a
Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételéről számított harminc napon
belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv
összehívásáta a Felügyelőbizottság j ogosult.
7.7.6. Ha aKözgyőlés, vagy az Elnökség a törvényes működés helyreáIlítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi ffi€g, a Felügyelőbizoítság
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
7.7.7. TevékenységéértaKözgyűlésnek l'artozik felelősséggel és annak beszámolni köteles.
Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük
elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésévela Társulatnak okozott

A

19

károkért aszerződésszegéssel okozott kaíértvaló felelősség szabályai szerint
felelnek a Társulattal szemben.
7.7.8. A Felügyelőbizottság köteles a Közg$ílés elé kerülő előterjesáéseket
megvizsgálni, és az ezel<kel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén
ismertetni. Egyebekben
fontosabb megállapításairól tájékoztatja az
Elnökséget.

a

7.7.9. A Felügyelőbizottság tagai és a Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozőlk nem kaphatnak a Társulattól semmiféle
juttatást, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáItatásokat, valamint az Egyesület minden tagjának nyújtott
Alapszabályban leírt célok és feladatok szerinti juttatásokat.

A

Felügyelőbizottság megáIlapításai és javaslatai a|apján a Tiársulat
illetékes szerve köteles az intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását
ellenőrizni és minde rről a Bizottságot értesíteni.
7.7.10.

7.8. A

Társulat Elnöke

7.8.1. Összehívja és vezeti a Közgyűlést.

7.8.2.Itányítja a Társulat tevékenységét,képviseli a Társulatot harmadik
személyek felé és ellenőrzi a testiileti döntések végrehajtását. Képviseleti joga
önálló és teljes körű.

7.8.3.Intézkedik és dönt aKözgyűlés és az Elnökség áttal hataskörébe utalt

ügyekben.
7.8.4. Kapcsolatot tart

a

gazdálkodó és felügyeleti szervekkel, öqszefogja a

Társul at páIy áaati tevékenys égét.
7 .8.5. Utalványozási jogot gyakorol.

7.9. ATársulat Ügyvezető Elnöke
7.9.1: Képviseli a Társulatot harmadik személyek felé. Képviseleti joga önálló
és teljes körű.
7.9.2. Összehívja és vezeti az Elnökség üléseit.
7 .9 .3 . Akadályo úatása esetén helyettesíti a Társulat Elnökét.
7.9.4. Munkáltatói jogokat gyakorol az lgazgató és a Társulat Titkárságának
a|kalmazottai felett.

7.9.5.Intézkedik és dönt aKözgyűlés és az Elnökség áItal hatáskőrébe utalt

ügyekben.
7 .9.6. Utalványozási jogot gyakorol.
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7.9.7.Kapcsolatot tart a gazdálkodő és felügyeleti szervekkel, összefogja a
Tarsulat pály ánati tevékenysé gét.
7.9.8. Gondoskodik arről, hogy az igyintézésmindenkor 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 tevékenys égét,

7.10.2. Helyettesítik akadályoúatásuk esetén az Elnököt és az Ügyvezető
Elnököt.
7.10.3. Kapcsolatot tartanak a gazdálkodó és felügyeleti szervekkel, segítséget
nffitanak a Tarsulat pályazati tevékenységhez.
7.10.4.Intézkednek és döntenek aKözgyűlés és az Elnökség által hatáskörükbe
utalt ügyekben.

7.10.5. Gondoskodnak arcől, hogy az igyintézésmindenkor a törvényeknek
megfelelően történjen, ügyelnek a költségvetés szabályszerű végrehajtrására és
elősegítik a takarékos gazdálkodást.
7 .I0.6. Utalványozási jogokat gyakorolnak.
7

.1t. Ügyvezet ő lgazgatő

7.1I.1. Gondoskodik a Társulat Titkárságának zökkenőmentes

működésérőI, a

Társulat céljainak eléréséhezszükséges intézkedésekvégrehajtásának

megszervezéséről.

7.1I.2. Kapcsolatot tart

a

gazdálkodó és felügyeleti szervekkel, elkészítia

anyagait.

Társulat pályazati
7.1I.3.Intézkedik és dönt a hataskörébe utalt ügyekben.

t

7.1I.4. Gondoskodik arról, hogy az igyintézésmindenkor a törvényeknek
megfelelően történjen, ügyel a költségvetés szabáIyszerű végrehajtására és
biúosítjaa takarékos gazdálkodást.
7

.11.5. Utalványozási jogot gyakorol.

7.1L6. Előkészíti az Elnökségi üléseket, közreműködik aKözgyőlés előkészítő
munkáiban, megszewezi a Társulat könywezetését és a. Társulat iratainak
őrzését, e ő s e gíti a Társ ul at min den n ap i munk áj anak zav artalan műkö dé s ét.
7.1I.7. Képviseli a Társulatot a PTK 3:30,§ (3) bekezdése szerint.
1

2I

VIil. fejezet
A Társul at gazdálkodása

A Társulat nem nyereségelvű. Anyagi eszközeit az Alapszabályban
ftgzítelt célokra fordítja. A köáasznű (szakmai, társadalmi) szervezetekre
8.1.

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-vállalk ozási tevékenységből származő bevétel,
o költségvetési támogatás,
M államháztartás alrendszere ibő l közszolgáltatás i szerző dés
ellenértékekéntszetzett bevétel,
o más szervezeltől illetve magánszemélytől kapott adomány,
befektetési tevékenységből származő bevétel,
o egyéb bevétel.

.
o

.
.

8.4. A

-

Tarsulat kiadásai:

alapcélszerintitevékenységhezközvetlenülkapcsolódó költségek,
gazdasági, vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó

költségek,
a Társulat szervezetének működési költségei, valamint a több
tevékenys éghez használt immateriális j avak és tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírása.
A Társulat gazdálkodása:

-

8.5.

a.) A

Társulat éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az
Elnökség hagy jővá. és amelyről köteles aközgyűlést tájékoztatni.
b.) A Társulat céI szerinti tevékenységébőlszátmaző bevételeit és
ráfordítas ait elkülönítetten ke 1l nyi lvántartani.

'
,

c.) A

me gval

d.)

Társulat vállalkozási tevékenységet csak céljai és feladatai

rdekéb en, azokat nem v e s zé ly eztetv e v é gezhet.
Társulat gazdátkodása során elén eredménl nem osztj

ó s

ítás a

é

A
a fel, azt
azAlapszabálybanmeghatarozottkőzhasznútevékenységrefordítja.
e.) A Társulat tatozásaiért saját vagyonával felel.
f.) A Társulat tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
g.) A Társulat vezető tisáségviselői a Társulat érdekében kifejtett
munkájukért tiszteletdíjat és költségtérítéstkaphatnak. Az Elnökség ezen
döntésérő l a Közgytílést táj éko ztatni köteles.
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h.) A Társulat csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat
kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti

tevékenys é gének ellátás át é s műkö dé s ének fenntartás át.
i.) A Közg$ílés és az Elnökség feladata a működőképesség fenntartása és
a fenyegető fizetésképtelenségesetén a hitelezők érdekeinek szem előtt
tartásáv al a sziiks é ges intézkedés ek me ghozatala illetve kezdemény ezése.

IX. fejezet
Vegyes és zárő rendelkezések

Azokban

a

az AlapszabáIy nem rendelkezik, az
évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári

kérdésekben, amelyektől

egyesülési jogról sző|ő 2011.
Törvénykönyvről szőIő 2013.. évi V. törvény azirányadő.
A Társulat működésével kapcsolatos valamennyi irat a Társulat Titkárságán a
tagság és az érdeklődők rendelkezéséreálI, amelyekbe előre egyeztetett
időpontban betekinthetnek.

9.1.A Társulat megszűnik, ha:
o felosztását aközgyűlés kimondja,
o másik egyesülettel való egyesülését a közgyűlés elrendeli,
o a bíróság feloszlatja,
o a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság
megszünteti vagy megállapítja megszűnését,
o aftzetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti.
9.2. Jogutód nélküli megszűnés bekövetkezhet akkor is, ha a Társulat
megvalósítoíta céIját vagy a Társulat céljának megvalósítása lehetetlenné vált és
Új célt nem határoúak meg vagy a Társulat tagjainak száma hat hónapon
keresáül nem éri el a 10 főt.
9.3. A Társulat jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítéseután fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatátozott, a
Társulat céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött
közhasznú szervezetnek kell átadni. A fennmaradó vagyon sorsáról a
nyilvantartó bíróság a törlést kimondó hatérozatában rendelkezik, a
vagyonátruhazás teljesítéséreszükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon
feletti rendelkezési j og a Társulat törlésével száll át az uj jogasultra.
9.4. A Társulat jogutód nélküli megsaínése után a vezető tisztségviselőkkel
szemben e minőségükben a Társulatnak okozott károk miatti kártérítésiigényt _
a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül- a Társulat törlésének
időpontjában tagsági jogviszonyban állő tag vagy az érvényesítheti,akinek a
részérea megszűnéskor fennmaradó Társulati vagyont át kellett adni, vagy ha
lett volna vagyon, át kellett volna adni.

T"
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a

Társulat jogutód nélkül megszűnik. a hitelezők kielégítetlen
követelésük erejéig kártérítésiigényt érvényesíthetneka Tarsulat vezető
tisnségviselőivel szemben a szerzfiésen okozott krirokért való felelősség
szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a Társulat fizetésképtelenségével

9.5. Ha

fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdeket nem vette figyelembe.
rendelkezés végelsámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

A jelen Alapszabályt a módosításokkal
l

6.-án tartott Közgyülés elfogadta.

Ez

a

egységes szerkezetben a 2018. május

Záradék:

Alulírott Dr. Csiki Károly ügyvéd igazolom, hogy az a|apszabály egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapjrin

hatrllyos tanalmának.
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