A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §

A Társaság neve:
- angolul:
- franciául:
- németül:
- oroszul:
- spanyolul:

2. §

A Társaság működési területe:
A Társaság székhelye:
A Társaság alapítás éve:
A Társaság pecsétje:

3. § (1)

Magyar Táplálkozástudományi
Társaság
Hungarian Society of Nutrition
Société Hongroise de la Nutrition
Ungarische Gesellschaft für
Ernährungswissenschaft
ВeнгepcкoeЕНГЕРСКОЕ Общecъшo
БЩЕСБШО Питания ИТАНИЯ
Sociedad de la Nutrition de Hungria
Magyarország
1088 Budapest, Szentkirályi u. 14.
1966.
Körpecsét az alábbi felirattal:
Magyar Táplálkozástudományi
Társaság a pecsétben stilizált faág
- kígyóval és 3 falevél - bent M.T.T.
betűk.

A Társaság közhasznú szervezet. (A továbbiakban: Társaság)

(2)

A Társaság jogi személy.

(3)

A Társaságnak területi szervezetei és szekciói is lehetnek. A területi szervezetek
és szekciók nem önálló jogi személyek. Tevékenységüket a Társaság felügyelete
és irányítása alatt fejthetik ki.

(4)

A Társaság a táplálkozástudománnyal foglalkozók önkéntes társulásán alapuló, a
tudományág területén a tudományos és gyakorlati munkát elősegítő, koordináló és
lefolytató, a táplálkozáshoz kapcsolódó népegészségügyi problémákat feltáró,
megoldásukban közreműködő szervezet. E tevékenységének előmozdítása
érdekében fejleszti kapcsolatait a táplálkozás-tudomány elméleti és gyakorlati
kérdéseivel foglalkozó hazai és külföldi társaságokkal, szervezetekkel és ezekkel
jó együttműködést alakít ki.

(5)

A Társaság közhasznú tevékenysége során együttműködés keretében részt vesz
az orvosok (különösen a családorvosok) továbbképzésében (kredit rendszer).

(6)

A Társaság közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
a Társaság honlapján (www.mttt.hu) hozza nyilvánosságra.
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II. fejezet
A társaság célja és tevékenysége
A Társaság közhasznú tevékenységének célja:
4. § (1)

A táplálkozástudomány eredményeinek felhasználása a lakosság egészségének
megőrzése, az étrendfüggő betegségek megelőzése érdekében, hatékony
közreműködés a táplálkozási intervenció hazai alkalmazási módjai
kidolgozásában és megvalósításában.

(2)

A gyógyintézeten belüli és kívüli gyógyélelmezés korszerű elvei kidolgozásának,
illetve adaptálásának elősegítése, a gyógyító ellátás eredményességének ily
módon történő erősítése.

(3)

A táplálkozástudomány eredményeit felhasználva széleskörű
táplálkozási
ismeretterjesztés a lakosság ez irányú ismereteinek bővítésére, az egészséget
szolgáló táplálkozási magatartás kialakítására.

(4)

A táplálkozástudományi kutatások elősegítése tudományos rendezvények
szervezése, szakanyagok megjelentetése, külföldi tudományos rendezvényeken
történő részvétel támogatása, külföldi szakemberekkel folytatott véleménycsere
útján.

(5)

Társadalmi úton elősegíteni a társasági tagok szakmai tevékenységét, az
egészségügy és ezen belül különösen a táplálkozás-tudomány színvonalának
állandó emelését.

(6)

A Társaság tagjainak önként vállalt társadalmi munkájára alapozva saját
szakterületén hozzájárul az egészségpolitika alakításához és megvalósításához.

(7)

A Társaság elősegíti a tagok szakmai képzettségének emelését, társadalmi
tevékenységük és alkotó munkájuk kibontakoztatását.

(8)

A Társaság saját szakterületén elősegíti az országos szintű társadalmi, etikai,
tudományos, gyakorlati és oktatási feladatok megoldását, valamint az egészségmegőrzési programok megvalósítását.

(9)

A Társaság saját szakterületén aktívan részt vesz a hazai közvélemény
formálásában, a gyors és szakszerű tájékoztatásban, a tömegkommunikációs
szervek és eszközök segítségével.

(10) A Társaság további célja, hogy őrködjön tagjai erkölcsi tekintélye felett, és a
közérdekkel összhangban érvényesítse a tagok erkölcsi érdekeit.
A Társaság tevékenysége:
5. § (1)

Tagjai kezdeményezésére vagy felkérésre, a tagokkal történt egyeztetés után,
javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki a szakterületét általánosan és
alapvetően érintő döntések, tervek, fejlesztések, koncepciók, jogszabályok,
állásfoglalások kidolgozásában, illetve módosításában.
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(2)

A meghozott döntésekre, szabályozásokra vonatkozó tapasztalatait, javaslatait,
tagjai véleményét – ha szükséges– a téma szerint illetékes szervekhez megküldi.

(3)

Tájékoztatja tagjait az egészségpolitikai elgondolásokról, fejlesztési célokról,
kiemelt szakmai célprogramokról, döntésekről, szabályozásokról, különös
tekintettel saját szakterületére.

(4)

Szakterületén közreműködik a társadalom és az egyén közös érdekeinek
kielégítésére irányuló következő tevékenységekben: táplálkozással összefüggő
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, nevelés, oktatás és ismeretterjesztés.
Minden közhasznú tevékenység nyilvános, bárki számára igénybe vehető.

(5)

Összehangolja tagjai tevékenységét, területi szervezetei, szekciói működését.

(6)

Előmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek
javítását, tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket:
a.) pályázatokat ír ki;
b.) személyi javaslatokat tesz állami kitüntetések adományozására;
c.) emlékérmeket és díjakat alapít, és adományoz.

(7)

Kapcsolatot létesít, és együttműködik hazai, külföldi és nemzetközi
szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel, segíti, irányítja, összehangolja és
ellenőrzi tagjai és szekciói ilyen irányú tevékenységét.

(8)

Társaságként, illetve tagjai útján részt vesz a külföldi tudományos szakmai
szervezetek munkájában.

(9)

A tudományos tapasztalatcsere és a továbbképzés megvalósítása érdekében
kongresszusokat, konferenciákat, vitákat és egyéb szakmai rendezvényeket
szervez, közreműködik területi szervezetei, szekciói rendezvényszervező
tevékenységében és összehangolja azokat.

(10) Anyagi lehetőségeinek határain belül elősegíti tagjainak részvételét külföldi
kongresszusokon, szakmai rendezvényeken.
(11) Kiadványokat szerkeszt és ad ki. A tudományos haladás, az egészség-megőrzési
elvek gyakorlati megvalósítása és a közvélemény formálása érdekében
propagandatevékenységet végez, támogatja és összehangolja területi szervezetei,
szekciói és tagjai ilyen irányú tevékenységét.
(12) A Társaság közhasznú céljainak megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási
tevékenységet fejthet ki, ez azonban semmiféle hátrányt nem jelenthet az
előzőkben meghatározott célok vonatkozásában. A gazdálkodás eredményét tagjai
között nem osztja fel, azt teljes egészében a fentiekben leírt tevékenységére
célokra fordítja.
A Társaság váltót, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
A Társaság gazdálkodási-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez a
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. A Társaság befektetési
tevékenységet nem végez.
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III. fejezet
A társaság tagjai, tevékenységük, jogaik és kötelezettségeik
6. § (1)

(2)

A Társaság tagjai lehetnek:
a.) rendes tagok,
b.) tiszteletbeli tagok,
c.) pártoló tagok,
d.) ifjúsági tagok.
Rendes tag lehet az a nagykorú magyar, vagy az Európai Unióban honos
állampolgár, továbbá Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki egyetemet vagy
főiskolát végzett, aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a Társaság
alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban
kéri, és akit a Társaság vezetősége a tagok sorába felvesz. A Társaság rendes
tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A rendes tagokat egyenlő jogok illetik
meg.
A rendes tag joga, hogy:
a.) a Társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt
vegyen. Tisztségviselőt választhat és tisztségre választható.
b.) részt vegyen a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, az
állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, illetve a
Társaság egyéb tevékenységében.
c.) a Vezetőség által meghatározott költségtérítés ellenében, részt vegyen a
Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más
szakmai-tudományos rendezvényeken.
d.) Tartós külföldi tartózkodás esetén a rendes tagság változatlanul fennáll.
A rendes tag kötelessége, hogy:
a.) a Társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az alapszabályban
meghatározott kötelességeinek eleget tegyen.
b.) a Társaság tevékenységével kapcsolatos, önként vállalt feladatait
maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa.
c.) a Társaság vezető testületeinek felkérésére társasági tevékenységéről
beszámoljon.
d.) mind az aktív, mind a nyugdíjas rendes tag a részére megállapított tagsági
díjat befizesse.

(3)

Tiszteletbeli tag lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, aki a
társadalmi, gazdasági élet különböző területein szerzett széleskörű tapasztalatait a
Társaság munkájában hasznosítani kívánja. A tiszteletbeli tagot a Társaság
elnökségének javaslatára a Vezetőség választja.
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A tiszteletbeli tag joga, hogy:
a.) a Társaság Közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen.
b.) részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon,
vitákon és más szakmai-tudományos rendezvényeken.
A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy:
a.) a Társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen.
b.) a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait
maradéktalanul végrehajtsa.
(4)

Pártoló tagok lehetnek olyan jogi személyek, akik a Társaság működéséhez
anyagi, továbbá szakmai, elvi, erkölcsi vagy egyéb támogatást nyújtanak. A
pártoló tagságot a Vezetőség hagyja jóvá.
A pártoló tag joga, hogy:
a.) a Társaság rendezvényein tanácskozási és indítványozási joggal részt
vegyen.
b.) javaslatot tehet szakmai, tudományos kérdések megvitatására, illetve ezekkel
kapcsolatban állásfoglalásokat készítsen.
c.) a Társaság rendezvényein külön térítés nélkül kiállítsa, illetve bemutassa
termékeit.
A pártoló tag kötelessége, hogy:
a.) a Társasággal szemben vállalt kötelezettségeit teljesítse.
Ifjúsági tag lehet:
az a magyar vagy külföldi állampolgárságú, első diplomáját megszerző egyetemi
vagy főiskolai hallgató, aki a Társaság tudományága iránt érdeklődést tanúsít, akit
oktatói felvételre javasolnak, aki felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit a
Társaság Vezetősége az ifjúsági tagok sorába felvesz. Az ifjúsági tagok jogaikat
személyesen gyakorolják.
Az ifjúsági tag joga, hogy:
a.) a Társaság Közgyűlésén a rendes tagokkal megegyező jogokkal vesz részt,
azonban tisztségviselőnek nem választható.
b.) részt vegyen a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, az
állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, illetve a
Társaság egyéb tevékenységében.
c.) részt vegyen a Társaság kongresszusain, konferenciáin, vitáin és más
szakmai-tudományos rendezvényein.
d.) igénybe vegye a Társaság által az ifjúsági tagok számára nyújtott
kedvezményeket.
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Az ifjúsági tag kötelezettsége, hogy:
a.) a Társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen.
b.) a Társasági tevékenységgel kapcsolatos, önként vállalt feladatait teljesítse.
c.) a Társaság vezető testületeinek felkérésére társasági tevékenységéről
beszámoljon.
7. § (1)

A rendes tag tagsági viszonya megszűnik:
a.) kilépéssel;
a tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a főtitkárnak írásban jelenti be; a
tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik; a tagsági viszony
megszűnéséről a Társaság Vezetőségét tájékoztatni kell,
b.) a Társaság megszűnésével,
c.) a tag halálával,
d.) a tag kizárásával, törléssel.
e.) a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával.
Kizárható Törölni kell a rendes tagok sorából azt a személyt, aki:
-

(2)

a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz
eleget,
elkövetéséért
jogerősen
végrehajtható
szándékos
bűncselekmény
szabadságvesztésre ítélték,
jogerős fegyelmi határozat alapján a társasági tagságra érdemtelenné vált,
társadalmi helyzetéhez méltatlan magatartás tanúsítása miatt vagy más,
különösen súlyos fegyelmi vétség elkövetése miatt.

A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik:
a.) lemondással;
a tiszteletbeli tag a lemondását az elnöknek vagy a főtitkárnak írásban jelenti
be; a tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik;
a tagság megszűnéséről a Társaság Vezetőségét tájékoztatni kell.
b.) a Társaság megszűnésével,
c.) a tag halálával,
d.) a tag kizárásával, törléssel
e.) a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával.
Törölni kell Kizárható a tiszteletbeli tagok sorából azt, aki:
-

a Társasággal szemben önként vállalt kötelezettségeinek önhibájából nem
tesz eleget,
szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen szabadságvesztésre ítélték,
a tiszteletbeli tagságra érdemtelenné vált.
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(3)

A jogi személy pártoló tag tagsága megszűnik:
a.) a pártoló tagság felmondásával;
a jogi személy pártoló tag a tagság felmondását a Társaság elnökének vagy
főtitkárának írásban jelenti be; a tagság a nyilatkozat kézhezvételével
megszűnik, a tagság megszűnéséről a Társaság Vezetőségét tájékoztatni kell,
b.) a Társaság megszűnésével,
c.) a jogi személy megszűnésével,
d.) törléssel a tag kizárásával,
e.) a tagsági viszony Társaság általi felmondásával.
Törölni kellKizárható a jogi személyt a pártoló tagok közül, ha a Társasággal
szemben fennálló, önként vállalt kötelezettségeit önhibájából nem teljesíti.

(4)

Az ifjúsági tagság megszűnik:
a.) törléssel;
a tagot az ifjúsági tagok sorából törölni kell, ha egyetemi, főiskolai
tanulmányait megszakította, vagy befejezte; az egyetemi, főiskolai
tanulmányainak befejezését követően felvételét a rendes tagok sorába a 7. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint kérheti,
b.) kilépéssel;
az ifjúsági tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a főtitkárnak írásban
jelenti be; a tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik; a
tagság megszűnéséről a Társaság Vezetőségét tájékoztatni kell,
c.) a Társaság megszűnésével,
d.) törléssela tag kizárásával,
e) a tag halálával
f.) a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával.
Törölni kell Kizárható az ifjúsági tagok sorából azt, aki:
-

a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz
eleget,
szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen szabadságvesztésre ítélték,
a fegyelmi bizottság állásfoglalása alapján az ifjúsági tagságra érdemtelenné
vált.

7/A. § A tag kizárása kérdésében a Közgyűlés az elnök előterjesztésében határoz.
A kizárás alá vont tagot az eljárás megindításáról, posta útján, tértivevényes küldemény
formájában kell értesíteni. A kizárás alá vont tagot figyelmeztetni kell, hogy az ügy iratait
megtekintheti, azokra észrevételt tehet, védekezését előterjesztheti és további bizonyítást
javasolhat.
A kizárásról szóló határozatot az érintettel posta útján, tértivevényes küldemény
formájában kell közölni. A kizárást kimondó határozatot indokolni kell.
A kizárást kimondó határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, amennyiben
azonban az érintett a határozatot sérelmesnek tartja, a határozatról történt
tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, annak hatályon kívül helyezése iránt
bírósághoz fordulhat.
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IV. fejezet
A társaság vezető szervei és állandó bizottságai
A Társaság vezető szervei:
8. § (1)

A Közgyűlés: a Társaság legfőbb testületi döntést hozó szerve.

(2)

A Vezetőség: a Közgyűlés hatáskörét, a kizárólagos hatáskörök kivételével, két
közgyűlés közt gyakorló szerv. A Vezetőség a Társaság ügyvezetését látja el.

(3)

Az Elnökség: a Vezetőség hatáskörét, a kizárólagos hatáskörök kivételével, két
vezetőségi ülés közt gyakorló szerv. Az Elnökség a Társaság ügyvezetését látja el.

(4)

A Társaság vezető szerveinek ülései nyilvánosak. Abban az esetben, ha a
személyes adatok, vagy személyiségi jogok védelme, avagy jogszabály kötelezővé
teszi, zártkörűséget kell elrendelni.

(5)

A vezető szervek határozat hozatalában nem vehet részt szavazhat az a) akit a
határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c)
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója
érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a
döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség
alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt.
akire az 1997. évi CLVI. törvény 8. § (1) bekezdése vonatkozik.

(6)

Az Elnök (távollétében: alelnök) köteles nyilvántartást vezetni mindhárom vezető
szerv döntéseiről. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntés megfogalmazását,
hozatalának időpontját, hatályát és a támogatók, ellenzők arányát, lehetőség
szerint személyét.

(7)

Az Elnök (távollétében: alelnök) köteles a vezető szervek döntéseiről az
érintetteket ajánlott levélben értesíteni és azt a nyilvánossággal is közölni kell a
Társaság honlapján.

(8)

A működéssel kapcsolatos iratokba a társaság valamennyi tagja az
elnökkel/alelnökkel, vagy főtitkárral történt előzetes egyeztetés után betekinthet.

(9)

A Társaság a működése és a szolgáltatásai igénybevételének módját, valamint
beszámolóit közli a nyilvánossággal, a Társaság honlapján.
A Társaság állandó bizottságai:
1. Ellenőrző Bizottság
2. Etikai Bizottság.
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V. fejezet
Közgyűlés
9. §

A Társaság legfőbb testületi döntést hozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok
összességéből áll.

10. § A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:
(1) Megállapítja, illetve módosítja a Társaság alapszabályát.
(2) Jóváhagyja a közhasznú szervezet belső szabályzatát, amelyet a Vezetőség dolgoz
ki.
(3) Megszünteti a Társaságot, ha a feloszlást, vagy más társasággal való egyesülést a
Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondjaDönt a Társaság megszűnésének,
egyesülésének és szétválásának elhatározásáról.
(4) Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket Ptk. és az alapszabály kizárólagos
hatáskörébe utal, valamint azokban, amelyekben a döntés jogát magának tartja
fenn.
(5) A Vezetőség és az állandó bizottságok beszámolója alapján megvitatja a Társaság
munkáját, meghatározza a Társaság legfontosabb feladatait a következő időszakra
és dönt az általa választott testületek, tisztségviselők felmentésének kérdésében.
(6) Megállapítja az aktív és nyugdíjas rendes tagok, valamint az ifjúsági tagok által a
Társaságnak fizetendő tagdíj mértékét.
(7) Megválasztja 5 évre szólóan a Társaság tisztségviselőit: a Vezetőséget, a
pénztárost, az Ellenőrző és az Etikai Bizottság tagjait, valamint a póttagokat.
A Közgyűlés indokolt esetben az általa megválasztott bármely testületet,
bizottságot, illetőleg tisztségviselőt visszahívhat. A visszahívásról a Közgyűlés a
Társaság Etikai Bizottságának javaslata alapján dönt.
(8) Dönt a szekciók és területi szervezetek létrehozásának kérdésében.
(9) A Közgyűlés a Vezetőség javaslatára a Társaság arra érdemes tagjai közül,
tevékenysége elismeréseként, tiszteletbeli elnököt választhat. A tiszteletbeli elnök
a Vezetőség ülésein tanácskozási joggal vesz részt.
(10) A Közgyűlés kizárólagos hatásköre az éves közhasznúsági jelentés és az éves
beszámoló elfogadása.
11. § (1) A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként kell összehívni. A Közgyűlést
össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada
az ok és cél megjelölésével kívánja.
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Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha a) a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem
fedezi; b) a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni; vagy c) a Társaság céljainak elérése veszélybe
került.
(2) A Közgyűlést az Elnökség, akadályoztatása esetén a főtitkár hívja össze. A
Közgyűlés helyét, idejét, valamint a javasolt tárgysorozatot az Elnökség állapítja
meg, és azt a főtitkár legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt írásban közli
a tagokkal. A közgyűlést legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött
meghívóval, írásban, igazolható módon kell összehívni. Írásbeli igazolható
módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény) A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati
javaslatokat és az előterjesztők indokolását.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
A Közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyre is összehívható.
A meghívónak tartalmaznia kell
a) a Társaság nevét és székhelyét,
b) a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését,
c) a Közgyűlés naprendjét,
d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt
napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes. A Közgyűlés összehívására irányuló meghívóban
megjelölhető a megismételt közgyűlés napja is.
Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a Közgyűlést akkor lehet
megtartani, ha a Közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A Közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén a főtitkár, vagy a Közgyűlés
által megválasztott személy vezeti.
A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók és a
jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására bármelyik egyesületi tag tehet
javaslatot. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók
és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról a Közgyűlés a szavazati joggal
rendelkező tagok szótöbbségével határoz.
(3) A szabályszerűen összehívott Közgyűlés a szavazásra jogosult tagok 50 százaléka
+ 1 fő jelenlétében határozatképes. A létszám miatt határozatképtelen Közgyűlést
egy későbbi időpontban ismételten, a 11.§ (2) pontjában előírtak szerint, össze
kell hívni, mely a megjelentek számára való tekintet nélkül az eredeti napirendi
pontokban lesz határozatképes. A Közgyűlés meghívójában a tagokat tájékoztatni
kell erről a jogkövetkezményről.
A tagok a tagsági jogaikat képviselőn keresztül is gyakorolhatják.
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(4) A szavazás rendje:
a.) A Közgyűlés határozatait, ide értve az éves beszámolóról szóló döntést, nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Közgyűlés bármely tag
javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást. Ha egy tag valamely ügyben
nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
b.) A tisztségviselőket, vezető szerveket és állandó bizottságokat a Közgyűlés
többes jelölés alapján, titkos szavazással választja.
c.) A Közgyűlés a személyekre vonatkozó más határozatokat is titkos szavazás
útján hozza.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
A Közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a
levezető elnök szóban hirdeti ki. Az Elnök a határozatot az érintett tagokkal, a
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, a
határozatnak a Társaság honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
(5) Az alapszabály módosításához, a tagok kizárásához, a Társaság más egyesülettel
történő egyesüléséhez, a Társaság feloszlásához a jelen lévő tagok szavazók
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata kétharmadának egyetértése
szükséges. A Társaság céljának módosításához és a Társaság megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(6) A Közgyűlés nyilvános. Az elnök a személyes adatok, vagy személyiségi jogok
védelmében, avagy ha azt a jogszabály kötelezővé teszi, zárt ülést rendelhet el.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell
jelölni a Közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell
sorolni a közgyűlésen megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell
tüntetni a javasolt illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal
kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűléselnöke, a
jegyzőkönyvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés tagjai közül
választott hitelesítő az aláírásával hitelesíti.
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VI. fejezet
Vezetőség
12. § Két Közgyűlés között a Közgyűlés hatáskörét, a kizárólagos hatáskörök kivételével, a
Vezetőség gyakorolja.
13. § (1) A Vezetőség tagjainak száma 18: elnök, alelnök, főtitkár, titkár, külügyi titkár,
ifjúsági felelős, valamint 12 tag. Az Ellenőrző és Etikai Bizottság 3-3 tagú. A
vezetőségi ülések állandó meghívottjai tanácskozási joggal a pénztáros, az
Ellenőrző és az Etikai Bizottság elnöke. A Vezetőség, az Ellenőrző és az Etikai
Bizottság tagjai a közhasznú szervezet vállalkozásában munkaviszonyt nem
létesíthetnek. A Vezetőség legfeljebb egyharmada választható a Társaság tagjain
kívüli személyekből.
(2) A szervezet megszűnését követő három évig nem lehet Elnökség, a Vezetőség, az
Elnökség, és az Ellenőrző Bizottság tagjai (a tisztségviselők) az a személy, aki
korábban olyan szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – azok lehetnek, akik a közügyek
gyakorlásától nincsenek eltiltva, és
a. magyar állampolgárok, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az
állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem
egyenlítette ki,
b. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról
és tartózkodásáról törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkeznek, amellyel szemben az állami adó- és
vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény hatálya alá tartoznak és bevándorolt vagy letelepedett jogállásúak,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy
d. illetve tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, amelynek adószámát az
állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, vagy törölte.
e. büntető ítélet hatálya alatt nem állnak és az 1997. évi CLVI. törvény 9. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelnek.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
szervezetnél is betölt.
A Vezetőség, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy
lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben
nem korlátozták.
Nem lehet a Vezetőség, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagja az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
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Nem lehet a Vezetőség, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagja az, akit e
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet
folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a
Vezetőség, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagja az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A Vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
14. § (1) Határozatot hozhat - a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések
kivételével - a Társaság egészét érintő bármely kérdésben.
(2) Kidolgozza a közhasznú szervezet belső szabályzatát, amelynek tartalmaznia kell:
a.) a Közgyűlés döntései (tartalom, időpont, hatály, a döntést támogatói és
ellenzői személy szerint) nyilvántartásának előírásait,
b.) a döntések nyilvánosságra hozatali módját (az érintettekkel történő közlést),
c.) a közhasznú szervezet irataiba történő betekintés rendjét,
d.) a közhasznú szervezet működése, szolgáltatásai igénybevételi módja,
beszámolói közlése nyilvánosságának szabályait.
(3) Megválasztja saját tagjai közül az elnököt, a főtitkárt, az alelnököt, a titkárokat, az
ifjúsági felelőst.
(4) Megvitatja és jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket.
(5) Állást foglal a társasági emlékérmek, díjak alapításában és odaítéli ezeket a
díjakat az alapítási okiratban előírtaknak megfelelően.
(6) Javaslatot tesz kormánykitüntetések adományozására.
(7) A tisztújító Közgyűlést megelőző évben megválasztja a Jelölő Bizottságot.
(8) Megvitatja és jóváhagyja a Társaság éves költségvetését.
(9) Döntést hoz az új tagok belépéséről, és tájékoztatást kap a tagok kilépéséről.
(10) Dönt a hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárás elrendeléséről.
(11) Megvitatja és jóváhagyja a Társaság éves munkatervét.
(12) Figyelemmel kíséri a Társaság alapszabályának megfelelő működését, továbbá a
Társaság tisztségviselőinek tevékenységét.
(13) A különleges társasági feladatok és elvi jelentőségű kérdések megoldására
bizottságokat alakít.
(14) Dönt a külföldi kiküldetések, kiutazások támogatásáról.
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15. § (1) A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább 3 alkalommal tart ülést. Az ülés
összehívásáról a Társaság elnöke gondoskodik. A meghívót és a napirenden
szereplő előterjesztéseket legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt a Vezetőség
tagjai részére meg kell küldeni. A Vezetőség ülése a Társaság székhelyétől eltérő
helyre is összehívható.
(2) A Vezetőség ülésére esetenként a napirendnek megfelelően tanácskozási joggal
meg kell hívni a napirendben érdekelt tagokat, illetve más érdekelt szervezetek
képviselőit.
16. § (1) A Vezetőség határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkezőknek
legalább a fele + 1 fő jelen van.
(2) A Vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Személyi ügyekben a
szavazás titkos.
(3) Határozatképtelenség esetén a Vezetőségi ülést mindaddig újból össze kell hívni,
amíg az határozatképes nem lesz.
(4) A rendkívüli vezetőségi ülést a vezetőségi tagok 25%-ának együttes
kezdeményezésére össze kell hívni az indítványozástól számított 30 napon belül.
VII. fejezet
Elnökség
17. § (1) A Társaság 5 tagú elnöksége a Vezetőség által választott - elnök, alelnök, főtitkár,
titkár, külügyi titkár - személyekből áll.
(2) Az elnökségi ülések állandó meghívottjai, tanácskozási joggal, a pénztáros, az
ifjúsági felelős, az Ellenőrző és az Etikai Bizottság elnöke.
Az elnökség kizárólagos hatáskörei:
18. § (1) Az elnökség dönt a Vezetőség két ülése közötti időszakban, a vezetőség
kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével, a Vezetőség hatáskörébe
tartozó kérdésekben.
(2) Kezdeményezi külföldi szakemberek meghívását, a Társaság költségén.
(3) Meghatározott feladatra munkabizottságot hoz létre.
(4) Sürgős esetben dönt egyes külföldi kiküldetésekről, kiutazásokról, megteszi a
szükséges intézkedéseket, és ezekről tájékoztatja a Vezetőséget.
19. § Az elnökség rendszeresen beszámol működéséről a Vezetőségnek, annak felelősséggel
tartozik.

15

20. § (1) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az
ülés összehívásáról az Elnökség bármely tagjának javaslatára az elnök dönt. Az
időpontról és a napirenden szereplő előterjesztésről legalább 8 nappal a kitűzött
időpont előtt az Elnökség tagjait, írásban igazolható módon értesíteni kell.
Indokolt esetekben a határozathozatal kör-e-mail illetve körtelefon útján történhet.
Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési
címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön
(elektronikus tértivevény).
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a Társaság nevét, székhelyét,
az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi
pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy
az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
Az Elnökség határozatképességéhez a tagok legalább felének + 1 főnek az
egyetértése szükséges.
Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése
hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség
határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi
tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag
egyhangúlag hozható határozat.
Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható
módon is közli a határozatoknak a Társaság honlapján történő közzétételével
egyidejűleg.
VIII. fejezet
Ellenőrző Bizottság
21. § (1) Az Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll. Az elnököt a tagok közül maguk választják.
Az Ellenőrző Bizottság kizárólag a Közgyűlésnek van alárendelve.
A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és a továbbiakban saját szabályzata
szerint működik. Figyelemmel kíséri a Társaság alapszabály szerinti működését,
pénzügyi tevékenységét, gazdálkodását, az ügyvitelre, ügykezelésre vonatkozó
előírások betartását.
(2) Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és
gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőkről jelentést, a szervezet
munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a
közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
Az Ellenőrző Bizottság köteles az 1997. évi CLXXV. törvény 41. §-a szerint
eljárni.

16

(3) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki re a
döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja, a szervezettel e
megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik, a 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 a jelen pontban meghatározott személyek közeli
hozzátartozója. az 1997. évi CLVI. törvény 8. § (2) bekezdése vonatkozik.
(4) A bizottság megállapításairól tájékoztatja a Társaság vezető szerveit, és beszámol
a Közgyűlésnek. Évente egyszer tájékoztatja a Vezetőséget.
(5) A bizottság elnökét és tagjait intézkedési jog illeti meg, és a megállapításai
nyomán az intézkedésre felkért tisztségviselő/tag erre 8 napon belül válaszolni
köteles.
(6) A bizottság szükség szerint, de legalább évenként ülésezik. Az ülésen az elnöknek
és két bizottsági tagnak jelen kell lennie.
(7) A bizottság határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
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IX. fejezet
Etikai Bizottság
22. § (1) Az Etikai Bizottság 3 tagból áll. Az elnököt a tagok közül maguk választják. Az
ülést bármely tag kezdeményezheti, de az elnök hívja össze, és az ülésről 15
nappal előbb írásban értesíti a tagokat. A határozatképesség feltétele valamennyi
tag jelenléte, a Bizottságot mindaddig újra össze kell hívni, míg határozatképes
nem lesz. A határozatokat kétharmados többséggel hozza, és döntéseiről
haladéktalanul tájékoztatja a vezetőséget. Az Etikai Bizottság szükség szerint, de
évente minimum 1 alkalommal ülésezik.
(2) A bizottság a Társaság etikai szabályzatának rendelkezései szerint jár el.
(3) Az etikai szabályzatot a bizottság dolgozza ki, és a Vezetőség hagyja jóvá.
(4) Az Etikai Bizottság a Vezetőség irányítása alatt működik.
X. fejezet
Tisztségviselők
A Társaság vezető tisztségviselőinek hatásköre:
23. § (1) A Társaság elnökének hatásköre:
a.) képviseli a közhasznú szervezetet, illetve a Társaságot a hatóságok és más
állami szervek, a nemzetközi szervezetek előtt,
b.) vezeti a Közgyűlést, az Elnökség és a Vezetőség tanácskozásait,
c.) egyeztet az Elnökséggel, de sürgős esetben dönt és/vagy intézkedik a
Vezetőség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntést és/vagy intézkedést
igénylő ügyekben; az elnök döntéseiért felelősséggel tartozik és azokról a
Vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles,
d.) gondoskodik a hatályos jogszabályok, különösen a közhasznú szervezetre,
illetve a Társaságra vonatkozó rendelkezések és a belső szabályzat, illetve az
alapszabály betartásáról,
e.) ellenőrzi a vezető szervek határozatainak végrehajtását,
f.) ellenőrzi a tisztségviselők működését.
(2) Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök/főtitkár helyettesíti. Az
alelnök/főtitkár akadályoztatása esetén az elnök jelöli ki a helyettesét. A
Vezetőség és az Elnökség az alelnököt önálló feladattal is megbízhatja.
(3) A Társaság főtitkárának hatásköre:
a.) a közhasznú szervezet, illetve a Társaság vezető szervének ülései között
folyamatosan intézi az ügyeket,
b.) előkészíti a vezető szervek üléseit, biztosítja működésüket,
c.) folyamatosan tájékoztatja a tagokat és az érdekelteket a közhasznú szervezet
munkájáról, előkészíti és ismerteti a Közgyűlésen az előző időszakról szóló
beszámolót.

18

(4) A titkár, a külügyi titkár ellátja az Elnökség, illetve személy szerint az elnök, a
főtitkár által átruházott feladatokat, megbízásokat.
(5) A pénztáros a vonatkozó jogszabályok és a kiemelkedően közhasznú szervezet,
illetve a Társaság pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kezeli a pénztárat,
gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti
elhelyezéséről, vezeti az előírás szerinti pénzügyi okmányokat.
(6) Az ifjúsági felelős elősegíti és koordinálja a Társaság 35 éven aluli tagjainak
tudományos tevékenységét, fejlődését.
XII. fejezet
A Társaság gazdálkodása
24. § (1) A Társaság vagyona a tagok által fizetett díjakból, jogi és magánszemélyek
felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, valamint az előbbiekben meghatározott körű
vállalkozási tevékenységéből képződik.
A tagdíj mértékét és fizetésének módját a közgyűlés jogosult meghatározni. A
tagokat egyéb vagyoni hozzájárulás nem terheli.
(2) A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tartozásokért saját
vagyonukkal nem felelnek.
(3) A Társaság költségvetését a pénztáros készíti el és terjeszti a Vezetőség elé.
(4) Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek a pénzügyi előírásoknak
megfelelő felhasználásért, valamint a kiemelkedően közhasznú szervezet (a
Társaság) ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért a pénztáros, az Ellenőrző
Bizottság és az Elnökség felelős.
(5) A Társaság gazdálkodó tevékenységét a törvényes rendelkezések szerint végzi.
(6) A Társaság nem végez befektetési tevékenységet.
XIII. fejezet
A Társaság
törvényességi felügyelete
25. § (1) A Társaság felett az illetékes ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol.
A Társaság működése felett az ügyészség - az Ectv-ben, valamint a Ptk-ban
meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései
szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem
terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy
közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

19

(2) Ha a Társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az
ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.
A Társaság feletti általános törvényességi felügyeletet a Társaságot nyilvántartó
bíróság látja el. A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre,
amelyekben más bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A
törvényességi felügyelet nem irányulhat a jogi személy döntéseinek
gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.
Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem
vezetnek eredményre, a nyilvántartó bíróság megszünteti a Társaságot.
(3) Ha a Társaság olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt,
vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett, a tevékenység szerint
hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó
szabályok szerint jár el.
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XIV. fejezet
Személyi jövedelemadó 1 %-ának biztosítása
A közhasznú szervezet, illetve a Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független, semmiféle politikai párttal, szervezettel együttműködést,
függőségi viszonyt nem létesít, képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat, pártoknak anyagi
támogatást nem nyújt, és ilyen támogatást nem fogad el.
A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, beszámolójába a Társaság
székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
XV. fejezet
A közhasznú szervezet (a Társaság) megszűnése
26. § A Társaság megszűnik, ha a tagok kimondják a megszűnését, az arra jogosult szerv
megszünteti, megvalósította célját, vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált és
új célt nem határoztak meg, a Társaság tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri
el a tíz főt, illetve feloszlással, más társasággal egyesülettel való egyesüléssel.,
feloszlatással, illetve a megszűnésének megállapításával.
XVI. fejezet
Hatálybalépés
27. § Jelen alapszabályt a Fővárosi Törvényszék 77.Pk.60.714/1989/31. sz. végzésének
megfelelően került kijavításra.
Alulírottak igazoljuk, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a
létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratban az
alapszabályban tett módosítások aláhúzással, míg a törölt részek áthúzással, a Fővárosi
Törvényszék felhívásának megfelelően végrehajtott módosítások vastagon szedve kerültek
átvezetésre.
Debrecen, 2016. május ….. napján
Dr. Rurik Imre
MTT elnöke
Előttünk, mint tanuk előtt:
1. Név:
Lakcím:

2. Név
Lakcím:
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