A MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
(1) A Társaság megnevezése:
angolul:
(2) A Társaság székhelye:

Magyar Nukleáris Társaság
(továbbiakban: Társaság vagy egyesület )
Hungarian Nuclear Society
1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.

(3) A Társaság működési területe: Magyarország
(Országos egyesület)
(4) A Társaság pecsétje:

körpecsét, köriratban:
Magyar Nukleáris Társaság

A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA
2.§
(1) A Társaság jogi személy, amely tagjainak véleményét más szervezetektől függetlenül
képviseli.
(2) A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a
pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi
önkormányzati választáson jelölt állítása.

TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
3.§
(1) A Társaság – közhasznú – feladatának tekinti a nukleáris kultúra fejlesztését és annak
elősegítését, hogy a nukleáris módszereket békés célra, minden területen szakértelemmel,
felelősséggel és ellenőrzött módon használják, és ennélfogva ezek a módszerek az emberek
egészségét, életkörülményeit ne veszélyeztessék, hanem javítsák. A Társaság azon
munkálkodik, hogy a nukleáris kutatás által feltárt új lehetőségek minél fokozottabban
járuljanak hozzá a környezet megóvásához és az életszínvonal javításához.

(2) A Társaság célja:
a) elősegíteni az atomenergia és az ionizáló sugárzások biztonságos és környezetbarát
hasznosítását;
b) fórumot teremteni a Társaság tagjait, a nemzetet, az ipart és a nagyközönséget érdeklő
nukleáris kérdések megvitatása és megoldása számára;
c) elősegíteni, hogy a tanulóifjúság megismerje a természetes és mesterséges eredetű
ionizáló sugárzások mérési módszereit, a nukleáris módszerek tudományos alapjait, a
nukleáris energetika lehetőségeit, kockázatát és a veszélyek elleni védekezés
módszereit;
d) megvitatni és terjeszteni a nukleáris tudományokra és technikákra vonatkozó új hazai
és külföldi eredményeket;
e) segíteni az állampolgárokat abban, hogy megfelelő ismeretek alapján önálló
álláspontot alakítsanak ki közérdekű nukleáris kérdésekben;
f)

előmozdítani a hasonló célokat szolgáló egyéb társadalmi szervezetekkel történő
együttműködést;

g) az atomenergia és az ionizáló sugárzások felhasználását érintő jogszabálytervezetekre
vonatkozó állásfoglalásaival elősegíteni a Társaság céljaival összhangban levő
jogszabályok elfogadását;
h) fellépni az atomenergia és az ionizáló sugárzások helytelen és ennél fogva a
társadalomra veszélyes felhasználása ellen;
i)

előmozdítani a magyar és a más országokbeli, illetve nemzetközi nukleáris közösségek
közti kapcsolatokat.

(3) A célkitűzéseket a Társaság elsősorban a következő módon valósítja meg:
a) előadásokat, vitaüléseket, konferenciákat rendez, együttműködve az érdekelt iparágak,
ipari és oktatási intézmények, kutatóintézetek, más társadalmi szervezetek,
kormányhivatalok és ügynökségek képviselőivel;
b) tanulmányokat jelentet meg a legjobb szakemberek közreműködésével és azokat
tagilletményként, önköltségi áron eljuttatja a Társaság tagjaihoz;
c) felkérésre szakértői véleményt ad a nukleáris technika alkalmazásának kérdéseiben, a
témában illetékes legjobb szakemberek közreműködésével;
d) kapcsolatot tart fenn a nyomtatott és elektronikus médiával, és ezeken keresztül szükség esetén - tájékoztatást ad a célkitűzése és tevékenysége tárgykörébe tartozó
kérdésekben;
e) tájékoztató és népszerűsítő kiadványokat, valamint folyóiratot jelentet meg, különös
tekintettel a középiskolák igényeire;
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f)

kapcsolatot teremt az atomenergia és az ionizáló sugárzások hasznosításában érdekelt
különböző iparágak, vállalatok, oktatási és kutatási intézmények, kormányhivatalok,
ügynökségek és egyéb szervezetek között;

g) egyezményeket, megállapodásokat köt más országok hasonló szervezeteivel és az
ezeket tömörítő nemzetközi szervezetekkel;
h) érmeket és díjakat alapít és adományoz a nukleáris területen elért kiemelkedő
teljesítmények elismerésére;
i) internetes honlapot tart fenn, melyen a Társaság életével kapcsolatos híreken túl az
aktuális nukleáris vonatkozású eseményekről is tájékoztat.
(4) A Társaság közhasznú szervezetként az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
-

-

tudományos tevékenység, kutatás - együttműködés a középtávú tudomány-,
technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában közfeladat ellátása a
kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény
5. § (3) bekezdése alapján;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés – oktatás közfeladat ellátása
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) a)-u) pontjai alapján
környezetvédelem - helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és –ártalmatlanítás,
hulladékgazdálkodás közfeladat ellátása a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 11. 19. pontjai alapján

(5) A Társaság közhasznú szolgáltatásait minden érdeklődő igénybe veheti.
(6) A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
(7) A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen okiratban
meghatározott tevékenységekre fordítja. A Társaság befektetési tevékenységet a közgyűlés
által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.

A TÁRSASÁG TAGJAI
4.§
(1) A Társaságnak:
a) alapító,
b) rendes és
c) tiszteletbeli
tagjai vannak.
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(2) A Társaság alapító tagjainak nevét, lakhelyét/székhelyét, az általuk az egyesület részére
teljesített vagyoni hozzájárulást, azok értékét, a vagyon rendelkezésre bocsátásának módját
és idejét a jelen alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező 1. sz. melléklet
tartalmazza. A társaság alakuló közgyűlése 1990. május 29-én Budapesten volt.
(3) A Társaságnak rendes tagja lehet az a nagykorú természetes, vagy jogi személy, aki a
Társaság céljait és alapszabályát elfogadja. A tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme
alapján – az Elnökség dönt.
(4) A Társaság az Elnökség javaslatára tiszteletbeli taggá választhatja a nukleáris technika
kiemelkedő magyar és külföldi szakembereit.
5.§
A társasági tagság megszűnhet:
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
6. §
(1) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
(2) Az alapszabály a tagságot feltételekhez köti. Ha a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.
(3) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartása esetén bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv az
érintett tag kizárását az elnöknél kezdeményezheti, aki az ügyet kivizsgálásra a
közgyűlésnek átadja. A kizárásról a közgyűlés dönt.
A kizárási eljárásban az érintett tagot a közgyűlésre meg kell hívni azzal a
figyelmeztetéssel, hogy szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az
ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell az
érintett tag részére a védekezés lehetőségét. Az ülésen a tag képviselővel is
képviseltetheti magát. A képviseletre a Ptk-nak a meghatalmazásra vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
A kizárás tárgyában hozott határozatot az érintett taggal közölni kell. A közlésre postai
úton, tértivevényes ajánlott levélben, a határozat meghozatalát követő 15 napon belül
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kell, hogy sor kerüljön. A határozat elleni jogorvoslat előterjesztésére, azaz a hatályon
kívül helyezési per bíróság előtt keresettel történő megindítására és a kérelem
elbírálására a Ptk. 3:35-3:36 §-aiban szabályozott rendelkezések vonatkoznak.
A kizárás nem érinti az Egyesületnek a hátralékos tagdíjra, illetőleg egyéb, az
Egyesület felé fennálló tartozás kiegyenlítésére vonatkozó követelését.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
7.§
(1) A Társaság tagjai részt vehetnek a Társaság Közgyűlésén és rendezvényein. Részt vehetnek
továbbá a Társaság tevékenységében, véleményt nyilváníthatnak a Társaság működésével
kapcsolatban, javaslatokat terjeszthetnek elő.
(2) A Társaság minden alapító és rendes tagja egy szavazati joggal rendelkezik a Közgyűlésen.
(3) A Társaság szavazati joggal rendelkező tagja bármely tisztségre választhat és
megválasztható.
8. §
(1) A tagok kötelessége, hogy tevékenységükkel elősegítsék a Társaság célkitűzéseinek
megvalósítását. A jogi személyek tagsági viszonyuk alapján a tevékenységi körükbe
tartozó területeken, lehetőségeik szerint egyéb módon is, segítik a Társaság céljainak
megvalósítását.
(2) A Társaság tagjai jogaik gyakorlása során az alapszabályban, valamint a Társaság
szerveinek határozataiban foglaltak szerint kötelesek eljárni.
(3) A tagok évente a Közgyűlés által megállapított tagdíjat kötelesek fizetni. Felsőoktatási
intézmények nappali tagozatos hallgatói és nyugdíjasok számára kedvezményes tagdíjat
lehet megállapítani. A jogi személyiséggel rendelkező tagok évi tagdíjának összegét a tag
felajánlása alapján kell megállapítani, de a minimális összeget a Közgyűlés határozza meg.
A tiszteletbeli tagnak tagsági díjat nem kell fizetnie.

A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
9. §
(1) A Társaság szervei:
a) Közgyűlés,
b) Elnökség,
c) Felügyelő Bizottság.
(2) A Társaság képviselő és ügyintéző szerve az Elnökség.

-5-

(3) A Társaság ügyeinek intézését a Társaság titkára, illetve az általa felügyelt alkalmazottak
végzik.
(4) A Társaság jogszerű és alapszabály szerinti működésének, valamint pénzügyeinek és jogi
ügyeinek az ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi.
(5) A Társaság tisztségviselői:
a)
b)
c)
d)

elnök,
két alelnök,
titkár,
a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.

(6) A tisztségviselőket egymást követően legfeljebb két alkalommal lehet ugyanazon tisztségre
megválasztani.
(7) A Társaság tisztségviselőit a Közgyűlés mandátumuk lejárta előtt visszahívhatja,
amennyiben tevékenységükkel megsértik az alapszabályt, vagy a tisztség betöltésére más
módon méltatlanná válnak.

10.§
(1) A Társaság döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely a
Társaságot érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés nyilvános.
(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása, módosítása,
b) az Elnökség megválasztása legfeljebb 3 évre,
c) a Felügyelő Bizottság megválasztása legfeljebb 3 évre, visszahívása, díjazásának
megállapítása,
d) a vezető tisztségviselők megválasztása legfeljebb 3 évre,
e) a vezető tisztségviselők visszahívása, díjazásának megállapítása,
f) az Elnökség beszámoltatása,
g) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
h) az éves költségvetés, az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az
egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása,
i) a tagdíjak összegének megváltoztatása,
j) a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása,
k) a közhasznúsági melléklet elfogadása,
l) döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy törvény kizárólagos
hatáskörébe utal,
m) döntés a kizárás elleni fellebbezések ügyében,
n) rendelkezés a Társaság vagyonáról, a g) pontban felsorolt esetekben is.
o) tiszteletbeli elnökök megválasztása. A Közgyűlés az Elnökség javaslatára a Társaság
működését szakmai tevékenységükkel kiemelkedő mértékben támogató korábbi
elnökeit határozatlan időre tiszteletbeli elnökké választhatja,
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p) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll,
q) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
r) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés,
s) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
t) a végelszámoló kijelölése.
(3) A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként az Elnökség hívja össze az egyesület
székhelyére vagy Elnökség által meghatározott, a meghívóban megjelölt helyre. Össze kell
hívni a Közgyűlést akkor is, ha azt az Elnökség elhatározza, vagy ha a Felügyelő Bizottság
kezdeményezi, vagy ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri. Az összehívás
írásban, a napirend közlésével egyidejűleg történik úgy, hogy a meghívók a tagokhoz a
közgyűlés kitűzött időpontja előtt várhatóan legalább tizenöt nappal megérkezzenek. A
meghívóban fel kell tüntetni azt a tényt, hogy a Közgyűlés nyilvános, továbbá a
meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, napirendi pontokat,
határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés idejét, az elnök aláírását.
(4) A közgyűlési meghívó közzétételétől számított 15 napon belül a tagok a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
(5) A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően, külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
(6) A Közgyűlést az elnök – akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök – vezeti le. A
Közgyűlésen szót kaphat bármelyik tag vagy más meghívott.
(7) A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. Ha
a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti
időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.
(8) A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Személyi kérdésekben mindig titkos szavazással kell határozni. A Közgyűlés vagy az
Elnökség bármely egyéb kérdésben is elrendelheti a titkos szavazást. Titkos szavazásnál
előadódó szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a szavazást, amíg döntés nem
születik. A tisztségviselők visszahívásához és az Elnökség éves beszámolójának
elfogadásához a jelenlevők legalább kétharmadának támogató szavazata szükséges. Az
egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az
egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(9) A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyben feltüntetésre kerül az ülés helye, ideje, a
jelenlevők névsora, a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és az
ellenzők számaránya, valamint ha lehetséges, személye.
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(10) A Közgyűlés döntéseit a Társaság honlapján nyilvánosságra hozza, az érintetteket levélben
közvetlenül is értesíti.

11.§
(1) Az Elnökség 12 tagú testület, amelynek tagjait – elnököt, két alelnököt, titkárt és nyolc
elnökségi tagot – a közgyűlés választja egyenként, egyszerű szavazattöbbséggel.
Tisztújítás után a folytonosság biztosítása érdekében az előző elnök az elnökség ülésein
tanácskozási joggal vehet részt.
(2) Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban:
a) irányítja a Társaság munkáját,
b) dönthet azokban a kérdésekben, amelyeket az alapszabály nem utal a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe,
c) előterjesztést tesz a Társaság éves költségvetésére,
d) a 15. § rendelkezéseinek megfelelően szakcsoportokat, tagozatokat alakíthat, illetve
szüntethet meg,
e) kezdeményezi és ápolja a Társaság nemzetközi kapcsolatait,
f) összehívja a Közgyűlést.
(3) Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább 3 havonta tartja. A két ülés közötti
időszakban az elnök - akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök - jár el.
Intézkedéseiről az Elnökség legközelebbi ülésén beszámol.
(4) Az Elnökség évenként beszámol munkájáról a Közgyűlésnek. Az Elnökség beszámolóját a
Közgyűlés a jelenlévő tagok kétharmadának szavazatával hagyja jóvá. A beszámoló
nyilvános.
(5) Az Elnökséget az elnök – akadályoztatása esetén az általa felkért elnökségi tag – hívja
össze. Az összehívás írásban, a napirend közlésével egyidejűleg történik, úgy, hogy a
meghívók az elnökségi tagokhoz az Elnökség ülésének kitűzött időpontja előtt legalább
három nappal megérkezzenek. A meghívóban fel kell tüntetni azt a tényt, hogy az Elnökség
ülése nyilvános. Az elnökség tagjai egyharmadának írásbeli kérelmére az elnökséget 30
napon belüli időpontra össze kell hívni.
(6) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van. Az elnökség határozatait
általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben az elnök
titkos szavazást rendelhet el. Titkos szavazásnál előadódó szavazategyenlőség esetén addig
kell ismételni a szavazást, amíg döntés nem születik.
(7) Az elnökség ülései nyilvánosak. Bármelyik elnökségi tag javaslatára, a jelenlévők
többségének szavazatával az Elnökség zárt ülést rendelhet el, ha az ülés témája személyiségi
vagy adatvédelmi jogokat érint. A zárt ülésen az elnökségi tagokon kívül, csak a Felügyelő
Bizottság tagjai, a szakcsoportok képviselői és a meghívottak vehetnek részt.
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(8) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, melyben feltüntetésre kerül az ülések helye,
ideje, a jelenlevők névsora, a döntések tartama, időpontja és hatálya, a döntést támogatók
és ellenzők személye.
(9) Az Elnökség döntéseit a Társaság honlapján nyilvánosságra hozza, az érintetteket levélben
közvetlenül is értesíti.
(10) A tiszteletbeli elnökök állandó meghívottként, szavazati jog nélkül vesznek részt az
elnökségi üléseken, és javaslataikkal segítik az Elnökség munkáját.
(11) Az elnökségi tagi megbízatás megszűnése
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) lemondással,
d) halállal, vagy jogutód nélküli megszűnéssel,
e) cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
f) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A Társaság tagjai az elnökségi tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
Az elnökségi tag megbízatásáról a Társasághoz, a Társaság másik elnökségi tagjához, vagy
döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag kijelölésével vagy
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.

12.§
(1) A Társaság elnöke az alapszabálynak megfelelően irányítja a Társaság tevékenységét.
Vezeti az Elnökség üléseit és a Közgyűlést.
(2) Az Elnök ellátja a Társaság általános képviseletét. Ebből a célból szerződéseket és
megállapodásokat köt, illetőleg ezek megkötésével mást megbízhat. A Társaság nevében
eljárva az elnök önállóan, egyszemélyben írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldány
szerint. Az Elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett.
(3) A Társaság elnökét munkájában az alelnökök támogatják, szükség esetén helyettesítik.
(4) A Társaság első elnöke Szatmáry Zoltán (lakcíme: 1012 Budapest, Logodi u. 3.) volt.

13.§
(1) A Társaság titkára az elnök irányításával folyamatosan intézi a Társaság ügyeit. Előkészíti
a Közgyűlést, az elnökségi üléseket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról.
(2) A titkár gondoskodik a tagok és a tagsági díjak nyilvántartásáról, a Társaság
pénzgazdálkodásáról. Felel a költségvetésért és a pénzügyi szabályok betartásáért.
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(3) A titkár feladata a Társaság adminisztratív és pénzügyeinek vitele, valamint a jogi
problémák megoldása.
(4) A titkár gondoskodik a Társaság nemzetközi kapcsolatainak szervezéséről.
(5) A titkárt munkájában a Társaság alkalmazottai segítik.
(6) A titkár vezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek jegyzőkönyvét, gondoskodik a
jegyzőkönyvek és az Elnökség beszámolójának a Társaság honlapján történő
nyilvánosságra hozataláról, és a testületi döntésekkel érintettek levélben történő
tájékoztatásáról.
(7) Kérésre a titkár 15 napon belül köteles biztosítani az igénylő számára a Társaság
működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést.
(8) A Társaság működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléséről internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. A Társaság
köteles közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját
honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

14.§
(1) A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés által választott három tagú testület. Feladata a Társaság
alapszabály szerinti működésének, pénzügyeinek és jogi ügyeinek az ellenőrzése.
Munkájáért a Közgyűlésnek felelős, arról évente a Közgyűlésnek beszámol.
(2) A Felügyelő Bizottság munkáját a Felügyelő Bizottság elnöke irányítja.
(3) A Felügyelő Bizottság a Társaság Elnökségének, elnökének, titkárának, vagy a bizottság
bármely tagjának kezdeményezésére esetenként tart ülést, melyet a Felügyelő Bizottság
elnöke hív össze. Az ülés összehívása, a határozatképesség és a határozathozatal módja
tekintetében az Elnökségre vonatkozó szabályokat kell alapul venni.
(4) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
(5) A Felügyelő Bizottság tagja a Társaság vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt
vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
(6) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
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b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(7) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
(8) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
ÖSSZEFÉRHETELENSÉG
15.§
(1) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az
a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
(3) A vezető tisztségviselővel szembeni kizáró okok:
a) vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,
b) ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja, a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell,
c) a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni,
d) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült,
e) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
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ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet,
f) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől,
g) a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt,
h) a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig -,
ha) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
hb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
hc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
hd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

SZAKCSOPORTOK, TAGOZATOK
16.§

(1) A szakcsoport, illetve tagozat megalakulása:
A Társaság célkitűzéseivel összhangban 10 vagy több tag szakcsoport, illetve tagozat (a
továbbiakban: szakcsoport) alakítására tehet javaslatot az Elnökségnek. A javaslatban meg
kell fogalmazni a szakcsoport működési területét és általános célkitűzéseit. A szakcsoport
programjának ismeretében az Elnökség a szakcsoportot megalakítja.
(2) A szakcsoport tagjai:
A szakcsoportoknak csak olyan természetes személyek lehetnek tagjai, akik a Társaságnak
is tagjai. A Társasági tagság megszűnése a szakcsoporti tagság megszűnését automatikusan
maga után vonja.
(3) A szakcsoport tisztségviselői:
a) A tisztségviselők megválasztása:
A szakcsoport tagjai maguk közül választják három éves időtartamra a minimálisan a
szakcsoport elnökből és a szakcsoport titkárból álló vezetőségüket. A szakcsoportok
tisztségviselőinek választási rendjét az Elnökség szabályozza. A megválasztott
tisztségviselők csak az Elnökség megerősítése esetén gyakorolhatják tisztségüket.
b) A tisztségviselők újraválasztása:
A szakcsoport-tisztségviselők újraválasztásának rendjét az Elnökség szabályozza.
c) A tisztségviselők visszahívása:
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A szakcsoport tisztségviselői mandátumuk lejárta előtt visszahívhatók, ha ezt a
szakcsoport tagságának kétharmada kéri, illetve ha az Elnökség megállapítja, hogy
tevékenységük szabálytalan, vagy nem összeegyeztethető a Társaság Alapszabályával.
A visszahívás mindkét esetben az Elnökség jogköre.
(4) A szakcsoport működése:
a) A szakcsoport a tevékenységét önállóan szervezi, saját éves munkaterv alapján. A
szakcsoport szakmai rendezvényeiről a Társaság minden tagját értesíteni kell, s azokon
szakcsoporti tagságától függetlenül mindenki résztvehet.
b) A szakcsoport elnöke évente egyszer beszámol az Elnökségnek.
c) A szakcsoport jogosult más szakcsoportokkal, hazai és külföldi társadalmitudományos szervezetekkel kapcsolatot kialakítani és fenntartani, rendezvényeket
szervezni, kiadványokat készíteni.
d) A szakcsoport vezetősége és/vagy tagjai a Társaság nevében csak a Társaság elnökével
és/vagy titkárával történt előzetes egyeztetés után léphetnek fel, egyébként
nyilvánvalóvá kell tenniük, hogy ez nem a Társaság nevében történik.
(5) A szakcsoport gazdálkodása:
A szakcsoport nem önállóan gazdálkodik. A működéshez szükséges költségeket előzetes
egyeztetés alapján a Társaság titkára biztosítja a Társaság költségvetéséből. Amennyiben
a szakcsoport valamely tevékenységéhez külső forrásból céltámogatást kap, azt
felhasználhatja, de köteles róla értesíteni a Társaság pénzügyeit intéző titkárt.
(6) A szakcsoport megszűnése:
A szakcsoport megszűnik, ha tagjai kétharmados többséggel így döntenek, illetve akkor,
ha az Elnökség azt állapítja meg, hogy a szakcsoport tevékenysége nincs összhangban a
Társaság célkitűzéseivel vagy Alapszabályával.
(7) Vegyes rendelkezések:
a) A szakcsoportot egy képviseleti hely illeti meg az Elnökségben. A képviselő
tanácskozási joggal vesz részt az Elnökség ülésein.
b) A szakcsoportok neve mindig tartalmazza a Társaságra történő utalást.

A TÁRSASÁG BEVÉTELEI
17.§
A Társaság bevételei:
a) az alapító tagok alapítási díjai,
b) az alapító és rendes tagok éves tagdíjai,
c) adományok, juttatások, egyéb támogatások,
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d) a Társaság tevékenysége által teremtett egyéb források,
e) a Közgyűlés által megállapított egyéb források.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE
18. §
(1) Jogutódlással történő megszűnés
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
(2) A jogutód nélküli megszűnés
A Társaság megszűnik, ha
a) a Közgyűlés úgy határoz,
b) az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy
vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a
bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli,
c) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
d) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
(3) Rendelkezés a fennmaradó vagyonról
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával
megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az
alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem
szerezheti meg.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor
fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna
adni.
Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető
tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői
érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés
esetén nem alkalmazható.
A Társaság közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait
rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit
időarányosan teljesíteni.
Jelen Alapszabály a Társaság 1990. május 29-i alapító közgyűlésén elfogadott és 1997.
augusztus 25-én, az 1997. november 11-én a 2004. december 03-án, 2005. június 16-án, 2011.
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május 19-én, 2012. november 29-én, 2014. május 29-én, a 2014. december 4-én, a 2015. május
28-án, a 2016. május 6-án, valamint a 2019. május 20-án tartott Közgyűlésein módosított
dokumentum egységes szerkezetbe foglalt változata.
Budapest, 2019. május 20.

**
elnök

**
titkár

Jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos
tartalmának. A jelen egységes szerkezetű okiratban megváltoztatott részek megdöntött
félkövér betűszedéssel kerültek megjelölésre.
dr. Gyepes Péter ügyvéd (Budapesti Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító szám:
36060937) ellenjegyzem Budapesten, 2019.
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