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A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabálya 

 
A Közgyűlés módosította és egységes szerkezetbe foglalta 2017. április 25. napján a Társaság Alapszabá-

lyát. A változások a szövegben dőlt betűvel jelzettek. 

 

I. Általános rendelkezések 

1. § 

1. A Társaság neve: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 

latinul:   Societas Internationalis Studiorum Hungaricorum 

angolul:   International Association for Hungarian Studies 

franciául:  Association Internationale des Études Hongroises 

németül:   Internationale Gesellschaft für Hungarologie 

oroszul:   Mezsdunarodnoje Obscsesztvo po Hungarologii 

2. A Társaság tevékenységi területe: azok az országok, ahol a hungarológia a felsőoktatás tárgya, illet-

ve ahol a magyarságtudomány területén tudományos kutatómunka folyik. 

3. A Társaság székhelye: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41. 

4. A Társaság hivatalos nyelve: magyar 

5. A Társaság jogi formája: közhasznú egyesület (civil szervezet)  

 A Társaság a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a 

www.hungarologia.net internetes honlapján és a Társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való 

közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. 

napjáig napjáig a honlapján és a Társaság székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi.  

 A Társaság közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem 

nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére másolatot 

készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, a Társaság 

képviselőihez címzetten kell előterjeszteni. Az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását a Társaság 

főtitkára vagy társelnöke a székhelyen, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles 

biztosítani a kérelmező számára.  

 

II. A Társaság célja és tevékenysége 

2. § 

A Társaság célja, hogy támogassa az 1. § 2. pontjában jelzett tudomány területén folyó nemzetközi tudo-

mányos vagy közhasznú tevékenységet, segítse az ezzel a tudományággal foglalkozó kutatók, oktatók és 

egyéb szakemberek együttműködését és munkáját; az egyetemekkel és egyéb tudományos műhelyekkel 

közösen tudományos programokat hozzon létre. 

A Társaság tudományos tevékenységet végez. 

A Társaság tevékenysége nyilvános, szolgáltatásaiból a tagságon túl minden érdeklődő részesülhet. A 

szolgáltatások igénybevételének módjáról, a költségtérítés mértékéről a Választmány dönt. 

 

3. § 

A Társaság céljának megvalósítása érdekében, illetve az Ectv. figyelembevételével a Társaság céljának 

megvalósításához az alábbiakban felsorolt területeken a megjelölt jogszabályhelyek szerinti állami és ön-

kormányzati közfeladatokat közvetlenül ellátó, fentiekben meghatározott tevékenységeket, illetve azok-

hoz közvetve hozzájáruló, támogató közhasznú tevékenységeket folytat, ezzel hozzájárul a társadalom és 

az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez: 

a) kapcsolatot tart az 1. § 2. pontjában felsorolt tevékenységben érdekelt intézményekkel és azokkal a 

személyekkel, akik a jelzett tudományággal foglalkoznak; 

b) tudományos előadásokat, tanácskozásokat, konferenciákat rendez, és kongresszusokat tart; 

E pontban meghatározott tevékenység végzésével a nemzetei felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény – 2. § (2) bekezdésére utalással – az 54. §-ban meghatározott, a tantervi követelményeket 

meghaladó teljesítmény nyújtására képes, kiemelkedő képességű és hozzáállású hallgatók szakmai, tu-
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dományos tevékenységének elősegítése felsőoktatási intézményi feladatot támogatja, megvalósítását 

elősegíti, abban közreműködik. 

E pontban meghatározott tevékenysége végzésével a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. 

évi XL. törvény – 1. § (1) bekezdésére utalással – a 3. § (1) bekezdés a), f), i) és j) pontjában írt közfe-

ladat ellátását közvetetten támogatja, megvalósítását elősegíti, abban közreműködik. 

c) felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek bevonásával közreműködik a jelzett tudományággal foglal-

kozó kutatók és oktatók munkásságának szakmai támogatásában; támogatja és részt vesz a nemzetközi 

doktorképzésben is. 

E pontban meghatározott tevékenység végzésével a nemzetei felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény – 2. § (2) bekezdésére utalással – az 54. §-ban meghatározott a tantervi követelményeket meg-

haladó teljesítmény nyújtására képes, kiemelkedő képességű és hozzáállású hallgatók szakmai, tudo-

mányos tevékenységének elősegítése felsőoktatási intézményi feladatot támogatja, megvalósítását elő-

segíti, abban közreműködik. 

d) rendszeresen megjelenő kiadványokban ismerteti a működési körét érintő tudományágban folyó 

nemzetközi munka eredményeit; 

e) tagja a FILLM-nek (Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes), és így csatla-

kozik a nemzetközi szervezetekhez. 

 

III. A Társaság bevételei 

4.§ 

A Társaság bevételeit 

a) a rendes tagok tagdíjából és a pártoló tagok támogatásából; 

b) a Magyar Tudományos Akadémia költségvetési juttatásából; 

c) a nemzetközi szervezetek támogatásából és 

d) egyéb forrásokból (pályázatok, támogatások, előadások, konferenciák, kiadványok stb.) származó 

bevételek alkotják. 

A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat, gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a jelen 

Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítása vagy a közhasznú céljai érde-

kében, azzal közvetlenül összefüggően, azt nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredmé-

nyeit nem osztja fel, azt visszaforgatja közhasznú tevékenységébe. 

A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

IV. A Társaság politikamentessége 

5. § 

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, pártoktól 

független, azoknak támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el. 

 

V. A Társaság tagjai 

6. § 

A Társaságnak lehetnek egyéni és jogi személyként kollektív tagjai. A tagság formája lehet: 

a) rendes (egyéni, kollektív) 

b) tiszteletbeli 

c) pártoló (egyéni és kollektív) 

 

7. § 

1. A Társaság egyéni rendes tagja lehet mindenki, aki a jelzett tudományág kérdéseivel tudományosan 

foglalkozik, felsőfokú képzés keretében oktatja, vagy doktori képzésben vesz részt; tudományos, 

pedagógiai vagy irodalmi munkásságával elősegíti a hungarológia kérdéseinek tisztázását, egyet ért 

a Társaság céljaival, és a célok megvalósítása érdekében a Társaság tevékenységében részt kíván 

venni, továbbá az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. 

2. A Társaság kollektív rendes tagja lehet minden olyan intézmény vagy szervezet, amely a 7. § 1. 

pontjában jelzett kívánalmaknak megfelel. (A kollektív tagsággal rendelkező intézmény bármely 

munkatársa egyénileg is tagja lehet a Társaságnak.) 
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3. A Társaság rendes tagjait két tag ajánlásával, írásbeli jelentkezés és a Választmány felhatalmazása 

alapján a Társaság társelnöke iktatja a tagok sorába, a belépési nyilatkozat elfogadásával. A belépé-

si nyilatkozatot a Választmányhoz kell benyújtani, amely a kérelem beérkezésétől soron következő 

ülésén, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meg-

hozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérel-

mező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

 

8. § 

1. A Társaság egyéni és kollektív rendes tagjainak jogai: 

a) részt vehetnek a Társaság ülésein és rendezvényein; 

b) új tagokat ajánlhatnak felvételre; 

c) igénybe vehetik a Társaság által nyújtott kedvezményeket; 

d) rendszeresen megkapják a Társaság tájékoztató kiadványait; 

e) a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket 

tenni; 

f) a Társaság irataiba betekintetni; 

g) a Társaság tisztségviselőjévé választhatók, amennyiben velük szemben jogszabályban 

meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

2. A Társaság rendes tagjainak a Közgyűlésen és egyéb üléseken szavazati joguk van. Az egyéni és 

kollektív rendes tagoknak egyaránt egy szavazatuk van. 

3. Az egyéni és a kollektív tagoknak kötelességük, hogy közreműködjenek a Társaság céljainak meg-

valósításában és betartsák az Alapszabály rendelkezéseit. A rendes tagok kötelesek a tagdíjat rend-

szeresen fizetni. 

 A tagdíj 2015. évtől kezdődően – a tag választása alapján – legalább 7000,- Ft vagy 30 EUR, 

amelyet újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében, annak időarányosan 

számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően, és a már 

tag legkésőbb minden év augusztus 30. napjáig köteles a Társaság házipénztárába vagy 

bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.  

 A választmány jogosult, hogy különleges méltánylást igénylő írásbeli kérelem esetén a tagdíj éves 

összegét legalább 1000 Ft/év vagy 4 EUR összegben határozza meg. 

4. A Társaság egyéni és kollektív rendes tagjainak kötelességei: 

a) nem veszélyeztetheti a Társaság céljának megvalósítását és tevékenységét; 

b) köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni; 

c) köteles a Társaság Alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak rá vonatkozó előírásait, 

rendelkezéseit betartani. 

 

9. § 

1. Tiszteletbeli taggá választhatók azok a kiemelkedő személyiségek, akik a Társaság céljainak megfe-

lelő, nemzetközileg elismert tudományos tevékenységet fejtenek ki, illetőleg hírnevükkel előmoz-

dítják a Társaság érdekeit. 

2. A Társaság tiszteletbeli tagjait a Választmány előterjesztése alapján a Közgyűlés választja, egyszerű 

szótöbbséggel. 

3. A tiszteletbeli tagok a Társaság szerveibe nem választhatók és a Társaság döntéshozatalában csak 

tanácskozási joggal vesznek részt.  

 Egyéb jogaik és kötelezettségeik – a tagdíjfizetési kötelezettség kivételével – a rendes tagokkal 

azonosak.  

 

10. § 
1. Azon szervezetek, intézmények, egyének vagy jogi személyek, amelyek/akik helyeslik a Társaság 

céljait, s azok megvalósítását anyagilag rendszeresen támogatják, a Társaság pártoló tagjai lehetnek. 

2. A pártoló tagok részesülnek a Társaság kedvezményeiben, megbízottaik részt vehetnek a Társaság 

rendezvényein és – tanácskozási joggal – a Társaság közgyűlésein. 

3. A pártoló tagság iránti szándék bejelentését a Választmány fogadja el. 
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4. A pártoló tag a Társaság munkáját anyagi hozzájárulásával segíti. Egyéb tekintetben jogállása azo-

nos a tiszteletbeli tagokéval.  

 

11. § 

1. A tagság megszűnik: 

a) kilépés 

b) kizárás 

c) elhalálozás vagy jogutód nélküli megszűnés esetén. 

2. A kilépést írásban kell bejelenteni. A tagsági jogviszony a nyilatkozatnak a Választmányhoz történő 

megérkezése napján szűnik meg. 

3. A Választmány nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a Társaság tagjai közül azt a 

tagot, aki jelen Alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten 

sértő magatartást tanúsít. 

Kizárható a tag akkor is, ha 1 éven keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj 

megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha az 1 éves mulasztás elteltét 

követően a Választmány írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a 

kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a 

póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 

A kizárási eljárást bármely tag vagy társasági szerv kezdeményezésére a Választmány folytatja le. A 

kizárási eljárásban a tagot a Választmány ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a 

szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt 

nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag 

képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását 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 Választmány a kizárásról 

szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 15 

napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú határozat ellen, a kézbesítéstől számított 30 napon belül a 

Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor 

szóban kihirdeti és 15 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 

VII. A Társaság szervezeti felépítése 

12. § 

A Társaság vezető szervei: 

a) a Közgyűlés, 

b) a Választmány, 

c) a Felügyelőbizottság. 

 

13. § 

1. A Közgyűlés a Társaság döntéshozó szerve. 

2. A Társaság legalább évenként tart rendes közgyűlést, ötévente ünnepélyes közgyűlést.  

3. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az elnöknek, a társelnöknek, a főtitkárnak, a választmány tagjainak, a Felügyelőbizottság tagjai-

nak megválasztása, visszahívása; 

b) a költségvetés megvitatása és jóváhagyása; valamint az éves beszámoló – ezen belül az ügyveze-

tő szervnek, a Választmánynak a Társaság vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása; 

c) a társelnöki beszámoló megvitatása és jóváhagyása; 

d) a közhasznúsági melléklet elfogadása; 

e) A Felügyelőbizottság elnöke beszámolójának megvitatása és elfogadása; 

f) az Alapszabály elfogadása és módosítása; 

g) a tiszteletbeli tagok megválasztása; 

h) a Társaság feloszlatásának, illetőleg más társasággal való egyesülésének kimondása; 

i) a Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
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j) minden olyan egyéb ügy, amelyet a Közgyűlés a hatáskörébe von, vagy jogszabály a hatáskörébe 

utal. 

 

A Közgyűlés elektronikus úton személyes részvétellel is megtartható, ha a Közgyűlésen résztvevő tagok 

személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható. Megfelelő igazolás lehet az 

elektronikus aláírás, vagy a tagnyilvántartásba vett adatok egyeztetése a résztvevők érvényes személyi 

okmányaival. 

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat 

úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. Ha a Közgyűlés ülésén hozott határozatot 

be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök aláírásával hite-

lesít. 

Ha törvény közzétételi kötelezettséget ír elő a Társaság számára, e kötelezettségnek a civil szervezetek 

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény szerinti módon kell 

eleget tenni. 

 

A Közgyűlés minden évben legalább egyszer ülésezik. 

Az összehívást a választmányi elnök és a társelnök rendeli el, és erről a tagokat az időpont – akár a 

székhelytől eltérő címre –, a helyszín és a napirend megjelölésével legalább 30 nappal korábban, 

igazolható módon értesíteni kell.  

A meghívónak tartalmaznia kell a Társaság nevét és székhelyét; az ülés idejének és helyszínének megje-

lölését; és az ülés napirendjét. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége 

esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, valamint az arra történő felhívást, hogy a meg-

ismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határo-

zatképes lesz.  

 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 

tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A döntést igénylő előterjesztéseket írásban 

szintén előre meg kell küldeni.  

A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárul. 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított, 15 napon belül a tagok a Választmánytól a napirend 

kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Választmány 

jogosult dönteni, legkésőbb az ülést megelőző 8 napon belül, és erről a tagokat értesíti. Ha a Választmány 

nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvé-

telre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A 

szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosul-

tak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangú-

lag hozzájárul. E két feltétel kivételével, a nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfo-

gadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvé-

nyessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egy-

hangúlag érvényesnek ismeri el.  

 

 

A Választmány 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. 

Az ennek megfelelően összehívott rendkívüli közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó kö-

rülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Társaság megszüntetéséről dönteni. 
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Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb 

száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra, de akár ugyanarra a napra ugya-

nazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely – a megjelent tagok számára tekintet nélkül – ha-

tározatképes. A megismételt Közgyűlés meghívójában a távolmaradás következményére a tagokat fi-

gyelmeztetni kell. 

 

A Közgyűlés határozathozatalait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50%+1fő) hozza. Szavazat-

egyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.  

Az Társaság költségvetésének és beszámolójának elfogadásához egyszerű szótöbbséges döntés szükséges. 

A Társaság Alapszabályának módosításához, a Társaság egyesüléséhez és szétválásához a Közgyűlés há-

romnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Társaság céljának módosításához és a Társa-

ság megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szó-

többséggel hozott határozata szükséges. 

 

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a ha-

tározat meghozatalát követő 15 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak a Társaság 

honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen az elnök által 

felkért tagok hitelesítenek. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a napirendeket, a 

hozzászólások tartalmát, a felvetett kérdésekre adott válaszokat, a meghozott határozatokat, a határozatok 

végrehajtásának időpontját, felelőseit a beszámolási kötelezettségét.  

A jegyzőkönyv minden esetben tartalmazza az egyes témakörökben meghozott határozatok szavazati ará-

nyát, illetve a támogatók és ellenzők számát.  

A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – 

pártoló jogi személy tag esetén – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a közgyű-

lés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 

 

A közgyűlés határozatairól az elnökség által ezzel megbízott személy, nyilvántartást köteles vezetni, 

melyből kitűnik a határozat tartalma, időpontja és hatálya, valamint a határozatot támogatók és ellenzők 

számaránya. A hozott határozatokat honlapján közzéteszi. 

 

14. § 

1. A Választmány mint a Társaság ügyvezető szerve, a Társaság elnökéből, a társelnökből, a hat alel-

nökökből, főtitkárból, valamint további – a Közgyűlés által 5 évre választott – min. 30, max. 40 

tagból áll. 

2. A Választmány állítja össze a Társaság programját, határozza meg a tagsági díj összegét, fogadja el 

a pártoló tagok felajánlását, tesz előterjesztést a Közgyűlésnek a tiszteletbeli tagok választására, va-

lamint határoz a Társaság díjainak odaítéléséről. Továbbá elvégzi mindazokat a teendőket, amelye-

ket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, így különösen is: 

a) a Társaság napi ügyeinek vitele, a Választmány hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések megho-

zatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 

d) a Társaság vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Köz-

gyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e) a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Társaság szerveinek értesítése; 

f) a Választmány által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

g) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre; 

h) a tagság nyilvántartása; 

i) a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

j) a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

k) a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele. 
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3. A Választmány évenként legalább egyszer ül össze, melyet a társelnök hív össze, igazolható módon.  

A meghívót hely, időpont, napirend feltüntetésével az ülést megelőző 10 nappal ki kell küldeni. 

A Választmány határozatképes, amennyiben a tagok több mint fele jelen van. 

Ha az egyébként szabályszerűen összehívott választmányi ülés a megjelent tagoknak az előírtnál 

alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra, de akár ugya-

narra a napra ugyanazon tárgysorozattal új ülést kell kitűzni, amely – a megjelent tagok számára te-

kintet nélkül – határozatképes. A megismételt ülés meghívójában a távolmaradás következményére 

a tagokat figyelmeztetni kell. 

A Választmány határozatait a jelenlevő tagok szótöbbséges határozatával hozza meg. 

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitele-

sít; a jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a 

jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatá-

lyát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők szám-

aránya megállapítható legyen.  

A Választmány határozatairól a Választmány által ezzel megbízott személy, nyilvántartást köteles 

vezetni, melyből kitűnik a határozat tartalma, időpontja és hatálya, valamint a határozatot támoga-

tók és ellenzők számaránya. A hozott határozatokat honlapján közzéteszi. 

A választmányi ülés elektronikus úton személyes részvétellel is megtartható, ha a résztvevő tagok 

személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható. Megfelelő igazolás 

lehet az elektronikus aláírás, vagy a tagnyilvántartásba vett adatok egyeztetése a résztvevők érvé-

nyes személyi okmányaival. 

4. A Választmány elnöksége a Társaság elnökéből, társelnökéből és alelnökeiből, valamint a főtitkár-

ból áll. 

5. A Választmány tagja nagykorú és cselekvőképes, büntetlen előéletű (vezető tisztségviselői 

foglalkozástól el nem tiltott) személy lehet.  

Nem lehet a Választmány tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények 

alól nem mentesült. 

Nem lehet a Választmány 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. 

Nem lehet vezető tisztségviselő aki  közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  

 

 Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a) a megbízás időtartamának lejártával; 

b) visszahívással; 

c) lemondással; 

d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Választmányhoz, illetve a társelnökhöz intézett 

nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a 

lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában 

legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

 

15. § 
1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság teljes működését és gazdálkodását, mind jog-, mind cél-

szerűségi szempontból, az ügyvezetést pedig különösen a Társaság érdekeinek megóvása céljából.  

Ellenőrzi a jogszabályok, az Alapszabály és a társasági határozatok végrehajtását, betartását. 
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A Bizottság ellenőrzési tevékenységét utóellenőrzés keretében folytatja, kivéve az éves költségvetés 

és a számviteli beszámoló esetét, melyeket azok Közgyűlés általi elfogadása előtt véleményeznie 

kell. 

2. A Bizottság 3 tagból áll. A Bizottság tevékenységéről rendszeresen beszámol a Választmánynak és 

a Közgyűlésnek. A bizottság tagjai az ügyvezetéstől függetlenek, tevékenységük során nem utasít-

hatók. 

A Felügyelőbizottság tagja nagykorú és cselekvőképes, büntetlen előéletű (vezető tisztségviselői 

foglalkozástól el nem tiltott) személy lehet.  

Nem lehet a Felügyelőizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények 

alól nem mentesült. 

Nem lehet a Felügyelő 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 vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akinek a hozzátartozója a Társaság tisztségviselője. 

3. A Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Választmány ülésein és a Közgyűlésen. 

4. A Felügyelőbizottság év közben szükség szerint tart ülést, azonban az évi rendes Közgyűlés előtt 

egy ülést feltétlenül kell tartania, amelyen a Társaság éves költségvetéséről szóló jelentést, a be-

számolóját (beleértve a közhasznúsági mellékletet is) megvitatják és elfogadják. 

A felügyelőbizottsági ülés elektronikus úton személyes részvétellel is megtartható, ha a résztvevő 

tagok személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható. Megfelelő iga-

zolás lehet az elektronikus aláírás, vagy a tagnyilvántartásba vett adatok egyeztetése a résztvevők 

érvényes személyi okmányaival. 

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határo-

zatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. 

A meghívót igazolható módon, a hely, időpont, napirend feltüntetésével az ülést megelőző 10 nap-

pal ki kell küldeni. 

A Felügyelőbizottság határozatképes, amennyiben valamennyi tag jelen van. 

A Felügyelőbizottság határozatait 2/3-os többséggel hozott szavazással hozza. 

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitele-

sít; a jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a 

jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatá-

lyát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők szám-

aránya megállapítható legyen. A Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglal-

tatni – neve feltüntetése mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a bizottság ülésén 

a résztvevő tagok aláírják. 

A Felügyelőbizottság határozatairól az ellenőrző szerve által ezzel megbízott bizottsági tag nyilván-

tartást köteles vezetni, melyből kitűnik a határozat tartalma, időpontja és hatálya, valamint a határo-

zatot támogatók és ellenzők számaránya. A hozott határozatokat honlapján közzéteszi. 

5. A Felügyelőbizottság jogosult a Társaság működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájé-

koztatást, illetve felvilágosítást kérni a Társaság Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, a Társaság 

könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.  

6. A Felügyelő-bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szer-

vet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha 

arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet ér-

dekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy követ-

kezményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szük-

ségessé; illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

A döntéshozó szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a felügyelő szerv indítványára – an-

nak megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására 

a Felügyelőbizottság is jogosult. 
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Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 

nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést el-

látó szervet. 

 

VIII. Határozathozatal 

16. § 

1. A Közgyűlés és választmányi ülés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határo-

zatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok 

számát. A Közgyűlés és a választmányi ülés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő 

személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. 

2. A vezető szervek ülésein jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a jegyzőkönyvvezető 

és az elnök ír alá és két tag hitelesíti.  

A Közgyűlést és a választmányi ülést az elnök, távollétében a társelnök, vagy bármely általuk fel-

kért levezető elnök vezeti le.  

3. A Közgyűlés és a választmányi ülés határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egy-

szerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másod-

szorra is szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni. Titkos sza-

vazást rendelhet el a Közgyűlés és a Választmány az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharma-

dának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. 

A közgyűlési, választmányi és felügyelőbizottsági határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akit 

a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előny-

ben 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 tagja; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

4. A tisztújító Közgyűlésen a jelölés nyílt, a választás titkos. 

5. A társelnöki jelentéshez és a felügyelőbizottság jelentéséhez írásban is hozzá lehet szólni, kérdése-

ket feltenni. Ezekre a Közgyűlésen kell válaszolni. 

6. A Közgyűlés és a Választmány ülései nyilvánosak, a vezető szervek döntéseit az elnök vagy a társ-

elnök a Társaság www.hungarologia.net honlapján nyilvánosságra hozza. 

7. A meghozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásból ki kell tűnnie a Közgyűlés, 

illetve választmány döntése tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogató és 

ellenző személyeknek aránya, neve. A határozatokat a tagokkal haladéktalanul írásban (honlap, le-

vél vagy e-mail) útján közölni kell. A szervezet irataiba a Társaság székhelyén bárki betekinthet, 

azokról a fénymásolási díj megtérítése ellenében másolatot kérhet. 

A Társaság elnöke a Társaság honlapján minden év január 31-én nyilvánosságra hozza a működés 

módját, a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének feltételeit, módját, továbbá a Tár-

saság beszámolóit azok elfogadása után.  

 

IX. A Társaság elnöke, társelnöke és alelnökei 

17. § 

1. Az elnök vezeti a Közgyűlést, a Választmány üléseit, és ellátja mindazokat a teendőket, amelyeket a 

Közgyűlés vagy a Választmány a hatáskörébe utal. 

 

2. A Társaságnak 6 alelnöke van. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa vagy a társelnök által 

felkért alelnök helyettesíti. Ő látja el az elnöki funkcióval járó egyes részfeladatokat. 

3. Az alelnökök feladatköreit a Választmány határozza meg. 
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X. A társelnök és a főtitkár 

18. § 

1. A társelnök és a főtitkár egyaránt önálló képviseleti jogosultsággal képviseli a Társaságot hatóságok 

és egyéb hivatalos szervek előtt. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános, módja: önál-

ló. 

2. A Választmány ülései közötti időszakban a társelnök – akadályoztatás vagy jogátruházás esetén a 

főtitkár – intézi és irányítja a Társaság ügyeit. Feladatait a Társaság székhelyén működő titkárság 

közreműködésével látja el, amelynek vezetője a főtitkár. 

3. A társelnök és a főtitkár a működéséről a Választmánynak és a Közgyűlésnek tartozik beszámolni.  

 

XI. A Társaság működésére és gazdálkodására vonatkozó általános szabályok  

19. § 

1. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.  

2. A Társaság bevételei: 

a) tagdíj; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből 

juttatott támogatás; 

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támo-

gatás; 

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

g) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

 

A Társaság költségei, ráfordításai (kiadásai): 

a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) gazdasági, vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költ-

ségek; 

c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ide értve az adminisztráció költ-

ségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt imma-

teriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 

d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

 

XII. A Társaság vezető szerveinek és tisztségviselőinek megválasztása 

20. § 

1. A Társaság vezető tisztségviselőit a Társaság Közgyűlése titkos szavazással választja meg 5 éves 

időtartamra. 

2. A vezető tisztségviselőkre az Alapszabályban írt feltételeken túlmenően, a közhasznú szervezet 

megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a 

személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését 

megelőző két évben legalább egy évig –, 

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

és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
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szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt.  

 

21. § 

1. Az új vezetőségre és a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatot a Választmány terjeszti elő a Közgyű-

lésnek. A javaslat előkészítését a Választmány által legalább három hónappal a Közgyűlés előtt ki-

küldött Jelölő Bizottság végzi. 

2. A Választmány által jóváhagyott új vezetőség névsorát (a tagnévsorral – írásban vagy a honlapon – 

együtt) legkésőbb a meghívó kiküldésével egyidejűleg, a tagság elé kell terjeszteni. A tagság 25 

szavazattal új jelölteket állíthat. A tagság javaslatait legkésőbb két héttel a Közgyűlés időpontja 

előtt kell eljuttatni a Titkárságra. 

3. A tisztségviselők akkor tekinthetők megválasztottnak, ha az érvényes szavazatok több mint felét 

megszerezték. Ha több jelölt közül az első fordulóban senki nem kapja meg a szükséges szavazatot, 

új fordulót kell tartani. Ezen a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem választható. Ezt az el-

járást addig kell ismételni, amíg valamelyik jelölt a szükséges számú szavazatot megkapja. 

 

22. § 

1. Az elnök, az alelnökök és a Felügyelőbizottság tagjai egy alkalommal újraválaszthatók. 

2. A társelnök és főtitkár, valamint a Választmány tagjai kétszer választhatók újra. 

3. Az újra nem választott tisztségviselők, illetve a Választmány tagjai más funkcióra megválaszthatók. 

 

A Társaság titkársága 

23. § 

A Társaság Budapesten állandó titkárságot tart fenn, amely a Választmánynak, illetve a társelnöknek alá-

rendelt operatív végrehajtó, az adminisztrációt vezető szerv. A titkárság vezetője a főtitkár. 

 

 

A Társaság megszűnése 

24. § 

A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 

b) az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyai-

nak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartás-

ból törli, valamint 

c) a Társaság megvalósította célját vagy a Társaság céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt 

nem határoztak meg; vagy 

d) a Társaság tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó 

vagyont az Alapszabályban alább meghatározott, a Társaság céljával megegyező vagy hasonló cél megva-

lósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatáro-

zott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Társaság 

vagyonáról, vagy ha az Alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt 

nem szerezheti meg. Mindezeknek megfelelően a Társaság jogutód nélküli megszüntetése esetén a hitele-

zők felé fennálló tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon arra a közhasznú egyesületre száll át, 

aki vállalja azt, hogy a Társaság tevékenységét tovább folytatja jogutódlás nélkül. Amennyiben ilyen 

egyesület nincs, úgy a Társaság a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyona Magyar Tudományos 

Akadémiára száll át, azzal, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kijelölheti valamely intézményét is, 

amely a Társaság tevékenységét tovább folytatja. 

 

 

./. 
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XIII. Beszámolás 

25. § 

1. A Társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít, amely 

tartalmazza a Társaság által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoport-

jait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges, az Ectv. 32. § sze-

rinti adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások 

kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő veze-

tő tisztségek felsorolását. 

 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

A jelen Alapszabályon jegyzett aláírásával a Társaság önálló aláírási joggal rendelkező társelnöke és fő-

titkára is igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat 

módosítások alapján hatályos tartalmának.  

 

 

Budapest, 2017. április 25. 
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társelnök 
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főtitkár 

 


