
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 

Alapszabálya 
 

 

I. Fejezet 

 

1. § A Társaság neve, székhelye, pecsétje, kiadványai 

 

(1) Az egyesület neve: Magyar Irodalomtörténeti Társaság (a továbbiakban: Társaság) 

(2) Székhelye: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a 

(3) Pecsétje: Tinódi Sebestyén címere „Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1911” 

körirattal 

(4) Emblémája: Tinódi Sebestyén címere „Magyar Irodalomtörténeti Társaság Alapítási év 

1911” körirattal 

(5) Állandó időszaki kiadványai: Irodalomtörténet, Irodalomismeret, amelyek 

szerkesztésére és kiadói gondozására a Társaság vezetősége más szervezetekkel 

együttműködést köthet. 

 

 

2. § A Társaság céljai 

 

(1) A Társaság célja: a magyar irodalom, az irodalom- és kultúratudomány, az irodalmi 

muzeológia művelésének elősegítése és eredményeinek népszerűsítése, az irodalmi 

hagyományok ápolása, az irodalomismeret széles körű terjesztése, a magyartanítás 

támogatása, továbbá az irodalomtudomány művelőinek és pártfogóinak, valamint a 

magyartanároknak a szakmai összefogása. 

(2) E céljait a Társaság tudományos és népszerűsítő rendezvényekkel, pályatételekkel, 

díjak és jutalmak kiosztásával, kiadványokkal, könyvek és folyóiratok megjelentetésével 

valósítja meg. E munkában együttműködik a Társaság tagozataival, más társaságokkal. 

(3) A Társaság politikai pártoktól független társadalmi szervezet, politikai tevékenységet 

nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat, tőlük támogatást nem fogad el. 

(4) A Társaság közhasznú tudományos tevékenységet folytat, ennek eredményeit a 

közművelődés, a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén is hasznosítja. 

Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 

(5) A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

(6) A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 

Alapszabályban meghatározott céljaira, tevékenységére fordítja. 

 

 

II. Fejezet 

 

3.§ A Társaság tagsága 

 

(1) A Társaságnak rendes és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 

(2) Rendes tag lehet az irodalom, az irodalomtanítás, az irodalom- és kultúratudomány, 

valamint az irodalmi muzeológia minden művelője és kedvelője, aki betöltötte a 18. életévét, 

aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, aki elfogadja a Társaság céljait és Alapszabályát. 

(3) Rendes tag jogi személy is lehet. 
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(4) Tiszteletbeli tagok a magyar irodalom, irodalom- és kultúratudomány és irodalmi 

ismeretközlés kiváló hazai és külföldi személyiségei közül választhatók. 

 

 

4. § Tagsági viszony létesítése 

 

(1) A tiszteletbeli tagokat a társaság vezetőségének javaslata alapján a közgyűlés választja 

meg. Az Alapszabály 2. sz. melléklete szerint adományozott Babits Mihály Alkotói Emlékdíj 

kitüntetettjei tiszteletbeli taggá válnak. 

(2) Rendes taggá válik, aki a főtitkárhoz benyújtott írásos belépési nyilatkozatban kötelezi 

magát a társaság Alapszabályának elfogadására, s akit ennek alapján a vezetőség tagként 

befogad. 

 

 

5. § A tagok jogai és kötelességei 

 

(1) A rendes tagok joga és egyben kötelessége a Társaság munkájában, a célok 

valamelyikének megvalósítása érdekében tevékenyen részt venni. A tagok jogaikat 

személyesen gyakorolják. 

(2) A Társaság minden rendes tagjának joga: 

a) közreműködni a Társaság feladatainak, programjának, szervezetének kialakításában; 

b) tisztséget vállalni, részt venni a Társaság szerveinek, tisztségviselőinek 

megválasztásában; 

c) észrevételeket, javaslatokat tenni a Társaság szerveinek és vezetőinek; 

d) a bíróság előtt megtámadni a Társaság valamely szervének törvénysértő határozatát a 

tudomására jutástól számított három napon belül; 

e) kedvezményesen részt venni a Társaság rendezvényein; 

f) a közgyűlés által megállapított kedvezménnyel előfizetni a Társaság kiadványaira, 

folyóirataira és a Társaság által kiadott könyvekre. 

(3) A tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztséget nem vállalhatnak, 

de a rendes tagok egyéb kedvezményeit igénybe vehetik. 

(4) A Társaság tagjai kötelesek az Alapszabályban foglaltakat betartani és a Társaság 

célkitűzéseit legjobb tudásuk szerint előmozdítani. 

(5) A rendes tagok kötelesek a közgyűlés által megállapított éves tagdíjat belépésük évétől 

rendszeresen a tárgyév végéig befizetni. A nyugdíjasok és a diákok tagdíjkedvezményt 

élveznek. A tiszteletbeli tagoknak nincs tagdíjfizetési kötelezettségük. A Társaság túlfizetést, 

adományt elfogad. Az egy éves tagdíjjal hátralékban lévőket a vezetőség az anyagi 

kedvezményekből kizárhatja, a két éve tagdíjukat nem fizetőket – külön figyelemfelhívás után 

– a Társaságból kizárhatja. 

(6) A jogi személyek tagdíja a természetes személyek tagdíjának tízszerese. Képviselőik 

útján vehetnek részt a Társaság közgyűlésein; szavazati joggal nem rendelkeznek. 

 

 

III. Fejezet 

 

6. § A Társaság szervei 

 

a) Közgyűlés, 

b) vezetőség, 

c) felügyelő bizottság, 
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d) tisztségviselők, 

e) ügyintézők, 

f) tagozatok. 

 

 

7. § A közgyűlés 

 

(1) A Társaság irányításának és ellenőrzésének legfőbb szerve a rendes tagok összessége 

által alkotott közgyűlés. Közgyűlés a Társaság székhelyén, illetve működési területének más 

településén tartható. 

(2) A közgyűlés lehet rendes és rendkívüli, minden esetben nyilvános. 

(3) A rendes közgyűlést évente egyszer az elnök – akadályoztatása esetén az ügyvezető 

alelnök – hívja össze. 

(4) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a bíróság vagy a vezetőség elrendeli, vagy 

ha a tagság legalább 20 %-a az ok és cél megjelölésével írásban kéri. A rendkívüli közgyűlést 

az elnök – akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök – 30 napon belül köteles összehívni, 

amennyiben a rendkívüli közgyűlés összehívását elrendelő bírósági vagy vezetőségi határozat 

más határidőt nem állapít meg. Ha ennek az elnök – akadályoztatása esetén az ügyvezető 

alelnök – nem tesz eleget, a közgyűlést a felügyelő bizottság köteles összehívni. 

(5) A rendes közgyűlés helyét, idejét, tárgysorozatát a közgyűlés előtt legalább 14 nappal 

írásos meghívóban, postai úton vagy e-mailben kell a tagdíjfizető tagokkal közölni. A 

rendkívüli közgyűlés helyét, idejét, tárgysorozatát a közgyűlés előtt legalább hat nappal írásos 

meghívóban, postai úton vagy e-mailben kell a tagdíjfizető tagokkal közölni. 

(6) A közgyűlésre a Társaság bármely tagja indítványt terjeszthet, ha előtte legalább 

három nappal bejelenti a vezetőségnek vagy a tisztségviselőknek. 

(7) A közgyűlésről minden esetben szabályszerűen hitelesített jegyzőkönyvet kell vezetni, 

amelyhez csatolni kell a jelenléti ívet és az előterjesztéseket. A jegyzőkönyvet a közgyűlés 

által megválasztott jegyzőkönyvvezető vezeti, az elnök, a főtitkár és két további – a közgyűlés 

által megválasztott – jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. 

(8) A közgyűlésen a Társaság működéséről az elnök vagy a főtitkár, vagyoni helyzetéről a 

felügyelő bizottság tesz jelentést. 

(9) A közgyűlés hatásköre: 

a) a Társaság Alapszabályának, illetve módosításának, valamint az Alapszabálynak a 

Toldy Ferenc-díj és a Babits Mihály Alkotói Emlékdíj adományozásának rendjét megállapító 

mellékletének elfogadása; 

b) a tisztségviselőknek, a vezetőség választott tagjainak és a felügyelő bizottságnak a 

megválasztása; 

c) a Társaság munkájáról szóló elnöki, főtitkári, felügyelő bizottsági éves beszámolók és a 

közhasznúsági jelentés elfogadása; 

d) határozatot hoz a Társaság egészét érintő kérdésekben, beleértve a más szervezettekkel 

való társulás, egyesülés kimondását, a vagyon felhasználását; 

e) megállapítja az évi tagsági díj összegét; 

f) megtárgyalja azokat a beadványokat, amelyek közgyűlés előtt legalább nyolc három 

nappal beérkeztek a vezetőséghez vagy a tisztségviselőkhöz; 

g) megállapítja a kiírandó pályázatokat, a megbízások kiadásának feltételeit. 

(10) A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagoknak több mint a fele megjelenik. 

Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül újból össze kell hívni; az azonos 

napirenddel újból összehívott közgyűlés a résztvevők létszámától függetlenül határozatképes. 

(11) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza; 

szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Tisztújításkor, illetve személyi 
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ügyekben a közgyűlés titkos szavazást rendelhet el. A napirend elfogadásakor a közgyűlés 

dönt a szavazás módjáról. 

(12) A közgyűlés keretében a tisztújítás a jelölőbizottság előterjesztése alapján történik. 

Az öttagú jelölőbizottságot a vezetőség a tisztújító közgyűlés előtt legalább 2 hónappal bízza 

meg; tagja nem lehet tisztségviselő vagy társasági alkalmazott. 

(13) A Társaság szervei által adott megbízások a választó szerv által vonhatók vissza. A 

közgyűlés hatáskörébe tartozó visszahívást minimum 25 rendes tag aláírásával, írásban kell 

kezdeményezni. 

(14) A közgyűlésen az elnök − vagy az elnök megbízásából a Társaság valamely 

tisztségviselője − elnököl. 

(15) (1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: 

hozzátartozó) 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 a társadalmi szervezet 

által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 

aki 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 

b) a közhasznú szervezettel a 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 a társadalmi szervezet által tagjának a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve 

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

(16) (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – 

annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

(2) 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. 

(17) A vezető szervek döntéseiről a Társaság olyan nyilvántartást vezet, amelyből a vezető 

szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. 

(18) A vezető szerv döntéseit az elnök 14 napon belül írásban közli az érintettekkel és 

nyilvánosságra hozza a Társaság honlapján. 

(19) A vezetőségnek a közgyűlés határozatait írásban a tagok összessége számára elérhető 

formában – amennyiben lehetséges, a Társaság honlapján – nyilvánosságra kell hoznia. A 

közgyűlésen hozott döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvbe a Társaság székhelyén bárki 

betekinthet. A jegyzőkönyvet a Társaság igény szerint postai úton vagy e-mailben minden 

tagdíjfizető tagtársának megküldi. 

(20) A Társaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolóinak 

közlését a honlapján hozza nyilvánosságra. 
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8. § A vezetőség 

 

(1) A vezetőség a Társaság ügyintéző szerve; tagjai a közgyűlés által öt évre megválasztott 

büntetlen előéletű rendes tagok lehetnek. 

(2) A Társaság ügyeiben két közgyűlés között a vezetőség határoz, s szervezi, irányítja az 

Alapszabály és a közgyűlési határozatok szellemében a Társaság munkáját: 

a) kidolgozza és jóváhagyja a társaság ügyviteli szabályzatát, éves munkatervét és 

költségvetését, illetve ezek módosítását; 

b) dönt a Társaság tagozatainak alakításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről, 

összehangolja a tagozatok munkáját; 

c) megállapítja a tisztségviselők munkarendjét, díjazását; 

d) az Alapszabály rendelkezései alapján dönt a tagok fölvételéről, kizárásáról, törléséről; 

e) határoz a Toldy Ferenc-díj és a Babits Mihály Alkotói Emlékdíj az Alapszabály 

melléklete szerinti odaítéléséről; 

f) dönt a Társaság kuratóriumokban történő képviseletéről; 

g) dönt a tudományos ülésszakok, vándorgyűlések, rendezvények helyéről, idejéről, 

programjáról; 

h) előkészíti a közgyűlési jelentéseket, határozatokat; 

i) megválasztja a Társaság folyóiratainak főszerkesztőit, szerkesztőbizottságának tagjait. 

(3) A vezetőség tagjai indítványozási, tanácskozási és szavazati joggal: 

a) a tisztségviselők, 

b) a Társaság tagozatainak elnökei, 

c) a Társaság további 10, a közgyűlés által választott tagja. 

(4) Indítványozási és tanácskozási joggal részt vesznek a vezetőség ülésein 

a) a tagozatok titkárai, 

b) a Társaság ügyintézői. 

(5) A vezetőség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, az ülésekről 

jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni. A vezetőséget az elnök – akadályoztatása 

esetén a főtitkár – hívja össze, az ülés előtt 14 nappal. Az elnöki és főtitkári tisztség egyidejű 

betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a vezetőségi ülést a felügyelő 

bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A vezetőségi ülések nyilvánosak. 

(6) A vezetőség ülésén az elnök vagy a főtitkár, valamint a felügyelő bizottság elnöke 

köteles évente beszámolni, s itt vitatják meg, fogadják el az éves munkatervet és 

költségvetést. 

(7) A vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülés 

határozatképes, ha a vezetőség tagjainak 50 %-a, illetve az elnök és a főtitkár (vagy az általuk 

megbízott helyettesük) jelen van. 

 

 

9. § A felügyelő bizottság 

 

(1) A Társaság független ellenőrző szerve. Egyedül csak a közgyűlésnek tartozik 

beszámolási kötelezettséggel, csak a közgyűlés hívhatja vissza. 

(2) A felügyelő bizottság feladata, hogy 

a) őrködjön a Társaság Alapszabály szerinti működése, az ügyvitel, a pénz- és 

vagyonkezelés jogszerűsége felett; 

b) rendszeresen ellenőrizze a zárszámadás és pénzkezelés dokumentumait, vizsgálatának 

eredményéről évente tájékoztassa a vezetőséget, ötévenként a közgyűlést. 

(3) A felügyelő bizottság bármikor megvizsgálhatja a társaság ügyvitelét, pénz és 

vagyonkezelését. 
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(4) A számadási év lejártával köteles megvizsgálni az évi zárszámadás és pénzkezelés 

okmányait, s a vizsgálat eredményéről a vezetőségnek, tisztújításkor a közgyűlésnek írásos 

jelentést tenni. 

(5) A felügyelő bizottságnak három rendes és két póttagja van, akiket a közgyűlés választ 

meg rendes tagjai közül 5 évre. A felügyelő bizottság tagjai megbízatásuk tartama alatt más 

tisztséget a társaságban nem viselhetnek. 

(6) A felügyelő bizottság maga határozza meg működési rendjét és munkamódszerét. 

(7) A felügyelő bizottság határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az 

elnök szavazata dönt. 

(8) A felügyelő bizottság elnöke minden szabálytalanságot köteles jelenteni a Társaság 

elnökének; súlyos esetben rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi. 

 

 

10. § A tisztségviselők 

 

(1) A Társaság tisztségviselői: 

a) tiszteletbeli örökös elnök, 

b) tiszteletbeli elnök, 

c) elnök, 

d) alelnök(ök), 

e) főtitkár, 

f) elnöki tanácsadó(k). 

(2) A tisztségviselőket a Társaság büntetlen előéletű rendes tagjai közül a közgyűlés 

választja meg 5 évre titkos szavazással a magyar irodalom- és kultúratudomány azon művelői 

közül, akik életútjukkal, tudományos, és közéleti tevékenységükkel, személyes tekintélyükkel 

hozzájárulhatnak a társaság céljainak eléréshez. 

(3) Az a), b) és f) pontban felsorolt tisztségek szüneteltethetők. Betöltésükről, valamint az 

alelnökök számáról a közgyűlés dönt. 

(4) A tisztségviselők költségtérítésben részesülhetnek, munkájukért a vezetőség 

tiszteletdíjat állapíthat meg. 

(5) Ha az elnöki vagy a főtitkári tisztség a ciklus lejárta előtt megüresedik, a megüresedő 

tisztség betöltésére közgyűlést kell összehívni. Ha az alelnöki tisztség a ciklus lejárta előtt 

megüresedik, a legközelebbi közgyűlésig a vezetőség gondoskodik a helyettesítésről. Az a), 

b) és f) pontban felsorolt tisztségek megüresedésük esetén a következő tisztújító közgyűlésig 

szünetelnek. 

(6) A tisztségviselők az Alapszabály, a közgyűlési és vezetőségi határozatok alapján, az 

ügyviteli szabályzat szerint irányítják a Társaság működését. 

a) Az elnök és a főtitkár a Társaságnak a Fővárosi Bíróságon bejegyzett hivatalos 

képviselője az ezzel járó jogokkal és felelősséggel. Aláírási jogukat az elnök és a főtitkár 

együttesen gyakorolják. 

b) Az elnök irányítja a vezetőség munkáját; képviseli a Társaságot más intézményekkel 

szemben. Az elnök hívja össze a közgyűlést, a vezetőség üléseit, hívja meg a tudományos 

konferenciák, vándorgyűlések résztvevőit. Munkáját megosztja az alelnök(ök)kel. Az elnöki 

tisztség megüresedése vagy tartós akadályoztatása esetén a vezetőség ügyvezető alelnököt 

bízhat meg az elnöki teendők ideiglenes ellátásával. 

c) A főtitkár az elnök és az alelnökök irányításával elsősorban az operatív, szervezési 

feladatokat végzi, összehangolja a tagozatok tevékenységét, s ő a Társaság alkalmazottainak 

munkahelyi vezetője, a munkáltatói jogkör gyakorlója. 
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11. § Az ügyintézők 

 

(1) A Társaság ügyviteli alkalmazotta(ka)t foglalkoztathat tudományos titkár, szervező 

titkár, gazdasági felelős és adminisztratív munkakörben. 

(2) Az ügyintézőknek nincs önálló hatáskörük, a Társaság képviseleti szerveinek 

alárendelve dolgoznak, az elnök és a tisztségviselők irányítása alatt, önálló felelősséggel. A 

vezetőség tanácskozási jogú tagjai. 

(3) Az ügyintézők feladata a képviseleti szervek üléseinek jegyzőkönyv-vezetése, a 

társaság hivatali és gazdasági ügyintézése, könyvelés, levelezés, vagyonkezelés, a 

közgyűlések, vezetőségi ülések és rendezvények előkészítése és megszervezése, a társaság 

pecsétjének őrzése, az irattár kezelése, tagdíjak beszedése, a tagság tájékoztatása. 

(4) E feladatot az ügyintézők megosztva, az elnök és a tisztségviselők által kialakított 

munkaköri leírás szerint végzik. 

 

 

12. § A Társaság folyóiratainak szerkesztői 

 

(1) A Társaság Irodalomtörténet és Irodalomismeret című folyóiratainak főszerkesztőjét és 

szerkesztőbizottságának tagjait − a kiadásban együttműködő szervezetekkel, intézményekkel 

egyetértésben − a vezetőség öt éves időtartamra választja meg. 

(2) Az Irodalomtörténet szerkesztőbizottságának tagja a Társaság elnöke vagy főtitkára, az 

Irodalomismeret szerkesztőbizottságának tagja a Társaság mindenkori elnöke és főtitkára. 

(3) A szerkesztőségi munkatársakat a folyóirat főszerkesztője választja ki. 

(4) A közgyűlés és a vezetőség beszámoltathatja a folyóirat főszerkesztőjét, 

véleményezheti tevékenységét, a főszerkesztő önállóságát azonban tiszteletben kell tartania. 

 

 

13. § A tagozatok 

 

(1) A Társaság közgyűlése a tevékenységek hatékonyabbá tétele érdekében tagozatok 

szervezését hagyhatja jóvá. A tagozatok nem önálló jogi személyek, nincs önálló tagságuk, a 

Társaság Alapszabálya szerint, választott vezetőkkel működnek. 

(2) Tagozat létesülhet tájegységi alapon (például megyei tagozat), illetve azonos 

hivatásrendhez tartozókat összefogva (például szépírói, tanári, irodalmi-muzeológiai, 

tudományos, fiatal kutatói, egyetemi-főiskolai hallgatói tagozat). 

a) A tájegységi tagozat tagjai elsősorban olyan társasági tagok, akik az adott tájegységben 

élnek, s a helyi irodalmi hagyomány ápolását tekintik céljuknak. 

b) A szakmai tagozat tagjai lehetnek, akik egy adott hivatásban tevékenykednek, s 

munkájuk végzéséhez a Társaság tagozatának útján tartalmi és módszertani útmutatást, 

támogatást kérnek, illetve adnak. 

c) A tagozati tag a Társaságnak fizet tagdíjat, a tagsági viszony létesítése és megszűnése is 

a Társaság Alapszabálya szerint történik. 

(3) A tagozat a Társaság Alapszabályával összhangban önállóan alakíthatja ki a maga 

működési rendjét, munkatervét, választhatja meg vezetőit. 

a) A tagozat elnökét, valamint szükség szerint társelnökét, alelnökét és titkárát a tagozat 

rendes tagjai közül a tagozat tagjai ülésükön nyílt – vagy bármely jelölt kérésé esetén titkos – 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel választják meg ötéves időtartamra. A tagozati elnök 

szavazati, a titkár tanácskozási joggal tagja a Társaság vezetőségének. 

b) A tagozat, amennyiben a Társaság anyagi helyzete ezt lehetővé teszi, ellátmányként a 

Társaságtól igényelheti a tagjai által befizetett éves tagdíj 50 %-át. Egyébként a tagozat 
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önállóan gondoskodik működésének anyagi és szervezeti feltételeiről. A tagozat 

működéséhez, rendezvényeihez, pályázataihoz a vezetőség segítséget nyújt. 

 

 

14. §. A Társaság gazdálkodása és vagyona 

 

(1) A Társaság gazdálkodását költségvetési előirányzat alapján végzi. 

(2) A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat. 

(3) A Társaság bevételeinek forrásai: a Magyar Tudományos Akadémiától kapott 

támogatás; a tagok által befizetett tagdíjak és adományok; felajánlások, állami és egyéb 

segélyek; pályázati támogatások, adományok; a Társaság vagyonának, rendezvényeinek, 

kiadványainak hozadéka. 

(4) A Társaság anyagi, pénzügyi kötelezettségeiért vagyonával felel. 

(5) A Társaság megszűnése esetén a vagyon sorsáról a közgyűlés dönt, a vagyon azonban 

kizárólag irodalomtörténeti kutatásra, illetőleg az irodalomismeret elősegítésére fordítható. 

 

 

IV. Fejezet. Záró rendelkezések 

 

15. § A Társaság törvényes működéséért az elnök a főtitkárral együtt erkölcsileg, a 

gazdasági ügyintézővel együtt anyagilag és egyetemlegesen felelős. 

16. § Peres ügyekben a társaságot az elnök vagy a főtitkár képviselheti. A vezetőség 

jogtanácsost bízhat meg a peres ügyek intézésével. 

17. § Az Alapszabály mellékletei: 

1. sz. melléklet a Toldy Ferenc-díj adományozásának rendjéről; 

2. sz. melléklet: a Babits Mihály Alkotói Emlékdíj adományozásának rendjéről. 

18.§ Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 

19.§ 2013. november 8. napjától a Társaság korábbi Alapszabálya hatályát veszti, és 

helyébe a Társaság közgyűlése által elfogadott 5/2013 (XI.8.) sz. MIT határozat alapján jelen 

Alapszabály lép. 

 

 

Budapest, 2013. november 8. 

 

 

 

 

……….…………………. 

Dr. Gintli Tibor 

elnök 

……….…………………. 

Bengi László 

főtitkár 
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1. sz. melléklet 

 

A Toldy Ferenc-díj adományozásának rendje 

 

(1) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1981-ben Toldy Ferenc-díjat alapított 

kiemelkedő tanári, közművelődési (irodalmi muzeológiai) és tudományos kutatói tevékenység 

elismerésére. A Toldy Ferenc-díj dobozba zárt kisplasztika Toldy Ferenc arcképével, a 

Társaság feliratával; az érem hátsó oldalán szerepel a díjazott neve és az adományozás éve. A 

díjat csak a Társaság tagja kaphatja meg. 

(2) A Toldy Ferenc-díjat évente három kiemelkedő munkát végző tag veheti át: 

a) egy általános- vagy középiskolában dolgozó kolléga, aki legalább tíz éven át egyazon 

iskolában dolgozott vagy dolgozik, kiemelkedő munkát végzett, hozzájárult a tanítás 

megújításához, ápolta, kutatta és népszerűsítette az egyetemes magyar irodalmat, kutatta, 

feltárta és bemutatta a régió irodalmát; 

b) egy közművelődésben vagy irodalmi muzeológiában dolgozó kolléga, aki legalább tíz 

éve az adott intézmény munkatársa, kezdeményező szerepet tölt be az irodalom és a 

társtudományok népszerűsítésében, alkotó módon vesz részt a régió kulturális-, irodalmi- és 

művészettörténeti hagyományainak felkutatásában; 

c) egy egyetemen, főiskolán, kutatóintézetben dolgozó kolléga, aki tudományterületén 

kiemelkedő eredményeket ért el, legalább húsz éve műveli választott szakterületét, 

tevékenységével jelentősen hozzájárult az irodalomtudományi kutatások megismertetéséhez. 

(3) A Toldy Ferenc-díjra minden tájegységi és szakmai tagozat, valamint a vezetőség tehet 

javaslatot minden év március 31-ig. A javaslatnak részletes indoklást kell tartalmaznia. 

(4) A díjra javasolt személyek közül a Társaság vezetősége titkos szavazással vagy 

levélszavazással választja ki az az évi kitüntetetteket. A jelölés teljes anyagát minden 

vezetőségi tag e-mailben megkapja. A levélborítékban vagy e-mailben visszaküldött 

szavazatokat a Társaság megőrzi, és abban a tagok betekinthetnek. 

(5) A kitüntetést lehetőség szerint a díjazandó (volt) munkahelyén vagy a jelölő tagozat 

által javasolt méltó helyen kell átadni. A díjazott tiszteletére laudáció, előadás, kerekasztal-

beszélgetés, irodalmi program stb. hangzik el a kitüntetett kívánsága szerint. A díjat a 

Társaság elnöke vagy a vezetőség általa fölkért tagja adja át. 

 

 

2. sz. melléklet 

 

A Babits Mihály Alkotói Emlékdíj adományozásának rendje 

 

(1) A Társaság 2007-ben Babits Mihály Alkotói Emlékdíjat alapított a magyar irodalom 

korszakos jelentőségű alkotóinak kitüntetésére. A díj Kocsis András Sándor szobrászművész 

alkotása, márvány-talapzaton álló stilizált Babits-portré. A talapzatra fémlap kerül, ezen 

olvasható a Társaság és a kitüntetett neve, az odaítélés éve. 

(2) A Babits Mihály Alkotói Emlékdíjra a vezetőség tagjai tehetnek javaslatot. 

(3) A díjra javasolt személyek közül a Társaság vezetősége titkos szavazással vagy 

levélszavazással választja ki az az évi kitüntetetteket. A levélborítékban vagy e-mailben 

visszaküldött szavazatokat a Társaság megőrzi, és abban a tagok betekinthetnek. 

(4) A díj – lehetőség szerint – évente egy alkalommal, Babits Mihály születésnapjához 

közeli időben kerül átadásra. Az ünnepségen – amennyiben a díjazottnak nincs más kívánsága 

– az ünnepelt műveiből irodalmi összeállítás hangzik el, a kitüntetett életművét felkért 

szakember méltatja. A díjat és a vele járó oklevelet a Társaság elnöke adja át. 

(5) A Babits Mihály Alkotói Emlékdíj kitüntetettje a Társaság tiszteletbeli tagjává válik. 


