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1/2014 (05.30.) MIT Határozat 

 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint 

folytatja működését. 

 

 

2/2014 (05.30.) MIT Határozat 

 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az alapszabály 2. §. (4) bekezdésének helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 

„A Társaság közhasznú tudományos tevékenységet folytat, ennek eredményeit a 

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

Ezeket a tevékenységeket az Alaptörvény IX. cikkelyében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről, szóló 1997. évi CXL. törvényekben foglalt közfeladatok teljesítése 

érdekében végzi. Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet” 

 

Az Alapszabály 7. § (4) pontját az alábbi szöveggel kiegészíti: 

„A vezetőség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 

dönteni.” 

 

Az Alapszabály 7. § (5) pontját az alábbi szöveggel kiegészíti: 

„A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban 

meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy 

személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult 

dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy 

személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.” 

 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály 7. § (9) pontjában a felsorolást az a) ponttól 

kezdve módosítja és a jelenlegi szöveg helyére az alábbi szöveget helyezi: 

„b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

d) az éves költségvetés elfogadása; 

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének-elfogadása; 

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
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h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés; 

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 

k) a végelszámoló kijelölése.” 

 

Az Alapszabály 7. § (15) (1) pontjában a Ptk.-ra utalást törli. 

 

Az Alapszabály 8. §. (2) c) pontját törli, és azt követő pontokat értelemszerűen átszámozza. 

 

Az Alapszabály 10. § (6) a) pontjában a „Bíróságon” szót „Törvényszéken” szóra cseréli. 

 

Egyebekben az Alapszabály rendelkezései nem változnak. 

 

 

3/2014 (05.30.) MIT Határozat 

 

A közgyűlés egyhangúan úgy dönt, hogy a mai napon elhatározott módosításokat is 

tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elfogadja. 

 

 

4/2014 (05.30.) MIT Határozat 

 

A közgyűlés egyhangúan úgy dönt, hogy a 2013-as évről készített, a jegyzőkönyv mellékletét 

képező közhasznúsági beszámolót elfogadja. 


