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2015. március 26-án tartott rendkívüli közgyűlésének határozatai 

 

 

1/2015 (03.26.) MIT Határozat 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az alapszabályt az alábbiak szerint módosítja: 

 

(a) 2. §. (2) bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész lép: 

E céljait a Társaság az alábbi tevékenységek végzésével éri el: 

a) Közművelődési tevékenység: 

A közművelődési tevékenység végzése a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló1997. évi CXL. törvény 76. §. 

(1) bekezdése értelmében közfeladat minősül. Ezen belül az Egyesület a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló1997. évi CXL. törvény 76. §. (2) bekezdés a), c) és h) pontjaiban foglalt 

közfeladatot látja el. 

 népszerűsítő rendezvények szervezése,  

 díjak és jutalmak kiosztása  

 gondoskodik az „Irodalom ismeret” című lap negyedévenkénti 

megjelenéséről  

 Évente kiadja a „MIT konferenciák” és „MIT füzetek” című könyveket 

b) Tudományos tevékenység: 

a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §. (1) 

bekezdés a), b), f) és j) pontjaiban foglalt közfeladatok ellátásában 

közreműködik 

 tudományos konferenciákat szervez; 

 szépirodalmi alkotó műhelyeket tart fent;  

 gondoskodik az „Irodalom ismeret” című lap negyedévenkénti 

megjelenéséről  

 Évente kiadja a „MIT konferenciák” és „MIT füzetek” című könyveket 

E munkában együttműködik a Társaság tagozataival, más társaságokkal. 

 

(b) Az Alapszabály 2. §. (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 

szolgáltatásaiból.” 

 

(c) Az Alapszabály 4. § címét kiegészíti az „és megszűnése” szavakkal; 

 

(d) Az Alapszabály 4. § kiegészíti az alábbi rendelkezésekkel: 

(3) A Tagsági jogviszony megszűnik: 

 a) tag kilépésével, 

 b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, 

 c) a tag kizárásával; 

 d) a tag halálával vagy jogutós nélküli megszűnésével, 

(4) A tagsági jogviszony az a) esetben a kilépő nyilatkozat egyesülethez beérkezésének 

napján szűnik meg. 

(5) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag 

vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 
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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 kizáró határozatot a taggal 

közölni kell. A közlés igazolható módon – ajánlott levélben vagy személyesen -  kell 

történjen.  

A kizáró határozat ellen a tag a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül 

fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az Vezetőség bírálja el a beérkezéstől számított 30 

(harminc) napon belül. Döntését írásban igazolható módon – ajánlott levélben – közli a 

taggal. A Vezetőség határozat ellen nincsen helye fellebbezésnek. 

 

(e) Az Alapszabály 5.§. (5) bekezdését kiegészíti az alábbi szöveggel: 

„A tagdíj mérték a rendes tagoknak évente 2.400.-Ft azaz kettőezer-négyszáz forint. A 

diákoknak és nyugdíjasoknak pedig 1000.-Ft, azaz ezer forint.” 

 

(f) Az alapszabályban a „legfőbb szerv” szavakat „döntéshozó szerv” szavakra cseréli. 

 

(g) A 7. § (1) bekezdést kiegészíti az alábbiakkal: 

„A Közgyűlést általában az Egyesület székhelyére kell összehívni. Indokolt esetben a 

vezetőség döntése alapján ettől eltérő helyre is összehívható.”  

  

(h) A 7. § (5) bekezdésébe a második mondat után az alábbi szövegrészt iktatja: 

„A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét és idejét, a napirendet, továbbá a 

megismételt közgyűlés helyét és idejét. A napirendet olyan részletességgel kell közölni, 

hogy a szavazásra jogosultak az álláspontjukat ki tudják alakítani. A meghívót igazolható 

módon kell elküldeni (legalább ajánlott levél).” 

 

(i) A 7. §. (7) bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel: 

„A levezető elnököt és a két szavazatszámlálót a közgyűlés elején kell megválasztani nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel.” 

 

(j) A 7. §. (9) bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel: 

„l) a közhasznúsági jelentés elfogadása; 

m) minden olyan döntés, amelyet az alapszabály vagy a Ptk. illetve a Civil törvény a 

közgyűlés hatáskörébe utal. 

A közgyűlés az e) és l) pontokban 2/3 szótöbbséggel dönt.” 

 

(k) A 7. §. (11) pontjából a „Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.” 

mondatot törli, és az alábbiakkal kiegészíti:  

„Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni vagy a döntést 

elvetettnek kell tekintetni.” 

 

(l) A 7.§ (15) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja 

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

áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

(m) Az Alapszabály 7.§ (16)-(19) pontjait törli. 

 

(n) Az Alapszabály 8.§ (5) bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel: 

„A vezetőségi ülések nyilvánosak. Az összehívás módjára és a meghívó tartalmára a 7. (5) 

pontban írottak az irányadóak.” 

(o) Az Alapszabály 9. § -ba beiktat egy új (2) és (3) bekezdést, amely a felügyelő bizottsági 

tagok nevét és címét és az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza. Az ezt követő 

bekezdéseket átszámozza. 

 

(p) Az Alapszabályba beiktat egy új pontot 9/A § az alábbiak szerint: 

„9/A.§ A döntések nyilvántartása és közlési módja, nyilvánosság 

(1) A Közgyűlés és a vezetőség döntéseiről a Társaság olyan nyilvántartást vezet, 

amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.  

(2 A vezetőség és a közgyűlés döntéseit az elnök 14 napon belül írásban közli az 

érintettekkel és nyilvánosságra hozza a Társaság honlapján. 

(http://irodalomtortenet.wordpress.com) 

(3) 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. 

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

közlését a honlapján hozza nyilvánosságra. 

(5) A Társaság irataiba bárki előzetes egyeztetés után betekinthet.” 

 

(q) A 10. § (1) bekezdésének végén feltünteti az Elnök és a Főtitkár nevét és címét és a 

„tiszteletbeli örökösök elnök” címet törli. A (3) és (5) bekezdésben a tisztségekre utaló 

felsorolást ennek megfelelően módosítja. 

 

(r) 10. §-ba beiktat egy új pontot: 

„(7) Nem lehet elnök illetve főtitkár, akivel szemben a Ptk. 3:22.§-ban foglalt kizáró okok 

állnak fent illetve az aki az alábbi rendelkezések hatálya alá esik: 

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. 

http://irodalomtortenet.wordpress.com/
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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.” 

 

(s) Az Alapszabály kiegészül egy új 15. §-sal, az alábbiak szerint: 

15.§ A Társaság megszűnése 

(1) A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha 

 a) a tagok megszűnését elhatározzák;  

b) az arra jogosult szerv megszünteti; 

c) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

Feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 

után fennmaradó vagyonról a bíróság rendelkezik. 

(2) A jogutód nélküli megszűnés esetében a vezető tisztségviselő felelősségére a Ptk. 

3.86.§-ban foglaltak az irányadóak. 

(3) A Társaság más jogi személlyé nem alakulhat át, de más egyesülettel egyesülhet és 

egyesületekre válhat szét. 

(t) A 17. § pont kiegészül az alábbiakkal: 

3. sz. melléklet: Az Egyesület tagjai és lakcímük 

 

Egyebekben az Alapszabály rendelkezései nem változnak.  

 

 

2/2015 (03.26.) MIT Határozat 

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

tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elfogadja. 


