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1.S

A TáÍsulat neve és iogállása

Á Társrrlat neve: Maglarhoni FöIdtani Társulat
Societas Geologica Hungatiae
Ungatische Geologische Gesellschaft
Société Géologique de Hongrie
Hungaian Geological Society
Sociedad Geológica de Hungtía

Á Magyarhoni FöIdtani Társulat (a továbbiakban: Tárculat) önáIló, társuláson alapuló tátsada]rni,
szakmai' étdekvédelrni szefvez€t. Á Tá$ulat (egyesiilet) önálló jogi szemáy, az egyesüési jogtól, a
kózhasznú jogállístól, va]amint a civil szervezetek műlródésétól és tánogatásfuóI szóIó 2011. &,i
CL\o /. töwény (a továbbiakban: Civiltötvény) tendelkezései szerint közhasznú tevékenységet
folytató szewezet-

AJapíúsi éve 1848.
Székhelye: 1015 Budapest, I. Csalogány u.12'l/1'
Hivatalos nyelve: rL gy^t

Pecsétjekőtitatban: MagyathoniFöldtaniTársulat
1848-

Mente et malleo

2.S

A Tátsulat kiildetése

(1) Á Tátsulat feladata:

a) a földtan és rokon tudományzri művelésével foglalkozó szakembetek összefogása;

b) a föIdtani kutatási tevékenység elósegítése és kootdináLása, az etedmények bemutagása' tet
jesztése, a trrdományos és gyakotlati továbbképzés segítése;

c) a földtnni kutatások]xoz, bályászathoz, l,alamint a tokon földtudományolrlroz kapcsolódó
szakmai és kultutális ótókség ápohsa, megótzésének elósegítése;

d) a földtant rnúvelók szakmai és közósségi erdekeinek képviselete, a tagok kezdeményezései_
ne\ javaslatainak megr.itatása, esetenként továbbítása a döntéshozókhoz;

e) a fóldtan és tokon tudományaival foglalkozó hatáton trili maglat civil szetwezetekkel a kap
csolatok építése és ápolása.

(2) Á T:átsrnat kózhasznú és közcélú _ tagjai köÍén ííl 2 tágább társadalom étdekében Lilejtett _
tevékenységét az alábbi jogszabályokban meghatátozott közfe]adatok szoJgá1atában végzi:

a) ft'ldtani kutatrís; ásványi nyelsanyagok és geotermikus energia kutatása és kinyelése;



szénlidlogének és ipari szén-dioxid trírolásríra alkalmas földtani szerkezetek kutatása;
bányászati hulladék kezelése; a fi'ldtani közeg és az ásványi nyersanyagok
megkutatottsági szintjének növeléséhez és az adatok nyilvríntartrísrihoz, megőrzéséhez
fiiződő állami érdek érvényesítése; a ft)ldtani közeg áItal okozoÍ veszéIyek és káros fo-
lyamatok elleni védelem szempontjainak érvényesítese; a ft'ldtani közeg hasznosítási
leh€tóségeinek száÍnbavétele, éÍtékelése és a hasznositás ftildtani feltételeinek meghati_
roziísa, fenti adatok nyilvántartása (1993. évi XIVIII. törvény a bányászatról 1.\. (1)

bek. i) pont' 5. \, 9. s' 22. \' 25. $' (5) bek'' 3ó' s'(8) bek., 42lB c. s' 43's. (1)-(2) bek.' 44. s.
(1) bek. a)-t) pontok);

b) felszin alatti ftildglíztírolók Ít'ldtani megalapozása (2006. évi xxvl. töNény a Ítjldgáz
biztonsági készletezésTől, 2008. évi xL. törvény a ft'ldgl2ellátásróI 1. s,2ó. s, 27. \);

c) kömyezeti neve1és' képzés, milvelődés, kömyezeti ismeretek terjesáése és fejlesztése
(l995.évi LIII.tv' 54.$.(2) bek.' 55.$'), a fi'ldtani közeg védelme, hulladékrírtalmatlaní-
tás a ftjldtani közegben (1995. évi LIII. törvény a kömyezet védelmének általrínos sza-
bályairól 1' $' (2) bek. g poít, 14-21' s,24. $' 32. $' 49' s' 53. s,2012. évi CLX)Q{V. tör-
vény a hulladékól 1' s' 4.'6. $' 16. $' 73_74' $;

d) ft'ldtani közeget ért szennyezések, károk vizsgáIata, adatszolgátatás tárnogatása (2009.
évi LIII. töryény a kömyezeti ügyekben az információhoz való hozzáféIéslől 11. ci}.lr);

e) közreműködés a természet védelmére irrin1'uló nem rillami kutatások megszervezésében,
közreműködés, közreműködés a természet védelmével kapcsolatos alami kutatások ter-
vezésében' kooldin.ílásában, az .íIlapotfelvételi és folyaÍnatos információs, megfigyelő
és értékelő (monitoring) Iendszerck kialakításában, működésében (l996.évi LIII.tv. A
természet védelméról 56'$. c)' d)' h) pont; Íijldtani természeti értékek (ft'ldtani' felszín-
alaktani képződmények, tájképi, alapszelvények, ásványok' ásvrínyrírsulások, ősmarad_
ványok, a nyilvántartott ásványvagyon) védelme (1996' évi LIII. törvény a természet
védelmérőI'1 2. $,6-7. $, 19-20' $);

f) helyi környezet_ és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; felszín alatti
vizekkel való gazdálkodás ftjldtani megalapozása (20ll.évi clxxxlx.tv. 13's. (1)
bek., l 1.pont, 1995. évi LV . törvény a vízgazdálkodásról 1-2. $, 14_15. $;

g) ásvrínyinyersanyag_gazdálkodísi területek és ftildtani veszélyfonás területek vizsgálata
(2003. évi xxvl. törvény az országos Területrendezési Terwől 15. $,25. $; 1996. évi
xxl. törvény a teúletfejlesztésről és a teriiletrendezésróI 2-4. s; 2000. évi CXII' törvény
a Balaton Kiemelt Üdülóközet TeÍületrendezési Tervének elfogadásáról, 1. $' 3. $ 14. $;
2005. évi LxIv' törvény a Budapesti Agglomeráció Telületrendezési Tervéről 12. $;

h) Iészvétel a ftildtani veszélyek és katasztófák elleni védelem megalapozásában (201l.
évi cxxvl . törvény a katasárófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról 2.{., 18. s);

i) atomcsend helyszíni ellenőrzések során a Íbldtani kömyezet bemutatása (1999. évi L.
törvény Iv.cikk 59.pont az ENSZ KözgyÍilése által elfogadott Átfogó Atomcsend szer-
ződésrőI);

j) ft'ldtani kömyezettel kapcsolatos sugáregészségügyi elóírások meghatározása' a núleá'
ris létesítmény, a mdioaktív hul]adék elhelyezésére szolgáló létesítmény kiválasáott te-
lephelye alkalmasságának véleményezésénél, valamint műszaki megtervezésénél figye-
lembe veendő Íi'ldtani követelményrendszer meghatározása (1996' évi cxvl. törvény
az atomenelgifuól 68. $;

k) kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények létrehozása, a vállalkozrások
technológiai innováción alapuló velsenyképességének növelése, a kutatlis_fejlesztésben
foglalkoztatottak szakmai felkészültségének javítása és társadalmi elismertségük előse-
gitése (2004. évi C)c(xlv. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innováció-



ról 1. s,5. s.'7. s);

1) közreműködés a közművelődéshez való jog gyakorlásában a közmÍivelődés feltételeinek
biztosításával' a kulfurrílis örökség helyi és országos védelme érdekében a kulturális ja-
vak gyarapításának. megőzésének, tudományos feldolgozásának, a jövő nemzedékek
szímára történő átöIökítésének támogatása a muzeális intézmények és közgyújtemé-
nyek tevékenységének segítésével (1997. évi cxl-. törvény a kulfur.ílis javak védelmé-
rőI' a muzeiílis intézményekről' a nyilvrínos köny\,'tári ellátáslól és a közművelődésről 1'

s, a. \, 73. $);
m) a nemzeti és az egyetemes kultuális örökség feltrírásrínak, tudományos feldolgozrísá-

nak, megóvásának, védelmének, fenntartható hasznlílatlínak és közkinccsé tételének se-
gítése közremÍiködés az általános műemlékvédelmi feladatok teljesítésében (2001' évi
LXIV. törvény a kulfudlis öIökség védelméIől 5. s' 7/Á 8. s' 28. $' 76. $);

n) a n€mzeti közoktatásban, köznevelésben, közoklatásban, ezen belül különösen a szak-
képzésben és a felsőoktatásban való részvétel, illetve ennek támogatása hozzájrirulás a
felsőoktatás színvonaliínak emeléséhez, a versenyképes tudás átadástihoz és megszerzé-
séhez (2011. évi CLXXXVII' törvény a szakképzésről 1. $.;2011. évi cxc. törvény a
nemzeti köznevelésről 1' $, 20l 1' évi CCN. törvény a neÚzeti felsőoktatásról 1' s;

o) a batáton tuü magyarságnak a szülófóldjén való boldogrrlása, szakmai nyelvének és kultitá_
jának megótzése és továbbfejlesztése, r.alamint az attyaotszággÁ va1ó kapcsolatának fenn'
tattása és erósítése étdekében tevékenykedó, más áIlam tetiiüetén múkód6 földtani civil
szetvezetekkel való együtünűkódés fejlesztése

3.S

A TáÍsulat tevékenység€

(1) Á Tfusulat biztosítja az igenyes és tattalmas szervezeti élet f€ltételeit a kiilönbözó földtudo-
mányi szakteriileteken és szervezetekben dolgozó szakembetek szakmai egüttmúködésének eló_
mozdításáta. Á Társulat minden étdeklódó számára nyitott, és tevékenységét a nyilYáíosság tájé
koztatásávaI végzi' Az egyesülési törrény rcndelkezései szefint, a tárcadalom és az egyén közós
szükségleteinek kielégítéséte közhasznú tevékenységet folytát, amelynek ketetében közfe]ádatokat
is eüát.

(2) Á Tá$ulat tudoÍnányos és kutltási tevék€nvsége ketetében

a) szakiiléseket, vitaiiLléseket' klubesteket, ankétokat, tanulmányutakat, váÍdoÍg}'ríéseket Íen_
dez, kongtesszusokat tart;

b) területi szetvezeteket, szakosztáIyokat és eseí munl(abiottságokat hoz léüe, és Ínűködésü
ket elósegíti;

c) szervezi a tagság tájékoztatását a szakma legujabb eredménye óI;

d) javaslatokat tesz a döntéshozóknak a szakmával kapcsolatos idószerú és fontos f€ladatok
megoldására, r.alamint tátsadalmi véleményt nvilvánít elvi és gyakorlati kérdésekben, és eze_
ket közzéteszi a médiában:

e) tanultnányokat, szalcélemónyeket készít, megszetvezi a szaktrui, ágazzi pto|:|ernák szé]es
körű me8\'itatását;

! kiemelt szerepet biztosít a kutatási' fejlesztési és irrnovációs témáknak.



(3) Á Tá$ulat az oktatás és ismerctteÍjesztés keretében:

a) részt vesz szakembetek képzésében és továbbképzésében' foglalkozik a szaktefiiletét édító
oktatási és isrn€IetteÍjesztési kétdéselrkel, elómozdítja ezek fejleszrését;

b) kiernelt figdtnet fotdít a 6ata1ok szakmai és átsadaltni beilleszkedésére, a nyugdíjasok
52a}(Ínai rapaszlalaláinak Íelhasznábsara.

(4) 
^ 

Tá$ulat földtani, bányászati, földtudományi, természet és kömyezetvédelmi' valamint kul-
orrális ötökség mcgóvására itányuló és műenlékvéde]Íni tevékeflység€t végez.

(5) A Tátsulat folyóifatokat és egyéb kiadványokat jelentet meg és tefjeszt' Ja\.aslataivzl és véle'
ményevel segíti a múködési teÍiiletéhez tattozó szakÍtlai kön}'vkiadást, közreműkódik a szakmai
ishetetteiesztó Írun]ciban'

(6) Á TáÍsu]at páIyázatokat hitdet, alapítrányokat hoz léiÍe és Ínűködtet tudornányos és gyakoÍlati
kétdések megoldására.

(7) Á Tátsulat a szakma teÍűletén végzett kiemelkedó munkát az e célÍa alapított étem' kitüntetés
vagy dij adományozásával ismeri el, továbbá oklevelet és jutalmat adomrinyoz. Á szakteÍül€ten
kiilönösen etedményes munkát végzó szetnelyeke kitüntetési javaslrtot tesz más szerveknek.

(8) Á Társulat tagja lehet hazai és neÍnzetközi tudoÍrányos és szakmai szervezeteknek' kapcsola-
tot tart fenn hasonló tendeltetésti kiilföldi egyesiiletekkel és szewezetekkel (így például ÁEGS,
EFG' LA.EG, INtr{, EMU, PtoGEo), képviselteú Ínagát hazai és nemzetkózi szakmá fendezvé-
nyeken' Á Tásulat a HUNGEo tudományos és oktaúsúgyi plogtam keretében - kapcso]áto-
kat ápol a haúton nili magyar föIdtudományi szakembetekkel'

(9) Á Tásulat közhasznú tevékenységéból f^kadó szolgáltatásit t2gjá mellett minden érdeklódó
igénybe veheti. Az igénÉevétel módját éS a közhasznú tevékenységgel kapcsoJatos adatokba való
betekintés tendjét az Álapszabály és az Ügyrend szabályozza.

(10) A Társulag mint fiiggeden, tudományos szakmai szetveze! kózveden politit<ai tevékenységet
nem folytat, szewezete pártoktóI fuggeden és azoknak anyagi támogaást ÍleÍn ÍÉit' Pártoktól és
politikai szetvezetektól támogatást íem kaP és nem fogad el.

(11) Á Tátsulat közhasznú céljainak megvalósítása étdekében _ azokat nem veszélyeztetve ha
szonszetzési célú szolgítatási tevékenységet is r.égezhet.

(12) Á Tfusulat tevékenységét a nyilúnosság tájékoztatásával:,égzi, errnek érdekében tevékenysé
gének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a CiviltöÍvény vonatkozó rendclkezései sz€tint
országos terjesztésű Hfu]ev€lében, illetve honlapján (v.v.w'foldtan.hu) nyilvánosságta hozza.

(13) A Tásulat a múködésével, szolgáltatásai igénybevételén€k módjával' és beszámolói
közlésével kapcsolatban biztosítia a nyilvánosságot a jogszabályokban megh^tátozott ÍÍ]óáon 

^zLatbetekintési és felviJágosítás adás iánti jog biztosításával' Á Társu]át az évente kötelezóen
elkészítendó kózhasznúsági melléklettel kapcsolatosan a számvitelÍól szóló törvény szabályai
szerint jáÍ el' és biztosítia annak bárki általi hozzáféthetóségét.

(1 4) Á Tátsulat foglalkozik szakmai eti}ai kérdésekkel.

4.S



A TáÍsulat tagsága

(1) Á Tájsulat tagia az lehet' aki a Társulat munl!áját !áÍsadalmi útoo úmogami kívánja, az AJap-
szabáIyban tógzített célokkal egletórt, ismetetét bóvíteÍri, szakháját etósíteni szakteÍületéÁek fei-
Iódését elórnozdítani kíYánja' A felvételhez belépési nyiiat}ozat szűkséges, amelyet az EJnökség
hagy jóvá' Visszautasítás esetéÍ 2 Közg}r'!éshez lehet fellebbezni, 

^ 
visszautxsítás 

^lapja 
lehet a

biintetett elóélet, 
^ 

Társulat kiildetésével ellentétes korábbi tevékenység.

(2) Á Társriat rend€s tagokbóI (teÍmészetes személyekból), szetvezeti (ogi) tagokból és páftoló
tagokból (együttesen: tagok) áI1.

(3) A rendes tag lehet:

a) aktív tag,

b) n}-ugdíjas tag'

c) tiszteleti tag,

d) oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló diák tag'

Á felsófokú taíu]Íúnyok befejezésekot vagy nyugdíjba vonrrláskot az átsotolás arrtomatikus'
ameflnyiben a t€ továbbn is fenn kívánja tattani tagsági úszonyát.

Á Váaszttrrány javaslatáta olyan szakembert (szemé1yiséget)' aki a földtan vagy tokontudományá
mrivelésében' illetve a Tánulrt szolgáJatában kiváló étdemeket szetzett, a I{özg1nilés tiszteleti tag-
gá víaszthat. Á Tátsulat b€lfóldi tiszteleti tagja a Tátsulat VáIasztrnányáíak öfókös tagja'

(4) Szerwezeti tag lehet az a jogi személy, illetóleg jogi személyiséggel nem tendelkezó szetvezet,
amely a Társu]at mufrká1át támogatnkkálja' és a Tátsu]at E]rröksége a szetvezeti tagok sotába
beiktatja. Politikai Párt szeffezeti tag nem lehet. A szewez€ti tagot a TáÍsulat fnun]!áiában megbí
zottja kéPviseli.

(5) Pfutoló t€ l€het: minden tetmészetes és jogi személy, aki szakmailag pénzügyileg vagy e!köl-
csileg támogatja az egyesiilet tevékenységet.

(6) Á tátsuleti tagság megszrinik:

a) a Tánulat megszűnésével;

b) kilépéssel;

c) a tagdíjEzetés kétévi elmulasztásából etedó tótléssel;

d) a tag fegyelrni hatátoz^tt^l tórtéÍ'ő kjzárás^val'

e) elhalálozással-

s.s

A tagok iogai és kötelezettség€i

(1) A Tálsulat tendes t^g]^' 
^ 

szeÍ\,ezei agképviselóje és a pártoló tag vagy képviselóje a TáÍst at
tendezvényein tészt veheq felszóJalhat és véleméfl)t nyívál that a Tárculat munMjától, a vezetó-
ség tevékenységétól. Á tendes tag teÍületi szefvezetek és szakosztályok t€ia lehet.



(2) Á rcndes tagnak szavazati és jelöIési joga van, bfume\ tisztségte megválasztható, a Kózgníé-
sen egy szavazati joggal rendelkezik' Á szetvezeti tag képr'iselóje útján a Közgnilésen egy szava
zattal ÍendelLezik.

(3) Á r'ájsulati tag élhet a Tárculat nÉjtotta kedvezményekkel, alanyi jogon kapin a Hírlevelet.

(4) A szervezeti tag kezdeményezheti, illewe kétheti:

a) elóadások, ankétoL vitaüléSek taÍtását;

b) dolgozóinak szakmai továbbképzéséhez társadalrni segítség nyiitását;

c) megfeleló létszámú tag' vágy 2 feladat fontossága esetén munkacsopoft alakítását;

d) tanulmányrtak szerwezését' és javaslntot tehet azok fésztvevóile.

(5) Á szetvezeti tag a Földtani Közlöny címú tudományos folyóiatban évente egy alkalomma| fél
oldal terjedelemben hirdetési lehetőséget kap' továbbá minden megjeleflő FóIdtani Közlönyben a
szewezeti tag neve a támogatók között szeÍepel. Á Társulat bonlapján a támogatók között feltiin-
teti a szewezeti tag nevét és logóját' valamint honlapjának linkjét.

(6) Ha a TársuJat rendes vagy szervezeti tagja a Tátsulat bímely vezetó szetvének hatÁtozatát
tófvényséfiónek tartil, s a vék jogséftés megszüntetésének Tátsu]áton belüli lehetóségeit kimerí-
tette, a vitatott határozatot fenntaÍtó dóítés kézhezvételétól száhított 30 napon belií a határoza'
tot bíróság elótt megúmadhatja. Ilyen döntésnek számít a panasz elutasítása az E1len6z6 Bizott-
ság vagl a Közgyilés részétóI.

@ Minden tátsulati tag köteles az Alapszabáyt, a tálsulati szeÍvek hatátozatzit betattani, az F)-
nökség által a rendes tagok részére megállapított, illewe szervezeú t2gsági szetzódésben meghatá-
Íozott tngdíj2t Ín€gfizetni.

(8) Á tagok az éves tagdíjon feliil, a szervezeti tagok a Társulattal kötött szerzódés ap1ál'a
Tátsulatot egyéb módon (pl' adoÍnány, tartós adomány) is támogathatják.

(9) A Tánulat ninden váIasztójogtí tagjánák valamely tetiileti szetvezethez ke]f tattoznla.

6.S

A tagdí|

(1) Á tendes és a szetvezeti ug éves tagdíjat fizet az alábbi lehetóségek között választva:

a) Önkéntes és jövedelemarányos tagdíjfuetési tend szerint, amelynek alapját aktív keÍesók eseté-
ben az éves (vagy havi) jövedelrniilrkel aányosított tag{ kéPezi.

b) Álaptagdíj megfizetéseve| az alábbi kategótiák szerint:

- akrív keres<j rendes t2gok tagd]ja:

- diákol! n}.ugdíjasok, G1ES-en, TGyÁS-oo levók tagdrjr (a rendes tagdíi fele);

- kiilföldi Íendes tagok ((árpát medencén kívtil) tagqa (a fendes tagq hátomszorosa).



Ezek a tagdíjak ÍleÍn tartalÍnazzák a Földtaí I(özlöny elófuetési díj^t 
^z ^I^pt^Bdí1méttékénekmeghaározása az Elnökség feladata.

c) Tagdíj mentességet kapnak:

- igazolt munkanélküliek írásbeli kérésre tagdíimentességet élveznek;

- tiszteleti tagok tagdíjEzetésrc nem kötelezettek, de tárnogatásukat a Tátsulat eJfogadja;

- ótökös tagság jáÍ a mindenkoti tagdíj neg1wenszercsének egyszeti befizetése cllenében.

(2) A szervezeti tag:

a) kiilón szetzódésben tögzített feltételekkel évente jogi tagdíiat fizel Á tagdíjat elsó ízben a
szeÍzódés Ínegkötését követóen, toYábbiakban a tátgyév I' negyedévében flzets megi

b) tagsági jogr-iszonyának kózös megegyezéssel tötténó megszűnése esetén a 3 hónapos fel-
mon<lási idó lejátakot esedékes idóatányos szen ezeti tagsági díjat Bzei meg. Az időatá-
nyos tagdíiat a naplári év itgyelembevételével kell kiszámo]rri'

(3) Áz alaptagdíjon íeliir frzerő ágck - ^ 
hózzüáruLís összegenek fiiggvényeben különbözó fo

kozatu támogatói kategóriába keriiLlnek. Nel'iiket @ozzájárulásuk esetén) a Tfusulat hoÍ apján és a
Földtani I(özlöny éves számainak "Hírek" rovatában a Titkátág közzét€szi. Á támo8aús ósszege
és a hozzátartozó támogatoi fokozat:

a) Támogató tag: a mindenkoti tagdíj hátomszotosának évi befizetése esetén;

b) BÍonz fokozatú rámogató| a mind€nkoii tagdíi hatszotosának é'r'i beEzetése esetén;

c) Eziist fokozahí támogató: a mindenkori tagdíj tizenkétszetesének évi befuetése esetén;

d) AÍany fokozatrí támogató: a mhden]rori tagdíj húszszotosának ér.i beEzetése esetén;

e) Gyémánt fokozaní támogató: a miÍd€nLoÍi t^gdíj ÍregF'enszeteséíek évi befizetése ese_
fén.

7.S

Fegyelmi eljátás

(1) Fegyeltni eljátás indítható az ellen:

a; ak a'l ársrnrr Álap:zabályar me5ernl

b) akit a Büntetó 'Iórvénykön1v alapján közügyektól eltiltásra ítéltek.

(2) Á fegyeLni eljátást a Tátsrrlat Fegyelmi és Etilai Bizottsága folytatja le' melJnek javaslatát az
Ehökség ha5|a jóvá.

(3) A fegyelrni eljárást Iezátó hatátozató| az éiítetteket kófl}'velt postai kiildemén1'ben kell éte-
síteni'

(4) Kizárási határozat ellen a I(özgrűléshez zz E]letőtző Bizottságon ketesztiil benyújtott kéte-
lemmel lehet íellebbezni, de a feg1eJni hatátozat a döntésig érvén1öen marad-

(5) A kizár:ís okának megszűntével a kizárt tag ismét íelvehetó a Társulat tagjai sotába'



8.S

Szetvezeti felépítés

(1) Á Tisulat szervezete:

a) a Közgyíés a TátsuJat legfóbb szeÍve, a tagok ósszessége;

b) az Elnókség a Tfusulat Yezetó és ügyintézó szeÍve;

c) a Választmány a TársuJat szakmai képviseleti szetve;

d) az E,ll'etőrző Bb.ottság a Tátsulat felügyeló szewe;

e) Tetiileti szewezetek;

f) Szakosztályok;

$ Áüandó bizottságok:
ga) Feg1elrni és Etilrai Bizottság,
gb) Földtani Közlöny Szetkesztóbizottsága,
g:) Ál-apszabal1 é' t 91 rend Bizonsig.
gd) Cazda<ági Bizort.ág.
ge) I!úsági Bizottság'
g1) VáJasztási Bizottság.

h) Idószak bizoaságok:
ha) HUNGEO ToP Bizottság,
hb) en ékérem-ajárrló bizottságok és más szakmai ei'ismerések bizottságai,
hc) alkalmi (ad hoc) bizottságok.

(3) A Tárcr:lat vezetó tisztségviselói az Elnókség tagiai. Nem lehet vezetó tisztségviseló az,
_ akit búncselekmény elkóvetése miatt jogetósen szabadságvesztésr€ ítátek, aÍníg a biintetett
elóélethez frizódó hátányos jogkövetJtezmények alól nem meítesillt,

a közhasznú szervezet megszűnését követó három évig nem lehet más közhasznú szefvezet ve-
zetó tisztségviselóie az a személy, aki korábbafl olyan közhasznú szervezet vezetó tisztség\.iselóje
volt - annak megszúnését megelózó két évben legahbb egy évig _,

a) amely jogutód nélkiil szűnt meg úgy, hogy az áll'zmi aáó- és úrahatóságÍál íyilvántattoft
adó- és vámtatozását nem egy€nlít€tte ki,
b) amellyel szemben az álJani adó- és yánhatóság jelentós összegú adóhiínyt tát fel,
c) amellyel szemben az ál]ami adó- és vámhatóság üzledezárás intézkedést alká]mazott, vagy
üzl€dezátást helyettesít6 bftságot szabon ki,
d) amelynek adószámát az ál]ami adó' és vámhatóság az adózás rendjéról szóIó törvén1, sze
dnt felfiiggesztette, illet61eg töÍölte.

Á vezetó tisztségviseló, illetve az errnek jelölt személy kóteles valamennyi éÍhtett közhaszÍrú
szewezetet elózetesen tájékoztami atól, hogy íyen tisztséget egidejíleg más közhasznú szerve-
zetnél is betölt.

(4) Á Tárculat r.ezetó szetveinek és a FegyeJmi és Etikai Bizottság hatátozatÁtóI' döntéseiról az
érintetteket kön}.velt postai kiildeményben kell éÍtesít€ni' A vezetó szetvek hatátozatait a Tátsulat
honlaJ'lán (\\rrrr''f^'dL,n'hu) kel] közzérerul'

Á TáÍsu]at e]nökét, tfuse]nókeit, fótitIrátát és itk^tát,24 Íil^sztÍn^nyi t^P]át, 
^z 

El]'en&ző Bbott-
ság elrrökét és tagjait, valemint a Fegyelrni és Eti}ai Bi2ottság €lnókét a szavazati |ogí tagok teljes
körú' nyít jelólési eljátás nyomán, a Tisztríjító I{ózg1.ri1ésen, titkos sz al,azás ílt)ál válzszják meg.



(5) Á tisztségviselók mandátuma 3 évre szól, ugyanana a tisztségte folyamatosan következó ciIdus
esetén egy iben megújítható' Á tisztuiítás a Választási Bizottság megalakulásár'a.I kezdódik, fo-
lyama!át Észl€tesefl az ügyrend szabzlyozzz.

(6) A2 E]nökség, a Tátsrllat bizottságai, valamint szetvezeti egységei h^tátoz^t^*^t l'Iynt sz^vazás
sal és egyszerrl szótöbbséggel hozzák, kivéve, hz az Álapszabzly vagy az Úgtend másként rendel-
kezik' EgyeÍ ó igen és nem szavazatok esetén az iiLlést levezetó e]Ílök szayazata a d'őtttő.

(7) Az E]nökség' a Tísulat bizonságai és szervezeti egségei hatátozathozatalában neÍr vehet
tészt az 

^ 
szeméIy, aki vagy akinek közeli hozzátattozójz a hatátoza't alapján kötelezettség vagr

felelósség alól mentesii! vagy bármil1en más elónyben tészestil, itletve a megkótendó iogügylet'
ben egyébként étdekelt. Nem minósü elón1nek a közhasznú szetvezet cél szednti juttaúsai kere'
tébeÍ! a báÍki által megkötés nélkül igénybe vehetó nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társulat
által tagjának, a tagsági jogvlszony alapján n}nEtott, létesító okiratnak megfeleló cét szetinti jutta-
tás.

(8) Á vezetó tisztségviseló, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi étint€tt közhasznú
szewezetet elózetesen táiékoztatni aftól, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhászflú szeffe
./emél 15 beröli.

(9) Á közhasznú szewezet megszúnését követó hárcm évig nem l€het más közhasznú szervezet
v€z€tő tisztségviselóie az a személy, aki kotábban olyan közhasznú s zefiezet yezető usztsegvise-
lóje volt annak megszűnését megelózó két évben legalább egy év{ - zmely jogutód nélkiil szűÍt
meg ugy' hogl az állami adó és váÍnhátóságnál Íryilvátrt2Jtott adó- és vámtartozását nem egyenlí-
tette ki, vagy amellyel szemben az állami adó- és \.ámh^tóság jeleniós összegű adóhiíÍyt táft fel,
vagy amellyel szemben az arn zdó- és vámhatóság üzledezfuás intézkedést alkalm^zott, Ír^gy

üzledeziást helyettesító bfuságot szzbott ki, vagy amelynek adószámát az á|atn adó és vámható-
ság az adózás retáiétől szóló tőwény szetint felfiiggesztette vagjr tótölte'

e.s

A Közgyűlés

(1) Á Tátsulat I(özgailése nyilvános' azon minden érdeklódó tészt vehet.

a) Á Közgyilés akJror hatÁrczatképes, ha azon a Tátsu]at szavazati joggal tendelkezó tagjai-
nak 507o-a *1 megjelent.

b) A I(özgyúIésre szóló meghívóban fel kell tiintetni a hatátozatképtelenség miatt az eÍedeti
napitendi pontok megtátgyalísáta ismételten összehívott KózgÉés idejét és helyét.

c) Á hatátozad<éptelenség tniatt ismételten összehívott I(özg1ilés a megjelent tagok szárnrítól
fi iggedeniil hatÍozatképes.

(2) Á KózgÉés hatfuo zaa]t 
^ 

sz^Í^zást^ ) osult je1enlév6 tagok egyszerű szótöbbségével hozza,
kivéve az Álapszabály módosítása esetét, amikot a szavazásra jogosult jelenlévó tagok kéthatma-
dos szótöbbsége szükséges. személyi ügyekben a szavazás titkos. Elutasító h^táIozat esetén a
Közgyíés meghatátozz^ 

^ 
h^tátoz^tból f^k^dó teendóket.



(3) Á hatátozathozatalban nem vehet tészt az a szeméIy, aki, vagy akinek közeh hozzát^ttozój^,
éIettÁtsa a hatátozat aIapját:

a) kötelezettség vagy felelósség aiól mentesii! vagy

b) bátmely más elónyben részesü, illetve megkótendő jogügyletben egyébként éÍd€kelt.

Nem minósül jogelónpek a tagsági viszony atapján nlijtott cél szerinti juttatás.

(4) KizátóIag a Közgynlés hatáskótébe tartozik:

a) az Elnökség megválaszúsa titkos szavazással;

b) tiszteleti tag megválasztása;

c) nz ált2]á \.álasztott tisz*égrselók r.isszahívása;

d) az Elnökség beszámolójának elfogadása;

e) a Gazdasági Bizottság jelentésének elfogadása;

g €gyszerűsíteft éves beszámoló és a kózhasznúsági melléklet elfogadása;

g) az Ellenóuó Bizottság jelentésének elfogadása;

h) más egyesiiletekkel való egyesiilés, feloszlás kimondása;

i) fellebbczések feliilvizsgálata;

j) az Alapszabály elfogdása, módosítísa;

k) területi szetvezetek léEehozása és megszüntetése; továbbá

l) döntés azokban az ügyekben, ame\eket jogszabáy a Közgyíés kizáróIagos hatáskörébe
utal.

(5) r\ Közgflés feladad(óiébe tartozik a (4) bek€zdésb€n fogl1ltakon hir:

a) alapítvány létÍehozása' alapító okLatának, annak módosíásának elfogadása, megszüntetésé
nek kezdeményezése;

b) az alapítvány kuatódumi elnökének és tagjainak megválasztása.

(6) Tisztríjító KózgÉlést háornév€nkén! 2 ínPtáfi év elsó negyedévében kell a Tátsulat E]nöksé
gének ósszehívnia, napiÍendet tártalmazó meghívó küdésév€l és a meghívónak valamint a napi_
Íendhez t^ttozó döntés'elókészító anyagoknak a Tárculat honlapján (u.w.w.foldtan.hu) történó
elhelyezésével. Á meghívót a hely, idópont' nap end feltüntetésével legkésőbb az iitést megelózó
10 nappal ki kell kiildeni. Pót\álasztást tendes vagy rendkívüli KózgÉlésen is lehet taÍtani. Á
Tiszt!íjító Kózgjnilésen az Elrrökség és az Ellelőrző B:lzr:ttságbeszámol az előzó Tisztujító Köz-
$'űlés óta végzett tátulati tevékenységról, és kijelóli a Társulat elótt á1ló feladatokat.

(! Rendes IGzg1níést évente, a naptáti év elsó negyedévében kell tattani; az Elnókség hívja ösz'
sze, napiÍefldet is tarta]Ínazó meghívó kiildésével és a meghívó valamint a nlpiÍendhez t2rtozó
dönrés eiókészító anyagok honlnPon történó elhelyezésével. Á meghívót a hely, idópont' napi_
rend feltüntctésér'el legkésóbb az ülést megelózó 10 nappat ki kellküldeni. Á Rendes I(özg1ríé
sen az Elnökség és a bizottságok beszámoJnak az elózó tárgyévi tevékenységtől.

(8) Á T:itsuJat eJnóLe Rendkíviili Közgyúlést köteles összehír'-ni a kételem beérkezésétól számított
30 napon belül:

l0



a) ha a szzvazai jop;l l tendelkezó tagság egharmada fuásban, a úrgy megjelölés&el azt kéri;

b) ha az Elnókség és a vá]asztmány eg].üttes úlésén ú8y dönt;

c\ az El]enótzó Bizonság indrnán1a alapján.

(9) Á Közgyúlésól jeg1zókönpet kell készíteni, amelyet az eJrrök, á jes'zókóÍ}.!'vezetó és két
tútelesító ít a]á. Á iegyzókön1"r,' betekintésre minden érdeklódó ÍendelkezéséÍe áIl a Társu]at Tit
kátságín. Á hitelesített jegyzókófl!'vróI készített rövidített ósszefoglalást a TársuJat HítlevelébeÍI
és honJapján kell közzéteflni. Á rövidített összetoPJA\ás t^Ít^kÍ!^zz^ az ülés helyét és időpontját, a
jelenlévók nevsorát, á táigysotozato! a hatfuozatoIr szóvegét és eifogadásuk szavazati atányát'

(10) Áz Elnókség' a válzsztrlály, az El1enótz6 Bizottság és a FegyeJrni és Eti}ai Bizottság hatá-
Íozatairól, döntéseiról az érintetteket kön}.velt Postai küldeményben kell éftesíteni és ezeket a
honlapon kell közzéterrni.

(11) Két Közg}rilés közótt az Elrrókség, illetve a választmány hatátozatai az éÍintettekÍe kótele-
zóek' Á Kózgyilés' az E]Íökség és a Választrnány múLódésének íészletes Íendjét az Ügy.rend

10. s

Áz Elnökség

(1) Á Tátsulat EJnóksége: elrrők, négy átselnök, fótid<át, ti*át, aki} felelós személyek.

(2) Áz Elnökség feladata:

a) Á KözgÉéseken meghatáÍozott Lán'velvek szerint intézi, itányítja n TáÍsulat ügyeit.

b) Az alapszabályi, a kózg1nilési, és választrnáflyi hatáÍozatok ifányelveinek megfelelóen bizto_
sítja a Tá$ulat t€fiil€ti szervezeteioek, szakosztályainak és bizottság2in2k működését.

c) KáPcsolatot épít ki tudományos és úrsadalmi egyesületek}el' szövetségekkel' a köz+azgaás
és az akadémiai szféra intézményi szereplóir.el, szakmai cégekkelés vállalkozásokkal.

d) Gondoskodik a Tátsulat képviseletétól bel- és kiilfóldi tudományos és társadalrni kapcsola
tokat szolgáló eseményeken, kongtesszusokon és szakmai megbeszáéseken.

e) Léuehozza az áll'andó és idószaki bizottságokat.

! Meghaúrozza a TátsuJat Ügyrendjét, az Ellelőrző Bizottság ügytendjének kivételéve]'
amelyben véleményezési joga van.

g) Elbftálja a tagfelvételi kéÍ€]Ínet, kiátást és töflést

h) N{egílapítja a természetes személy tagok által 62etendó tagdÚat, a szeÍvezeti t2gok}al a tag
díj ízetésére r'onatkozóan is szeüődést köl

i) lntézi 
^TiLrsEI^t 

iglzgatási, gazdálkodási és pénziigyeit, szolgáltatásait'

|) Gondoskodik a közhasznúsági melléklet elkészítésétól és azt a Közg}rilés eté tel]eszd'

k) Nyilvánosságta hozza a közgÉlési meghívót és a kózhasznúsági melléLletet a Civiltörvény
vonatkozó Íendelkezései szeÍint'

l) Álapítványok léEehozását kezdeményez! kutatóriumi elnököt és tagokat jelól.

ll



m) Tiszteleti tfusulati tagságot, és más elismeló címeket' díj2.lrat, okleveleket adoÍnán}-oz, illet-
ve ezekÍe elóteiesztést e4 am€lyíek tészlet€s rendjét a2 ÜgyÍend mellékletének ,,Á Társu
Iat Kitüntetó címeinek SzabáIy zata" tzttalnnzzz.

(3) Áz EJnökség ülései

a) Áz Elrrökség sziikség szerint, de legalább évente négyszet (kb. negyed&enként) iilésezik. Áz
Elnókség üIése nyilvános, a napirendjére von^tkozó j^yzs|^tot 

^z 
elnök és a fótitkát áütia

óssze. Az iilést az elnók (akadályoztatása esetén a fótitkál) vagy megbiásából a tid<'ít hívja
óssze. Áz ításos meghívót a hely, idóponq flapirend feltiintetésével legkésóbb 2z ülést meg
e16zó 10 nappal ki kell kitldeni. MellékelrLi kell a megfuvóhoz a napirend fontosabb pontjai-
ta vonatkozó ításos anyagot is.

b) Áz iiléseken meghivottként tanácskozási ioggal tészt vesz az Ellelőtző Btzottság és az If1í-
sági Bizottság elnóke' valamint akit a tárgyalt témának megfelelóen az EJnökség meghív.

c) Rendkívü]i e]íókségi iíést kell ósszehívni, ha az elnókségi tagok 25 o/o-a vagy az Fllenőrző
Bizottság írásban indíwányozz^ 

^zt, ^z 
i\ditvány kézhezvételétól számított 30 napon beliil'

(4) Az Elnókség az aúbbi témákban évente legalább egyszer _ krbóvitett e]nökségi üést taÍ!
amelyre a terüeti szew€zetek és szakosztáyok elnókeit meghivja:

a) az éves kóltségvetés 1óváhagyása;

b) kiadványok megjelentetése;

c) közgyilés elókészítése;

d) munkatetv egyeztetése'

(5) Az Elnökség haúrozatait egyszetú szótöbbséggel hozza. Hat:írozathozatalkor nÉ _ személyi
kétdésekben titkos _ szavazással dönt. Á hatátozatképességhez az elnökségi tagok többségi jeten
léte szűkséges. Szavazategyenlóség esetén az elnök szavazata dónt.

(6) A hatÁ.rozathozataIban nem v€bet tészt az a személy, ak! vagy 2J'Jj'Jek közeh' hozzát^ttozói^,
éIettársa a jogügyletbcn étdekelt'

(! Áz Elnökség üéseiróI jegyzóköqw készii| ame\.nek bárki által megtekinüetó kivonata (Íóvi-
dített ósszefoglalás) t^1talfi^zza 

^z 
ilés helyet és idópontját, a jelerrl&ók névsoráq a tátgysotoza-

tot, a hátáÍozatok szöveget és elfogadásuk szarazzi atályát. Á hitelesített jeg1zókön1wtól készí-
tett ftásos rövidített ósszefoglalást a Hítlevélben és a honlapon kell kózzétenni'

í8) Á Tírsu]-at teoíóbb v€zetó tiszceoviselóle az e]nöL' Au elnök erysuemélvben iooosulr kenwi.
se]rri a Tátsrrlatot a kiilönbözó szetveknél és intézményekné| a nemzetközi kapcsolatokban, és
gyakorolja a munkáItatói jogot a Tá$ulat munkavállalói felett' Áz e]nök aliírási joga önálló a hite
les aláírási címpéldány szerint'

(9) Á tátse]nökök köziil az E)nökség első társeJnököt jelölki- Áz eJÍIókót az els6 táÍselnök hely€t-
tesíti' A2 E]nökség további tagjit ÍneghatáÍozott fel1datokkal bízhatja meg.

(10) Á Tísurat fótitkáta a titkát bevonásával intézi a Tátsulat működtetési ügyeit. Elkészíti a Tát-
su]at munLatervét, költségvetési e16 ányzatát, az évzáró jelentést, szewezi a nagyrendezvényeket.
Nyilr'ántattja a vezetó szetvek h^tátoz^t^it 

^ 
Civítőrvénv vonatkozó Íendelkezései szetint' Á fó-

tidcít jogosrrlt az EJnökség felhatalrnazásával 2 TáIsrrlatot képviselni.
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(11) Á Tátsrrlat titkára a fótitkát helyettese, szzkrnailag ltissíti a honlapot, kapcsolatot tatt az I!ú-
sági Bizottsággal.

(12) A TáÍsulat TitkáÍságot működtet. Nlunkájáért a Tárculat E]nöksége felelós' operatÍv munká
ját a Íőitkát felügyeletével iig}.vezetó titkr iÍányitja, aki felelós személy' A TitkáÍság - elózetes
bejelentkezés és a fótitkí hozzá1át:Jása' alapját _ biztosítja az érdeHódóknek a Tátsrrlat működé-
.éveJ kapcsolato' rrarokba való berekinté't.

11. S

A választmány

(1) A Tánulat VáJasztmánya a Tátsulat elnökéből, a közvedeniil megválasztott huszoflnégy tag
bó| a belfóldí tiszteleti tágokból, valamint a teÍiileti szetvezetek és a szakosztályok eJrrőkeiból áll.
Utesedés esetén a négy póttag köziil a szavazatok száma szetint soron kóvetkezó hívandó be. A
tetiileti szeÍvezet és a szakosztály elnökét a tidcir' vagy az elnök általÍnegbízoft vezetóségi tag tel_
jes hatáskóff el helyettesítheti.

(2) Á Tánulat e]nöke egyben a Választrnány elnöke. A Váasztmány tagjai sotából titkáÍt választ.

(3) Á Választrrrányt az elnök vagy megbízásából a Választtnány titkáta bjvja egybe, minden félév
ben legalább egyszeÍ' Á választmány ülése nyilvános, a napj_rendÍe \.onatkozó javaslatot n vá-
Jaszttnány elrröke és titJ<fua állítja óssze' Áz fuásos meghívót a hely, idópont, napirefld feltiinteté-
sével legkésóbb az iilést megelóző 10 í^ppal ki kell küldeni. Mellékelni kella meghívóhoz a napi-
rend Íonlosabb PonliájÍá vonalkozó idsos anyagor is.

(4) Rendkívüti választmányi ülést k€ll ósszehívni' ha a víasztrnányi tagok egyharmada vagy az
EllenóÚó Bjzottság a táÍgy megjelöléséYe\ ításbzl Áéiwályozza, az 'nditvárty kézhezvételétól
számított 30 naporr beiiil'

(5) Áz üléseken meghívottként tanácskozási joggal részt vesz

a) az Ellenózó Biottság elÍröke;

b) az I$úsági Bizottság elnóke;

c) a tágyalt témának megfelelóen az adott bizottság képviselóje, valamint

d) akiket a VáJaszmrány meghív.

(6) Hatátozat}épes a Választrnány, ha a tagoknak legalább 50yo-n + 1 fő jelen l.an. Haútozatkép'
telenség esetén - ugyanazon napiÍend tátg]ralásáta második összehíváskoÍ a megj€lentek szárná-
tól fiiggedeniÍ határczatképes'

(| Á Választmány h^tátoz^t^t szakmai kétdésekben n1dq egéb esetekbeÍr titkos szavazással,
egyszetri szótöbbséggel hozza. A haútozathozatalban nem vehet Íészt a2 a személy, aki, vagy aki-
Í|ekkózeiho2z^t^Írozója, élettátsa a megkótendó jogügyletben egyébként étdekelt. Nem minósiil
iogelőnynek a tagsági viszony alapján nyújtott célszerinti juttatás'

(8) Á választmány iiléseiÍóI jegyzókön}'v késziil, amelyflek bálki által megtekindletó kivonata (rö-
vidített összefogldás) taftaLÍazza az i1lés helyét és idóponqát, a j€lenlévók n&sorát, a útgysoto-
z^tot, 

^ 
h^táÍoz^tok szövegét és eJfogadásuk szavazatt aályát. A bitelesitett jegyzóköny-vtól készí'

tett fuásos rövidített összefoglalást a Tá6u1at Hfulevelében és horrlapján kell közzéteruu.
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(9) A Választmány a Kózg1tlések közötti idóben szakmai kerdésekben segíti és tátnogátja az El-
nökség munkáját. Á Tátsulat nevében szakmai áMsfoglalásra a Választmány jogosult, de a tendel'
kezéste álló eljátási idó tövidsége esetében az Elnökség is jogosult ete.

(10) Á választhány ítéLi oda a Szabó József, a Hantken Miksa, a Koch Ánt^l és a vendl Márin
Emlékérmet. Áz odaítélés feltételeiq módját, továbbá a Választmány véleményezési, egyetéttési és
tnás' a táÍsulati €]ismetésekÍe vonatkozó feladatait és hatásköÍét a 

',TáÍsr át Kitíintet6 CíÍneiflek
Szab áIy zata" tattaltnazza.

(11) Á Választmány javaslatot tesz a tiszteleti tagságta, pályadíjaL és jutalÍnak adományozását kez-
deményezheti és szakmai munkáéft juta]Ín2k ad.ását javasolhatja.

(12) Á vá]asztÍnány megvitatja és szalonailag jóváhagyja a Tisu]át éves kiemelt központi és sza-
kosított tendezvényeinek telvét, valamiÍt a kiilsó szefvek ÍészéÍe készített szakmai áMsfoglaláso
kat, konc€pciókat. oktaúsi és továbbképzési kétdésekben iavaslatoka t tesz. ]óyáh^gÍj^ 

^ 
sz^kosz

tályok alapítását, vagl megsziintetését' Álk"]Íni bizottságokat küd ki'

12. S

Áz Ellenőrző BízottK'áLg

(1) Áz Ellenóeő Bizonság elnökét és két tagját a Közg]úlésen a tagság közvedeniil váasztja meg
3 évi idótztamra. Áz Ellenótzó Bizonság tagjai legfeljebb két €ilrlusra választlntók.

(2) Nem lehet az Ellenórzó Bizottság elnöke vagr tagja,

a) akire vonatkozik a Civiltörwény bátmely kizáró oka;

b) az Elrrökség, a Válaszfulány tagja, vagy aki a Tátsulatban bátmilyeÍl más tisztséget betöIt;

c) a Tátsulatban e megbízatásán Lívül más ter'ékenység kifejtéséte iránynó egyéb jogviszony_
ban áIl;

d) a Tánrrlat cél szerinti juttatásából ÍészesüI, kivér.e, ami tagként a2 Á]áPszabály szeÍint meg-
illeti; illetve

e) az a) {) pontban meghatározott személyekközehhozzát^ttozó)a v4gy él€ttfusa.

(3) Az Ellenónó Bizottság felügeli a TársuJat jogszabátyoknak és az ÁJapszabál1nak megfelelő
múködését, kiilönösen a vagyoni eszközöknek a felhasznáüsát. Eszrevéreleir a Kózg1níésse! áz
E]nökségge]' illetve a váLeszmránnyal írásban köz]i. lÍúkódéséelt kizátólag a Közgyíésnek fele-
lős. Ugytendjét _ az E]nöksé& valamint az Álapszabály es Ügyrend Bizottság Yelehényét meg
hallgatva _ maga hatátozza meg

(4) Áz Ellen6rzó Bizottság tendszeteseÍ köteles ellenófizni a Tárcrrlat gazdálkodását, pénzijg;ri
helyzeté! a Tfusulat Álapszabály szerinti múkódését, közhasznú tevék€nységé! valamint a2 Alap
szabályban és a Tárculat Ügytendjében foglaltak betaÍtását. Ennek során a vezet6 tisztségviselói-
tól jelentést, a Tátsul^t munJraválJalóitól pedig tájékoztaúst kérhet, továbbá b€t€kiÍlthet a Társu.lat
számr'iteli kön1'veibe és irztaiba, azokát megvizsgálhatia. Á Titkíság munJ<atársai' valamint a Tát-
sulat tisztségvis€lói és tagjai kötelesek az E]klőtző Bizottság tagjainak a kétt felvitágosításolat
megdni és a vizsgílandó anyagot rendelkezéste bocsátani, a Tárculat kön1weibe, intaiba való be-
tekintést bi7f osít2ni-
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(5) Ha az ellenótzés soÍán szabályta]áÍságot észlel, háÍom napon belül ellenóÍzési jelentésben'
írásban fel kell erre hívnia a szabálytalanság elkóvetójének figyelmét. Az ellenótzési jelentést az
E[enőÍz6 Bizottság elnóke, vagy megbízásából az Ellenótzó Bizottság va|ame\.ik tagja írja alá. A
szabálytalanságtól éttesíti a Tátsulat e]rrökét, és fegyelrni eljátást javasolhat' Á Társulat e]rröke a
szűkséges intézkedéseket 8 napon beliil köteles ításban kezdeményezrri és €ffól az Ellenótzó Bi-
zottság e]Írökét értesíteni' Az Ellenőrzó Bizottság indítványozhatja az intézkedéste jogosult szerv
(Köz$ilés' E]nökség Választmány) ósszehívását.

(ó) Áz Ellenótzó Bizottság kóteles az intézkedéste jogosult szenet táiékoztatni és annak ósszehí-
r'ását kezdeményezni, ha ajÍóI szeÍez tudomást, hogr

a) a TáÍsulat múködése során olyan jogszabályséttés vagy a szetvez€t étdekeit egyébként sú
lyosan sétó esemény (muJasztás) tóttént, amelynek megszüntetése vagy követ}ezményei-
nek elhátítása, illetve en1.hítése az intézkedéste jogosult vezetó szeff döntését teszi sziik-
ségessé;

b) a vezetó tisztségviselók felelósségét megalrpozó tény metiilt fel.

(7) Ha az intézkedéste jogosult szerv összehívásáta az E17etőtző Bizottság indítvány_a ellenéte -
annak megtételétól számított 30 napon belií _ nem kediLl so1 úgl a haúddó etedménytelen eltel-
te után a vez€tő szetv ősszehívására az Ellenótzó Bizottság is jogosult. Ha az aÍa jogosult szeÍv a
szabályszed múködés helyteállítása étdekében sziikséges intézkedéseket neÍrr teszi meg, az Ellen-
ótzó Bizottság 1 tóÍvényességi felügyeletet e iító SzeÍvet kótel€s haladéktalanul éitesíteni-

(8) Áz Ellenóc6 Bizottság év közben sziikség szerint tart iilést. Áz évi rendes Közgnilés elótt egy
iilést feltédeíií kell tartanja, amelyen megvit2tja és elfogadja a Tfusulat éves költségvetését, zár-
szin^^dásáL a kőzh^sznúsági mellékletet, továbbá elkészíú a Bizottság jelentését' Az ülés idópont
ját úgy kell meghatfuozni, hogy az Ellenóz6 Bizottság jelentése, véleménye és javaslata a Közgyú
Iés üg]tendjébetr heghatározott id6Pontig a TitkáfságÍa eljuttatható legyen.

(9) Áz Ellenótzó Bizottság iiléseit arrnak elnöke hívja össze. Áz ításos meghívót a hely, idóponq
napLend feltüntetésével legkésóbb az iilést megelóző 10 nappal ki kell kiildenie. NÍellékelrrie kell a
meghívóhoz a napitend fontosabb pontjaita vonatlrozó fuásos anyagot is.

(10) Áz Ellenótzó BJzottság iilésein€k hatáÍozatképessógéhez 
^ 

t^gok 2/3 ának jelerrtéte sziiJ<sé
ges. Áz Ellenőeó Blzottsága hatátozatztt nyít _ személyi kétdésekben titlros _, egyszenr szó
többséggel hozott s2av^záss^Ihozz^, sz^'{^2^tegyeÍtóség esetén a2 €]Íök szavazata dönt'

(11) Az E\\eaőtző Bbottság íilésór61 iegyzókön}.vet kell készíteni, melyet a bizottság elnöke és a
jegzókőry.wezetó hitelesít.

(12) Áz Ellenórzó Bizottság e]nöke az ElÍlökség és a Választmány íilésein tanácskozási joggal vesz
Íészt' A2 éves kólségvetés és a" zárszámadás, talamint a közhasznúsági melléklet elfogadása tát-
gyában a I(özgyilés csak az Ellenórzó Bizottság véleményenek és javasJatainak ismetetében
dónüet.

13. S

A területi szetvezetek

(1) Á Tfusuht teriileti szetvezeteinek tagságát a nyilatkozatuk a]aPián a tedileten lakók és dol-
gozók alkotják' A szetvezetek munkájukat a TáÍsulat Ínás szakosztályaival, valaÍl1int más tefiileti
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szakmai Szervezetellrel összehangolr.a végzik.

(2) Á Tátsulat tedileti szervezetei:

a) Álfóldi Teriíeti Szetvezet,

b) Budapesti Tetiileti Szervezet,

c) DéI dunántríi Tertileti Szervezet,

{ Észak mag1arotszági Teriileti Szetvezet,

e) Kózép- és Észak-dunántlíi TeÍiileti szeffezet

Á tedileti felosztjíst az TJgyreld tatta1mazza.

Q) Új területi szetvezetet kialakítani' vagy a meglévót megszúntemi kiz átó|a'g az A\apszabáIy mó
dosításával lehet.

(4) A tedeti szervezetek vezetőségét a tisztríjító ci}lusoknak megfelelő időtartamra, Lözveden
trtkos szavazással, egyszetri többséggel a Társulat Tisztijító I{özg1"!lését megelózó,lagy aztkö'
vetó negyedévben a tefiile i szetvezet tagsága tálasztja.

(5) Kimagasló szakmai és tfusadalmi étdemek elismetéselrént a teIiileti szewezetben tiszteleti el-
nök váJasztható' ÉJÍlöki, vag' titkáti tisztség iitesedése esetén új váJasztást kell taÍtafli. vezetóségi
tag helyét két válászús kőzött 

^ 
szeÍvezetYezetőség€ a legtóbb szavazatot kapott póttaggal tólthe-

ti be. A teÍíileti szeÍvezetek saját keteteiken beliÍ mrrnkabizottságokat alakíthatnak, amihez a Vá-
\a'sztmány hozzá,1átuIása szükséges.

14. S

A szakosztátvok

(1) Á TáruJat EJrröksége a Választmáfly jo:,áhagyása alapján otszágos illetékességgel szakosztá
lyokat működtethet a fdldtan bátmely szakteÍűletének műveléséte, ha sok évre kiteÍjedó taÍtós
érdeklódés és a létszám alakulása megkívánja' Feladaruk a szakág iráÍt éÍdeklódók szaktevékeny
ségének ósszefogása, megszeÍv ezése, 

^ 
sz^kÁg tntLyelése, képviselete.

(2) Á szakoszúlyok munkájukat a szakág Sajátságainak megfelelóen szervezik. Á Tá$utat tagjai
ításbeli nyilatkozatuk alapján a tetiileti szetvezetekben lévó tagságuk mellett bármely, egyszet-
te akát több szakosztály tagjai lehemek. Á szakosztályok felsotolását az Úgyreld tattaknzzzz.

(3) Á szakosztá\ok vezetőségét a tiszújító ci}lusoknak megfeleló idótatamta, közveden titkos
szavazássa| egyszerí többséggel a Társulat Tiszttrjító KözgI1Iését megelózó, vagy azt kóvetó ne-
gyedévben a szakoszúIy tagsága úlaszga.

(4) Elnöki vagy tid<.ári tisztség üresedése esetén a szakosztálynak új vá]asztást kell tatani. Vezetó
ségi tag helyét két vál2sztás között a szefvezet vezetósége a legtöbb szavazatot kapott póttaggal
tólth€ti be'

(5) Kimagasló szakmai étdemek elismetéséiil tiszteleti szakosztályi e]Írök vá]aszdrató.
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15. S

Áz álandó bizottságok

(1) Á Társulat Elnókségének íllandó bizottsá$i a Tfusulat mun}áját saját teÍiíetükön elósegítik,
határozati javasJatokat tesznek' Beszáho]nak a I(özgyúlésnek, az EJnökségnek' illewe a VáIaszt
rrránynak' Üléseket az Ügytend szednq illewe szűkség szeÍint tattanak.

(? A TáÍsulat Fegyelmi és Etikai Bizottsága hátom tagból á[. EJnökét a tagság közvetleniil vá-
laszt1a, egy tzgot az E)nókség, egy tagot pedig a válaszínáÍy delegál.

(3) Á FöIdtani Közlöny Szerkesztóbizottságának fószetkesztőjét' helyettesét és a Kőzlöny techni-
kai szetkesztójét az EJnökség véleményet figyelembe véve az el:ók nev€zi ki. Á szeÍkesztóbiott'
ság tagjait 2z E]Ílökség )^y^sl^t^ ^l^Pjá,1 

a v^lasztÍnány hagyja jóvá' A Tátsulat elnöke a Közlöny
Szetkesztóbizottság'ának is e]nöke'

(4) Az ÁIapszabá1y és Üg1rcnd Bizottság legfeljebb öttagi. Mrrnkáját a Választmány egyetéttésé-
v_el végi. Két Közg}'ríIés között előkészítl az esedeges alapszabály-módosíúsokat és el,légzí zz
Ugytendben a szükséges változtatásokat.

(5) Áz ÁJapszabály és ÜgFeíd Bizottság és a Gazdasági Biottság elÍlökét és tagjait _ a választ-
nány eg1ererresér el _ a? rhök.ég Lén fel'

(6) Á Választási Bizottság egy-egy tagját a teÍiileti szenezetek és a szakosztályok de\egáI1ák az
Ugycndben meghatározott módon. Á Bi2ottság tagiai kóziil e]nököt választ.

(! Á Tlítsulat rendes tagjai köziil a tanulmányaikat folytató diákok és végzen, de 40 évnél nem
idósebb szakembetek maguk között lf]úsági Bizottságot hozhatÍak létte. Áz If)úsági Bizotság
tagjai titkosan elnókót és titkátt választanak egy év idótattamta' Az Ifúsági Bizottság e]nöke, tá
vollétóben titkáta ál]andó meghívottként, tanácskozási joggal réstt Íesz 

^z 
Elnókségi, a VáIaszt-

mányi és a fótitkáti iiléseken.

16. S

Áz időszaki bDottságok

(1) Áz idószaki bizottságok összeállításának szemPontjait, feladatait és munkavégzésének módját,
a kitiintetések és errrlékérmek felsotolását az UgJÍend t^fi^ILn^zz^.

(2) Ernlékérem és más elismerés odaítéléséte ahpított bizottság e]nökét és taáeit _ amenÍryiben az
Ügytend másként nem tendelkezik az Elrrökség jawaslatáta a VáIaszttrrány választja.

(3) Álkalrni (ad hoc) bizottság elnökét és t€jait a kikűld6 testűlet választja meg.

17. S

A Társulat kiadványai

(1) Á Társu1at hivatalos lapja a Földtani Közlöny' ennek felelós szetkesztóie a Társulat elnóke.
Szerkeszti a Szetkesztóbizottság.
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(2) Á Tátsulat rendes és szewezeti t€iai a Földtani Kózlöíyt elófizetési díj ellenéb€n nyomtatott
és on line fotmában, vagy válaszásuk alapián csak on-line formában kapják'

(3) Á Társrrlat Hídevelének kizdásáétt és a honlapjának szetkesztéSééÍt az e]nök felel' Technikai
szerkesztését a titkár és az ügywezetó titkát végzi' Á bonlap szakosztályi és tetiileti szetvezeti feje
zeteinek szetkesztését az illetékes egységek vezetósége által megbízott t^gtáts,ÍéEzi.

(4) Á Társulat tendes és szetvezeti tagjai a Hí'levelet alanyi jogon kapiá\ egyébként a Tátsrrlat
titkárságán bárki számáta inglenesen hozzáféthet6.

(5) Á Tátsulat tetiileti SzeÍvezetei vagy szzkosztá]ya1 áltáJ ÍÍegJelentetett kiadványokétt a tetüeti
s7ervezct. len e a szakoszály elnöke felelós'

(6) A kiadási tevékenysóg koordináIását az EJnökség tagjai sotából kjelólt felelós Játja el.

18. S

Áz Ügytend

Á Tárcrrlat szetvezeti egységeioek részlete" f"Jadatkörét, megválaszúsának és mriködésének tend_
jé! valaÍDint a közhzsznú szervezetlrént vállalt kötelezettségekb6l fakadó eljátásokat az EJnökség
áItaI jóváhagott Ügyre nd' szabáIyozzz, anelyhez csato]afldók az Ell erótző Bbottság és az latÁó
bizottságok ügyrendjei. Az Ügytend nyilvanos. Áz Ügyrend modosírását a b€kövedrez€tt változá
sok eseren har héren beliiJ végre Lell hajLanr

le. s

Á Társulat gazdálkodása

(1) Á Tá$u]at öná[ó vagyonnal rendelkezik.

(2) A Tátsulat nem nyeÍeségehí, minden bevételét az Álapszabályban meghaútozott tevékeny-
ségte fordítja' a társada]Íni szeÍvezetekÍe és a közhasznú szervezetekre érvényes szabáyok szetint
gazdálkodik. Bevételei:

a) a tagok atal fiz€tett tagdíj, amelynelr mértékét az EJrrökség hatátozza meg;

b) állami, önkormányzati és gzdálkodó szewezcti úmogatás;

c) adomány, illetve tattós adomán]';

d szolgriltatásból származó bevérelekl

e) egjréb beYételeli

(3) Á Tátsulat közhasznú cél|airrak megl.alósítása &dekében' azokat nem veszélyeztewe, szakmzri
szolg'áltatási tevékenységet is folytathat. Ebból szátmazó etedményet nem osztja fel, aLt 

^2 
A]^p'

szabá\'ban meghatátozott célok el&éséte, i]letve közhasznú tevékenységre fotdítja.

(4) Á Tátsulat éves pénzüg1ri t€fv alapján gazdálkodik, melyet az EJrrökség hagy jóvá, és amelyról
köteles a l{özg1'r1lést tájékoztami.

(5) Á Társulat zlzpszzbá,Iy szetinti tevékenységének és gazdálkodásának fóbb adatait a civiltör-

l8



l.óny voíat}ozó Íendelkezései szerint nyilvánosságÍa bozza' Á gazdálkodás, a vagyonJ<ezelés és a
szolgáItatás Íészl€tes Sz 

^b^Iy^it ^z 
'Ü gyrend' t^tt^lÍn^zz^.

(ó) Á Társulat tattozásaiét saját r.agyonár.al felel. Á tagok a tagdíj fuetésén tril _ a Tásulat tar
tozásaiétt saját vagyonul*al nem fele]:rek.

@ Ha a Társulat jogutód néIkijl szúnik meg, a hitelezók kielégítése után fennÍnaÍadó vagyonÍól Íl

Közg]nj]és dönt.

20. s

Hatályba léptető és zátó tendelkezések

(1) Á Tátsulat tevékenysége felett _ a civiltötvéÍy elóíÍásai szeriflt a töfvénycsségi felűgyeletet
az t gyé.zség gvakotolla'

(2) Á Társulat ter.ékenységére az ÁIapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgáti Töl-
r.énykönyr; r'onatlrozó szakaszait, és a Civiltórvény rendelkezéseit kell megfele16en alkalmazni.

(3) Á Fóvátosi Bíróság 1989' évben ó. Pk. 601',10/1. számú végzésével 411. sorszáÍn a]att nyilván-
t2rlásb2 vette a Tárculatot.

(4) Jelen Alapszabályt az 1991. m'cius 13'ai Rendkíviü Közgyilés fogadta el; módosítona az
1994' mÁrcius 1ó ai, az 1996. mícius 13 ai, az 1997. márcrls 19-ei és az 1998. május 25_ei Rend
kíviiJi I(özg1nilés, to,rábbá 

^z 
1999. máÍcius 17 i, az 1999. áptilis 28_i I(özgytlések; va]amint a

2008' szeptembet 1ó-ai Rendkíl.iiü Kózg1úlés, mzjé a 2012. náxcfus 23 i Tisztuiító Közgyúlés és
a2013. mátcix 22-eiKözgyúlés' Á módosíton _ egységes szerkezetri Álapszabáv 2013. mátci-
us 23-án lép haúlyba.

Budapest, 2013. mátcius 22

Áz alapszabály hiteles:

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály
módositások alapián azok hatáIyos tatalmlínak:

€Á0n YL'^,"'.-l 4'-\--l2-_
DÍ. Gáiíil'1oliinia

r.r)q91 a,r,-rt L r0

-r, :r ti5 trr :r.:2:.rlill.r!r'

Ellenjegyezte:
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