
 1 

A Magyarhoni Földtani Társulat 
A l a p s z a b á l y a 

1. § 

A Társulat neve és jogállása 

 A Társulat neve: Magyarhoni Földtani Társulat 
   Societas Geologica Hungariae  
   Ungarische Geologische Gesellschaft  
   Société Géologique de Hongrie  
   Hungarian Geological Society  
   Sociedad Geológica de Hungría  

A Magyarhoni Földtani Társulat (a továbbiakban: Társulat) önálló, társuláson alapuló társa-
dalmi, szakmai, érdekvédelmi szervezet. A Társulat  önálló jogi személy, az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltörvény) rendelkezései szerint közhasznú 
tevékenységet folytató szervezet.  

Alapítási éve:   1848. 
Székhelye:    1015 Budapest, I. Csalogány u. 12. I/1. 
Hivatalos nyelve:   magyar 
Pecsétje köriratban:   Magyarhoni Földtani Társulat 

–1848– 
Mente et malleo 

 

2. § 

A Társulat küldetése 

(1) A Társulat feladata:  

a) a földtan és rokon tudományai művelésével foglalkozó szakemberek összefogása; 

b) a földtani kutatási tevékenység elősegítése és koordinálása, az eredmények bemutatása, 
terjesztése, a tudományos és gyakorlati továbbképzés segítése; 

c) a földtani kutatáshoz, bányászathoz, valamint a rokon földtudományokhoz kapcsolódó 
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, különös figyelemmel a gyermek- 
és ifjúsági korosztályokra; 

d) a földtant művelők szakmai és közösségi érdekeinek képviselete, a tagok kezdeménye-
zéseinek, javaslatainak megvitatása, esetenként továbbítása a döntéshozókhoz; 

e) a földtan és rokon tudományaival foglalkozó határon túli magyar civil szervezetekkel a 
kapcsolatok építése és ápolása. 
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(2) A Társulat közhasznú és közcélú – tagjai körén túl a tágabb társadalom érdekében kifejtett 
– tevékenységét az alábbi, jogszabályokban meghatározott közfeladatok szolgálatában végzi: 

a) földtani kutatás; ásványi nyersanyagok és geotermikus energia kutatása és kinyerése; 
szénhidrogének és ipari szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatása; 
bányászati hulladék kezelése; a földtani közeg és az ásványi nyersanyagok 
megkutatottsági szintjének növeléséhez és az adatok nyilvántartásához, megőrzéséhez 
fűződő állami érdek érvényesítése; a földtani közeg által okozott veszélyek és káros fo-
lyamatok elleni védelem szempontjainak érvényesítése; a földtani közeg hasznosítási 
lehetőségeinek számbavétele, értékelése és a hasznosítás földtani feltételeinek meghatá-
rozása, fenti adatok nyilvántartása (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 1.§. (1) 
bek. i) pont, 5. §, 9. §, 22. §, 25. §. (5) bek., 36. §.(8) bek., 42/B-C. §, 43.§. (1)-(2) bek., 
44. §. (1) bek. a)-r) pontok); 

b) felszín alatti földgáztárolók földtani megalapozása (2006. évi XXVI. törvény a földgáz 
biztonsági készletezésről,,2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 1. §, 26. §, 27. §); 

c) környezeti nevelés, képzés, képességfejlesztés, tehetséggondozás, művelődés, földtudo-
mányi, környezeti ismeretek terjesztése, különös figyelemmel a gyermek- és ifjúsági 
korosztály körében végzett ismeretterjesztésre (1995. évi LIII.tv. 54. § (2) bek., 55.§); 

d) a földtani közeg védelme, hulladékártalmatlanítás a földtani közegben (1995. évi LIII. 
törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1. §. (2) bek. f) pont, 14-21. §, 
24. §, 32. §, 49. §, 53. §, 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1. §, 4.-6. §, 16. §, 
73-74. §);  
földtani közeget ért szennyezések, károk vizsgálata, adatszolgáltatás támogatása (2009. 
évi LIII. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről 11. cikk); 

e) közreműködés a természet védelmére irányuló nem állami kutatások megszervezésében, 
közreműködés, közreműködés a természet védelmével kapcsolatos állami kutatások ter-
vezésében, koordinálásában, az állapotfelvételi és folyamatos információs, megfigyelő 
és értékelő (monitoring) rendszerek kialakításában, működésében (1996.évi LIII.tv. A 
természet védelméről 56.§. c), d), h) pont; földtani természeti értékek (földtani, felszín-
alaktani képződmények, tájképi, alapszelvények, ásványok, ásványtársulások, ősmarad-
ványok, a nyilvántartott ásványvagyon) védelme (1996. évi LIII. törvény a természet 
védelméről 1-2. §, 6-7. §, 19-20. §); 

f) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; felszín alatti vi-
zekkel való gazdálkodás földtani megalapozása (2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§. (1) bek., 
11.pont, 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1-2. §, 14-15. §);  

g) ásványinyersanyag-gazdálkodási területek és földtani veszélyforrás területek vizsgálata 
(2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 15. §, 25. §; 1996. évi 
XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 2-4. §; 2000. évi CXII. tör-
vény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról, 1. §, 3. § 
14. §;  2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről 
12. §); 

h) részvétel a földtani veszélyek és katasztrófák elleni védelem megalapozásában (2011. 
évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról 2.§., 18. §); 

i) atomcsend helyszíni ellenőrzések során a földtani környezet bemutatása (1999. évi L. 
törvény IV. cikk 59.pont az ENSZ Közgyűlése által elfogadott Átfogó Atomcsend Szer-
ződésről); 

j) földtani környezettel kapcsolatos sugáregészségügyi előírások meghatározása, a nukleá-
ris létesítmény, a radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény kiválasztott te-
lephelye alkalmasságának véleményezésénél, valamint műszaki megtervezésénél figye-
lembe veendő földtani követelményrendszer meghatározása (1996. évi CXVI. törvény 
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az atomenergiáról 68. §); 

k) kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények létrehozása, a vállalkozások 
technológiai innováción alapuló versenyképességének növelése, a kutatás-fejlesztésben 
foglalkoztatottak szakmai felkészültségének javítása és társadalmi elismertségük előse-
gítése (2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innováció-
ról 1. §, 5. §.,7. §); 

l) közreműködés a közművelődéshez való jog gyakorlásában a közművelődés feltételeinek 
biztosításával, a kulturális örökség helyi és országos védelme érdekében a kulturális ja-
vak gyarapításának, megőrzésének, tudományos feldolgozásának, a jövő nemzedékek 
számára történő átörökítésének támogatása a muzeális intézmények és közgyűjtemé-
nyek tevékenységének segítésével (1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelmé-
ről, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1. 
§, 4. §, 73. §); 

m) a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség feltárásának, tudományos feldolgozásá-
nak, megóvásának, védelmének, fenntartható használatának és közkinccsé tételének se-
gítése közreműködés az általános műemlékvédelmi feladatok teljesítésében (2001. évi 
LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 5. §, 7/A-8. §, 28. §, 76. §); 

n) a nemzeti közoktatásban, köznevelésben, közoktatásban, ezen belül különösen a szak-
képzésben és a felsőoktatásban való részvétel, illetve ennek támogatása hozzájárulás a 
felsőoktatás színvonalának emeléséhez, a versenyképes tudás átadásához és megszerzé-
séhez (2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1. §.; 2011. évi CXC. törvény a 
nemzeti köznevelésről 1. §, 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1. §;  

o) a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való boldogulása, szakmai nyelvének és kul-
túrájának megőrzése és továbbfejlesztése, valamint az anyaországgal való kapcsolatá-
nak fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő föld-
tani civil szervezetekkel való együttműködés fejlesztése  

 

3. § 

A Társulat tevékenysége 

(1) A Társulat biztosítja az igényes és tartalmas szervezeti élet feltételeit a különböző földtu-
dományi szakterületeken és szervezetekben dolgozó szakemberek szakmai együttműködésé-
nek előmozdítására. A Társulat minden érdeklődő számára nyitott, és tevékenységét a nyilvá-
nosság tájékoztatásával végzi. Az egyesülési törvény rendelkezései szerint, a társadalom és az 
egyén közös szükségleteinek kielégítésére közhasznú tevékenységet folytat, amelynek kereté-
ben közfeladatokat is ellát.  

(2) A Társulat tudományos és kutatási tevékenysége keretében  

a) szaküléseket, vitaüléseket, klubesteket, ankétokat, tanulmányutakat, vándorgyűléseket 
rendez, kongresszusokat tart;  

b) területi szervezeteket, szakosztályokat és eseti munkabizottságokat hoz létre, és műkö-
désüket elősegíti; 

c) szervezi a tagság tájékoztatását a szakma legújabb eredményeiről;  
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d) javaslatokat tesz a döntéshozóknak a szakmával kapcsolatos időszerű és fontos felada-
tok megoldására, valamint társadalmi véleményt nyilvánít elvi és gyakorlati kérdések-
ben, és ezeket közzéteszi a médiában;  

e) tanulmányokat, szakvéleményeket készít, megszervezi a szakmai, ágazati problémák 
széleskörű megvitatását;  

f) kiemelt szerepet biztosít a kutatási, fejlesztési és innovációs témáknak. 

(3) A Társulat az oktatás és ismeretterjesztés keretében: 

a) részt vesz szakemberek képzésében és továbbképzésében, foglalkozik a szakterületét 
érintő oktatási és ismeretterjesztési kérdésekkel, előmozdítja ezek fejlesztését;  

b) kiemelt figyelmet fordít a földtani és környezeti nevelésre, képességfejlesztésre, tehet-
séggondozásra, ismeretterjesztésre, különös tekintettel a gyermek- és ifjúsági korosztályok-
ra. Rendezvényein a földtudományi kutatási eredményeket oktatja, népszerűsíti. Általános 
és középiskolákkal, muzeális gyűjteményekkel, civil szervezetekkel együttműködve, föld-
tudományi ismeretterjesztő céllal rendezvényeket szervez a közoktatásban résztvevő gyer-
mekeknek, fiataloknak és családoknak. A Társulat fontosnak tartja, hogy e rendezvényeit a 
természet- és környezetvédelemmel összhangban, fenntartható módon szervezze. A Társu-
lat kiemelt figyelmet fordít a társadalmi egyenlőség és esélyegyenlőség biztosítására, és az 
élethosszig tartó tanulás elvére.  

c) Segíti a fiatalok szakmai és társadalmi beilleszkedését, ösztönzi a nyugdíjasok szakmai 
tapasztalatainak felhasználását.  

(4) A Társulat földtani, bányászati, földtudományi, természet- és környezetvédelmi, valamint 
kulturális örökség megóvására irányuló és műemlékvédelmi tevékenységet végez.  

(5) A Társulat folyóiratokat és egyéb kiadványokat jelentet meg és terjeszt. Javaslataival és 
véleményével segíti a működési területéhez tartozó szakmai könyvkiadást, közreműködik a 
szakmai ismeretterjesztő munkában. 

(6) A Társulat pályázatokat hirdet, alapítványokat hoz létre és működtet tudományos és gya-
korlati kérdések megoldására. 

(7) A Társulat a szakma területén végzett kiemelkedő munkát az e célra alapított érem, kitün-
tetés vagy díj adományozásával ismeri el, továbbá oklevelet és jutalmat adományoz. A szakte-
rületen különösen eredményes munkát végző személyekre kitüntetési javaslatot tesz más 
szerveknek. 

(8) A Társulat tagja lehet hazai és nemzetközi tudományos és szakmai szervezeteknek, kap-
csolatot tart fenn hasonló rendeltetésű külföldi egyesületekkel és szervezetekkel (így például 
AEGS, EFG, IAEG, IMA, EMU, ProGEO), képviselteti magát hazai és nemzetközi szakmai 
rendezvényeken. A Társulat – a HUNGEO tudományos és oktatásügyi program keretében – 
kapcsolatokat ápol a határon túli magyar földtudományi szakemberekkel.  

(9) A Társulat közhasznú tevékenységéből fakadó szolgáltatásait tagjai mellett minden érdek-
lődő igénybe veheti. Az igénybevétel módját és a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos ada-
tokba való betekintés rendjét az Alapszabály és az Ügyrend szabályozza. 

(10) A Társulat, mint független, tudományos szakmai szervezet, közvetlen politikai tevékeny 
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séget nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
Pártoktól és politikai szervezetektől támogatást nem kap és nem fogad el.  

(11) A Társulat közhasznú céljainak megvalósítása érdekében – azokat nem veszélyeztetve – 
haszonszerzési célú szolgáltatási tevékenységet is végezhet. 

(12) A Társulat tevékenységét a nyilvánosság tájékoztatásával végzi, ennek érdekében tevé-
kenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Civiltörvény vonatkozó rendelkezései 
szerint országos terjesztésű Hírlevelében, illetve honlapján (www.foldtan.hu) nyilvánosságra 
hozza.  

(13) A Társulat a működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, és beszámolói 
közlésével kapcsolatban biztosítja a nyilvánosságot a jogszabályokban meghatározott módon 
az irat betekintési és felvilágosítás adás iránti jog biztosításával. A Társulat az évente 
kötelezően elkészítendő közhasznúsági melléklettel kapcsolatosan a számvitelről szóló 
törvény szabályai szerint jár el, és biztosítja annak bárki általi hozzáférhetőségét.  
A Társulat közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a jogszabály alapján 
nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségé-
re másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, a 
Társulat Elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az Elnökség az iratbetekintést és az 
iratmásolat kiadását a Társulat székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 munkanapon 
belül köteles biztosítani a kérelmező számára.  

(14) A Társulat foglalkozik szakmai etikai kérdésekkel. 
 

4. § 

A Társulat tagsága 

(1) A Társulat tagja az lehet, aki a Társulat munkáját társadalmi úton támogatni kívánja, az 
Alapszabályban rögzített célokkal egyetért, ismeretét bővíteni, szakmáját erősíteni, szakterü-
letének fejlődését előmozdítani kívánja. A társulati tagság az alapításkor a Társulat nyilván-
tartásba vételével keletkezett. A Társulat megalakulását követően a tagság a belépési nyilat-
kozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, 
amely a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szava-
zással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba 
foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi ké-
relem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.  

(2) A Társulat rendes tagokból (természetes személyekből vagy szervezeti (jogi) tagokból) és 
pártoló tagokból (együttesen: tagok) áll.  

(3) A rendes tag lehet: 
a) aktív tag, 
b) nyugdíjas tag, 
c) oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló diák tag. 

A felsőfokú tanulmányok befejezésekor vagy nyugdíjba vonuláskor az átsorolás automatikus, 
amennyiben a tag továbbra is fenn kívánja tartani tagsági viszonyát. 
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A Választmány javaslatára olyan szakembernek (személyiségnek), aki a földtan vagy rokon-
tudományai művelésében, illetve a Társulat szolgálatában kiváló érdemeket szerzett, a Köz-
gyűlés tiszteleti tag címet adományozhat. A Társulat belföldi tiszteleti tagja a Társulat Vá-
lasztmányának örökös tagja.  

(4) Szervezeti tag lehet az a jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
vezet, amely a Társulat munkáját támogatni kívánja, és a Társulat Elnöksége a szervezeti ta-
gok sorába beiktatja. Politikai párt szervezeti tag nem lehet. A szervezeti tagot a Társulat 
munkájában megbízottja képviseli. 

(5) Pártoló tag lehet: minden természetes és jogi személy, aki szakmailag, pénzügyileg vagy 
erkölcsileg támogatja a Társulat tevékenységét. 

(6) A társulati tagság megszűnik: 

a) a Társulat megszűnésével; 
b) kilépéssel; 
c) a tagdíjfizetés kétévi elmulasztása miatti felmondással; A felmondásra előzetes felszólí-

tást követően kerülhet sor. 
d) a tag fegyelmi határozattal történő kizárásával; A kizárást a fegyelmi és Etikai Bizottság 

kezdeményezheti a 7.§-ban részletezett módon. 
e) elhalálozással. 
 

5. § 

A tagok jogai és kötelezettségei 

(1) A Társulat tagja jogosult: 
 a.) a Társulat tevékenységében részt venni; 
 b.) a Társulat szolgáltatásait igénybe venni; 
 c.) a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfe-

lelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni; 
 d.) a Társulat irataiba betekintetni; 
 e./ tisztségviselővé jelölésre és választásra, amennyiben vele szemben jogszabályban és 

az Alapszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.  

A Társulat rendes tagja, a szervezeti tag képviselője és a pártoló tag vagy képviselője a ren-
dezvényeken részt vehet, felszólalhat és véleményt nyilváníthat a Társulat munkájáról, az El-
nökség és Titkárság tevékenységéről. A rendes tagnak egy területi szervezethez kell tartoznia, 
és egy vagy több szakosztálynak lehet tagja.  

(2) A rendes tagnak szavazati és jelölési joga van, bármely tisztségre megválasztható, a Köz-
gyűlésen egy szavazati joggal rendelkezik. A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult 
tag egyenlő szavazattal rendelkezik. A szervezeti tag képviselője útján a Közgyűlésen egy 
szavazattal rendelkezik. 

(3) A társulati tag élhet a Társulat nyújtotta kedvezményekkel, alanyi jogon kapja a Hírleve-
let.  

(4) A szervezeti tag kezdeményezheti, illetve kérheti: 
a) előadások, ankétok, vitaülések tartását; 
b) dolgozóinak szakmai továbbképzéséhez társadalmi segítség nyújtását; 
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c) megfelelő létszámú tag, vagy a feladat fontossága esetén munkacsoport alakítását; 
d) tanulmányutak szervezését, és javaslatot tehet azok résztvevőire. 

(5) A szervezeti tag neve a Földtani Közlöny minden megjelenő számában a támogatók között 
szerepel, továbbá a Társulat honlapján is mint támogató szerepel a szervezeti tag neve, logója 
és honlapjának linkje.  

(6) Ha a Társulat rendes vagy szervezeti tagja a Társulat bármely vezető szervének határozatát 
törvénysértőnek tartja, s a vélt jogsértés megszüntetésének Társulaton belüli lehetőségeit ki-
merítette, a vitatott határozatot fenntartó döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a 
határozatot bíróság előtt megtámadhatja. Ilyen döntésnek számít a panasz elutasítása az El-
lenőrző Bizottság vagy a Közgyűlés részéről.  

(7) Minden társulati tag köteles az Alapszabályt és a társulati szervek határozatait betartani, az 
Elnökség által a rendes tagok részére megállapított, illetve szervezeti tagsági szerződésben 
meghatározott tagdíjat megfizetni.  

(8) A tagok – az éves tagdíjon felül, a szervezeti tagok a Társulattal kötött szerződés alapján – 
a Társulatot egyéb módon (pl. adomány, tartós adomány) is támogathatják.  

(9) A tag nem veszélyeztetheti a Társulat céljainak megvalósítását és a Társulat tevékenysé-
gét. 

(10) A tag köteles a lakcímváltozását 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni. 

(11) A tagsági jogviszonyát a tag a Társulat Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnök-
séghez történő megérkezése napján szűnik meg. 
 

6. § 

A tagdíj 

(1) A rendes és a szervezeti tag éves tagdíjat fizet az alábbi lehetőségek között választva: 

a) Önkéntes és jövedelemarányos tagdíjfizetési rend szerint, amelynek alapját aktív keresők 
esetében az éves (vagy havi) jövedelmükkel arányosított tagdíj képezi.  

b) Alaptagdíj megfizetésével, az alábbi kategóriák szerint: 

- aktív kereső rendes tagok tagdíja; 
- diákok, nyugdíjasok, GYES-en, TGyÁS-on levők tagdíja (a rendes tagdíj fele); 
- külföldi rendes tagok (Kárpát-medencén kívül) tagdíja (a rendes tagdíj háromszoro-

sa). 
Ezek a tagdíjak nem tartalmazzák a kinyomtatott Földtani Közlöny előfizetési díját. Az alap-
tagdíj mértékének meghatározása az Elnökség feladata.  

c) Tagdíj mentességet kapnak: 

- igazolt munkanélküliek, írásbeli kérésükre;  
- tiszteleti tagok támogatását a Társulat elfogadja; 
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- örökös tagsággal rendelkezők, akik a mindenkori tagdíj negyvenszeresét egy alka-
lommal befizették.  

Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében tagdíját a tagsági jogvi-
szony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év április 01. 
napjáig köteles a Társulat házipénztárába vagy a Társulat bankszámlájára történő átutalás út-
ján teljesíteni.  

(2) A szervezeti tag: 

a) külön szerződésben rögzített feltételekkel évente jogi tagdíjat fizet. A tagdíjat első ízben 
a szerződés megkötését követően, továbbiakban a tárgyév I. negyedévében fizeti meg;  

b) tagsági jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszűnése esetén a 3 hónapos 
felmondási idő lejártakor esedékes időarányos szervezeti tagsági díjat fizeti meg. Az 
időarányos tagdíjat a naptári év figyelembevételével kell kiszámolni. 

(3) Az alaptagdíjon felül fizető tagok – a hozzájárulás összegének függvényében – különböző 
fokozatú támogatói kategóriába kerülnek. Nevüket (hozzájárulásuk esetén) a Társulat honlap-
ján és a Földtani Közlöny következő évi első számának “Hírek” rovatában a Titkárság közzé-
teszi. A támogatás összege és a hozzátartozó támogatói fokozat: 

a) Támogató tag: a mindenkori tagdíj háromszorosának évi befizetése esetén; 

b) Bronz fokozatú támogató: a mindenkori tagdíj hatszorosának évi befizetése esetén; 

c) Ezüst fokozatú támogató: a mindenkori tagdíj tizenkétszeresének évi befizetése esetén; 

d) Arany fokozatú támogató: a mindenkori tagdíj húszszorosának évi befizetése esetén; 

e) Gyémánt fokozatú támogató: a mindenkori tagdíj negyvenszeresének évi befizetése ese-
tén. 

7. § 

Fegyelmi eljárás 

(1) Fegyelmi eljárás indítható az ellen: 

a) aki a Társulat Alapszabályát megsérti;  

b) akit a Büntető Törvénykönyv alapján közügyektől eltiltásra ítéltek. 

(2) A fegyelmi eljárást a Társulat Fegyelmi és Etikai Bizottsága kezdeményezheti és folytatja 
le, amelynek javaslatát az Elnökség hagyja jóvá. A fegyelmi eljárás lefolytatásának részletes 
szabályait a Társulat Fegyelmi és Etikai Bizottsága ügyrendje tartalmazza. Az érintettet értesí-
teni kell az eljárás megindításáról, biztosítani kell számára a védekezés lehetőségét, a határo-
zatot indokolással ellátva írásban kell vele közölni, egyúttal tájékoztatva a jogorvoslati lehető-
ségről. 
 
(3) A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 na-
pon belül a Társulat közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően 
az Elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a 
Rendkívüli Közgyűlést. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A dön-
tés másodfokúnak tekintendő, ellene fellebbezésnek helye nincs.  
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A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, iga-
zolható módon is közli az érintett taggal.  

(4) A kizárás okának megszűntével a kizárt tag ismét felvehető a Társulat tagjai sorába 
 

8. § 

Szervezeti felépítés 

(1) A Társulat szervezete: 

a) a Közgyűlés a Társulat legfőbb döntéshozó szerve, a tagok összessége;  
b) az Elnökség a Társulat ügyvezető szerve;  
c) a Választmány a Társulat szakmai képviseleti szerve; 
d) az Ellenőrző Bizottság a Társulat felügyelő szerve; 
e) Területi szervezetek;  
f) Szakosztályok;  
g) Állandó bizottságok: 

 ga) Fegyelmi és Etikai Bizottság,  
 gb) Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsága, 
 gc) Alapszabály és Ügyrend Bizottság, 
 gd) Gazdasági Bizottság, 
 ge) Ifjúsági Bizottság, 
 gf) Választási Bizottság. 

h) Időszaki bizottságok: 
ha) HUNGEO TOP Bizottság, 
hb) emlékérem-ajánló bizottságok és más szakmai elismerések bizottságai, 

  hc) alkalmi (ad hoc) bizottságok. 

(3) A Társulat vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. Nem lehet vezető tisztségviselő az,  
– akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, 
– a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztség-
viselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántar-
tott 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, illetőleg törölte. 

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. 
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(4) A Társulat vezető szerveinek és a Fegyelmi és Etikai Bizottság határozatairól, döntéseiről 
az érintetteket könyvelt postai küldeményben kell értesíteni. A vezető szervek határozatait a 
Társulat honlapján (www.foldtan.hu) kell közzétenni. 

A Társulat elnökét, társelnökeit, főtitkárát és titkárát, 24 választmányi tagját, az Ellenőrző Bi-
zottság elnökét és tagjait, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökét a szavazati jogú 
tagok teljes körű, nyílt jelölési eljárás nyomán, a Tisztújító Közgyűlésen, titkos szavazás útján 
választják meg.  

(5) A tisztségviselők mandátuma 3 évre szól, ugyanarra a tisztségre folyamatosan következő 
ciklus esetén egy ízben megújítható. A tisztújítás a Választási Bizottság megalakulásával kez-
dődik, folyamatát részletesen az Ügyrend szabályozza. 

(6) Az Elnökség, a Társulat bizottságai, valamint szervezeti egységei határozataikat nyílt sza-
vazással és egyszerű szótöbbséggel hozzák, kivéve, ha az Alapszabály vagy az Ügyrend más-
ként rendelkezik. Egyenlő igen és nem szavazatok esetén az ülést levezető elnök szavazata a 
döntő.  

(7) Az Elnökség, a Társulat bizottságai és szervezeti egységei határozathozatalában nem vehet 
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség 
vagy felelősség alól mentesül, vagy 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 Társulat által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak meg-
felelő cél szerinti juttatás. 

(8) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett köz-
hasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más köz-
hasznú szervezetnél is betölt. 

(9) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szerve-
zet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tiszt-
ségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - amely jogutód 
nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtarto-
zását nem egyenlítette ki, vagy amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős ösz-
szegű adóhiányt tárt fel, vagy amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás 
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, vagy amelynek 
adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesz-
tette vagy törölte. 

9. § 

A Közgyűlés 

(1) A Társulat Közgyűlése nyilvános, azon minden érdeklődő részt vehet. 
 
a) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Társulat szavazati joggal rendelkező tag-
jainak 50%-a +1 megjelent. 

b) A Közgyűlésre szóló meghívóban fel kell tüntetni a határozatképtelenség miatt az ere-
deti napirendi pontok megtárgyalására ismételten összehívott Közgyűlés idejét és helyét. 
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c) A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlés a megjelent tagok szá-
mától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés 
az eredeti napirendi pontokban csak akkor tekinthető határozatképesnek a megjelentek 
számától függetlenül, ha erre a tényre az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét. 

(2) A Közgyűlés határozatait a szavazásra jogosult jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével 
kézfeltartással történő nyílt szavazással hozza, kivéve az Alapszabály módosítását, egyesülés 
és szétválás elhatározását, amihez a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbsége szükséges. A cél 
módosításához és a megszűnésről döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromne-
gyedes szótöbbsége szükséges. Személyi ügyekben a szavazás titkos. Elutasító határozat ese-
tén a Közgyűlés meghatározza a határozatból fakadó teendőket.  

3) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozó-
ja, élettársa a határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármely más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül jogelőnynek a tagsági viszony alapján nyújtott cél szerinti juttatás.  

(4) Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az Elnökség az Ellenőrző Bizottság, továbbá a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökének 
megválasztása titkos szavazással;  

b) tiszteleti tag nyílt szavazással történő megválasztása;  
c) az általa választott tisztségviselők visszahívása;  
d) az Elnökség beszámolójának elfogadása; 
e) a Gazdasági Bizottság jelentésének elfogadása; 
f) az éves költségvetés, egyszerűsített éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfo-

gadása; 
g) az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása; 
h) döntés más egyesületekkel való egyesülésről, szétválásról, feloszlásról;  
i) fellebbezések felülvizsgálata; 
j) az Alapszabály elfogadása, módosítása; 
k) területi szervezetek létrehozása és megszüntetése;  
l) az elnök feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az elnök a Társulattal munkaviszonyban 

áll; 
m) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társulat a vezető tisztségvise-

lőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 
n) a jelenlegi és korábbi társulati tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; továbbá  
o) döntés azokban az ügyekben, amelyeket jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatásköré-

be utal. 

(5) A Közgyűlés feladatkörébe tartozik – a (4) bekezdésben foglaltakon túl: 

a) alapítvány létrehozása, alapító okiratának, annak módosításának elfogadása, megszünte-
tésének kezdeményezése; 

b) az alapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak megválasztása. 

(6) Tisztújító Közgyűlést háromévenként, a naptári év első negyedévében kell a Társulat El-
nökségének összehívnia, napirendet tartalmazó meghívó küldésével és a meghívónak vala-
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mint a napirendhez tartozó döntés-előkészítő anyagoknak a Társulat honlapján 
(www.foldtan.hu) történő elhelyezésével. A meghívót a hely, időpont, napirend feltüntetésé-
vel legkésőbb az ülést megelőző 15 nappal ki kell küldeni. Pótválasztást rendes vagy rendkí-
vüli Közgyűlésen is lehet tartani. A Tisztújító Közgyűlésen az Elnökség és az Ellenőrző Bi-
zottság beszámol az előző Tisztújító Közgyűlés óta végzett társulati tevékenységről, és kijelö-
li a Társulat előtt álló feladatokat. 

(7) Rendes Közgyűlést évente, a naptári év első negyedévében kell tartani; az Elnökség hívja 
össze, napirendet is tartalmazó meghívó küldésével és a meghívó valamint a napirendhez tar-
tozó döntés-előkészítő anyagok honlapon történő elhelyezésével. A meghívót a hely, időpont, 
napirend feltüntetésével legkésőbb az ülést megelőző 15 nappal ki kell küldeni. A Rendes 
Közgyűlésen az Elnökség és a bizottságok beszámolnak az előző tárgyévi tevékenységről. 

(8) A Társulat elnöke Rendkívüli Közgyűlést köteles összehívni a kérelem beérkezésétől szá-
mított 30 napon belül: 

a) ha a szavazati joggal rendelkező tagság egyharmada írásban, a tárgy megjelölésével azt 
kéri; 

b) ha az Elnökség és a Választmány együttes ülésén úgy dönt; 
c) az Ellenőrző Bizottság indítványa alapján. 

 
(9) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és 
két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv betekintésre minden érdeklődő rendelkezésére áll a Társu-
lat Titkárságán. A hitelesített jegyzőkönyvről készített rövidített összefoglalást a Társulat Hír-
levelében és honlapján kell közzétenni. A rövidített összefoglalás tartalmazza az ülés helyét és 
időpontját, a jelenlévők névsorát, a tárgysorozatot, a határozatok szövegét és elfogadásuk sza-
vazati arányát. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és 
a konkrét személyeket érintő határozatokat az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát kö-
vető 8 napon belül írásban, igazolható módon közli a határozatnak a Társulat honlapján törté-
nő közzétételével egyidejűleg.[Ectv. 37. § (3) b) pont] 
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok több-
ségével hozzák meg. 
A közgyűlési 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 Társulatnak nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hoz-
zátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érde-

kelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társulat által tagjának, a 
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tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. 
§ (1) és (2) bekezdés].  

(10) Az Elnökség, a Választmány, az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi és Etikai Bizottság 
személyeket érintő határozatairól, döntéseiről az érintetteket igazolható módon kell értesíteni, 
és ezeket a honlapon kell közzétenni.  

(11) Két Közgyűlés között az Elnökség, illetve a Választmány határozatai az érintettekre köte-
lezőek. A Közgyűlés, az Elnökség és a Választmány működésének részletes rendjét az Ügy-
rend szabályozza. 

10. § 

Az Elnökség 

(1) A Társulat Elnöksége: elnök, négy társelnök, főtitkár, titkár, akik felelős személyek.  

(2) Az Elnökség feladata: 

a) A Közgyűléseken meghatározott irányelvek szerint intézi, irányítja a Társulat ügyeit. 

b) Az alapszabályi, a közgyűlési, és választmányi határozatok irányelveinek megfelelően 
biztosítja a Társulat területi szervezeteinek, szakosztályainak és bizottságainak működé-
sét. 

c) Kapcsolatot épít ki tudományos és társadalmi egyesületekkel, szövetségekkel, a köz-
igazgatás és az akadémiai szféra intézményi szereplőivel, szakmai cégekkel és vállalko-
zásokkal. 

d) Gondoskodik a Társulat képviseletéről bel- és külföldi tudományos és társadalmi kap-
csolatokat szolgáló eseményeken, kongresszusokon és szakmai megbeszéléseken. 

e) Létrehozza az állandó és időszaki bizottságokat. 

f) Meghatározza a Társulat Ügyrendjét, az Ellenőrző Bizottság ügyrendjének kivételével, 
amelyben véleményezési joga van. 

g) Elbírálja a tagfelvételi kérelmet, kizárást és törlést. 

h) Megállapítja a természetes személy tagok által fizetendő tagdíjat, a szervezeti tagokkal a 
tagdíj fizetésére vonatkozóan is szerződést köt. 

i) Intézi a Társulat igazgatási, gazdálkodási és pénzügyeit, szolgáltatásait. 

j) Gondoskodik a közhasznúsági melléklet elkészítéséről és azt a Közgyűlés elé terjeszti. 

k) Nyilvánosságra hozza a közgyűlési meghívót és a közhasznúsági mellékletet a Civiltör-
vény vonatkozó rendelkezései szerint. 

l) Alapítványok létrehozását kezdeményezi, kuratóriumi elnököt és tagokat jelöl.  

m) Tiszteleti társulati tagságot, és más elismerő címeket, díjakat, okleveleket adományoz, 
illetve ezekre előterjesztést ad, amelynek részletes rendjét az Ügyrend mellékletének „A 
Társulat Kitüntető Címeinek Szabályzata” tartalmazza. 

(3) Az Elnökség ülései 



 14 

a) Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente négyszer (kb. negyedévenként) ülése-
zik. Az Elnökség ülése nyilvános, a napirendjére vonatkozó javaslatot az elnök és a fő-
titkár állítja össze. Az ülést az elnök (akadályoztatása esetén a főtitkár) vagy megbízá-
sából a titkár hívja össze. Az írásos meghívót a hely, időpont, napirend feltüntetésével 
legkésőbb az ülést megelőző 10 nappal ki kell küldeni. Mellékelni kell a meghívóhoz a 
napirend fontosabb pontjaira vonatkozó írásos anyagot is.  

b) Az üléseken meghívottként tanácskozási joggal részt vesz az Ellenőrző Bizottság és az 
Ifjúsági Bizottság elnöke, valamint akit a tárgyalt témának megfelelően az Elnökség 
meghív. 

c) Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha az elnökségi tagok 25 %-a vagy az Ellen-
őrző Bizottság írásban indítványozza azt, az indítvány kézhezvételétől számított 30 na-
pon belül.  

(4) Az Elnökség az alábbi témákban – évente legalább egyszer – kibővített elnökségi ülést 
tart, amelyre a területi szervezetek és szakosztályok elnökeit meghívja: 

a) az éves költségvetés jóváhagyása; 
b) kiadványok megjelentetése; 
c) közgyűlés előkészítése; 
d) munkaterv egyeztetése. 

(5) Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozathozatalkor kézfeltartás-
sal történő nyílt – személyi kérdésekben titkos – szavazással dönt. A határozatképességhez az 
elnökségi tagok többségi jelenléte szükséges. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a szava-
zati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. 
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, 
élettársa a jogügyletben érdekelt.  

(6) Nem lehet vezető tisztségviselő: 
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,  
- Nem lehet vezető tisztségviselő 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 (Btk. 61.§ (2) 
bek. i) pont). 
- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Társulat vezető tisztség-
viselője 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, 
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d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 

A Társulat vezető tisztségviselője köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 
betölt.  

 
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a) a megbízás időtartamának lejártával; 
b) visszahívással;  
c) lemondással;  
d) a vezető tisztségviselő halálával,  
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges kör-
ben történő korlátozásával; 
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Elnökséghez címzett nyilatkozattal bármikor le-
mondhat, ha a Társulat működőképessége ezt megkívánja. A lemondás az új vezető tisztség-
viselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számí-
tott hatvanadik napon válik hatályossá.  

(7) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek bárki által megtekinthető kivonata 
(rövidített összefoglalás) tartalmazza az ülés helyét és időpontját, a jelenlévők névsorát, a 
tárgysorozatot, a határozatok szövegét és elfogadásuk szavazati arányát. A hitelesített jegyző-
könyvről készített írásos rövidített összefoglalást a Hírlevélben és a honlapon kell közzétenni. 

(8) A Társulat legfőbb vezető tisztségviselője az elnök. A Társulat törvényes képviseletét az 
elnök látja el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakor-
lásának módja: önálló. Az elnök egy személyben jogosult képviselni a Társulatot a különböző 
szerveknél és intézményeknél, a nemzetközi kapcsolatokban, és gyakorolja a munkáltatói jo-
got a Társulat munkavállalói felett. Az elnök aláírási joga önálló a hiteles aláírási címpéldány 
szerint.  

(9) A társelnökök közül az Elnökség első társelnököt jelöl ki. Az elnököt az első társelnök 
helyettesíti. Az Elnökség további tagjait meghatározott feladatokkal bízhatja meg. 

(10) A Társulat főtitkára a titkár bevonásával intézi a Társulat működtetési ügyeit. Elkészíti a 
Társulat munkatervét, költségvetési előirányzatát, az évzáró jelentést, szervezi a nagyrendez-
vényeket. Nyilvántartja a vezető szervek határozatait a Civiltörvény vonatkozó rendelkezései 
szerint. A főtitkár jogosult az Elnökség felhatalmazásával a Társulatot képviselni. 

(11) A Társulat titkára a főtitkár helyettese, szakmailag frissíti a honlapot, kapcsolatot tart az 
Ifjúsági Bizottsággal.  

(12) A Társulat Titkárságot működtet. Munkájáért a Társulat Elnöksége felelős. Operatív 
munkáját a főtitkár felügyeletével az ügyvezető irányítja, aki felelős személy. A Titkárság – 
előzetes bejelentkezés és a főtitkár hozzájárulása alapján – biztosítja az érdeklődőknek a Tár-
sulat működésével kapcsolatos iratokba való betekintést. 
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11. § 

A Választmány 

(1) A Társulat Választmánya a Társulat elnökéből, a közvetlenül megválasztott huszonnégy 
tagból, a belföldi tiszteleti tagokból, valamint a területi szervezetek és a szakosztályok elnöke-
iből áll. Üresedés esetén a négy póttag közül a szavazatok száma szerint soron következő hí-
vandó be. A területi szervezet és a szakosztály elnökét a titkár, vagy az elnök által megbízott 
vezetőségi tag teljes hatáskörrel helyettesítheti.  

(2) A Társulat elnöke egyben a Választmány elnöke. A Választmány tagjai sorából titkárt vá-
laszt.  

(3) A Választmányt az elnök vagy megbízásából a Választmány titkára hívja egybe, minden 
félévben legalább egyszer. A Választmány ülése nyilvános, a napirendre vonatkozó javaslatot 
a Választmány elnöke és titkára állítja össze. Az írásos meghívót a hely, időpont, napirend 
feltüntetésével legkésőbb az ülést megelőző 10 nappal ki kell küldeni. Mellékelni kell a meg-
hívóhoz a napirend fontosabb pontjaira vonatkozó írásos anyagot is.  

(4) Rendkívüli választmányi ülést kell összehívni, ha a választmányi tagok egyharmada vagy 
az Ellenőrző Bizottság a tárgy megjelölésével írásban indítványozza, az indítvány kézhezvéte-
létől számított 30 napon belül. 

(5) Az üléseken meghívottként tanácskozási joggal részt vesz 

a) az Ellenőrző Bizottság elnöke; 
b) az Ifjúsági Bizottság elnöke; 
c) a tárgyalt témának megfelelően az adott bizottság képviselője, valamint 
d) akiket a Választmány meghív. 

(6) Határozatképes a Választmány, ha a tagoknak legalább 50%-a + 1 fő jelen van. Határozat-
képtelenség esetén – ugyanazon napirend tárgyalására – második összehíváskor a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes. 

(7) A Választmány határozatait szakmai kérdésekben nyílt, egyéb esetekben titkos szavazás-
sal, egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, 
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül jogelőnynek a tagsági viszony alapján nyújtott célszerinti juttatás. 

(8) A Választmány üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek bárki által megtekinthető kivona-
ta (rövidített összefoglalás) tartalmazza az ülés helyét és időpontját, a jelenlévők névsorát, a 
tárgysorozatot, a határozatok szövegét és elfogadásuk szavazati arányát. A hitelesített jegyző-
könyvről készített írásos rövidített összefoglalást a Társulat Hírlevelében és honlapján kell 
közzétenni. 

(9) A Választmány a Közgyűlések közötti időben szakmai kérdésekben segíti és támogatja az 
Elnökség munkáját. A Társulat nevében szakmai állásfoglalásra a Választmány jogosult, de a 
rendelkezésre álló eljárási idő rövidsége esetében az Elnökség is jogosult erre. 

(10) A Választmány ítéli oda a Szabó József, a Hantken Miksa, a Koch Antal és a Vendl Má-
ria Emlékérmet. Az odaítélés feltételeit, módját, továbbá a Választmány véleményezési, 
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egyetértési és más, a társulati elismerésekre vonatkozó feladatait és hatáskörét a „Társulat Ki-
tüntető Címeinek Szabályzata” tartalmazza. 

(11) A Választmány javaslatot tesz a tiszteleti tagságra, pályadíjak és jutalmak adományozá-
sát kezdeményezheti és szakmai munkáért jutalmak adását javasolhatja.  

(12) A Választmány megvitatja és szakmailag jóváhagyja a Társulat éves kiemelt központi és 
szakosított rendezvényeinek tervét, valamint a külső szervek részére készített szakmai állás-
foglalásokat, koncepciókat. Oktatási és továbbképzési kérdésekben javaslatokat tesz. Jóvá-
hagyja a szakosztályok alapítását, vagy megszüntetését. Alkalmi bizottságokat küld ki. 

12. § 

Az Ellenőrző Bizottság 

(1) Az Ellenőrző Bizottság elnökét és két tagját a Közgyűlésen a tagság közvetlenül választja 
meg 3 évi időtartamra. Az Ellenőrző Bizottság tagjai legfeljebb két ciklusra választhatók. 

(2) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja,  

a) akire vonatkozik a Civiltörvény bármely kizáró oka; 
b) az Elnökség, a Választmány tagja, vagy aki a Társulatban bármilyen más tisztséget be-

tölt; 
c) a Társulatban e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogvi-

szonyban áll; 
d) a Társulat cél szerinti juttatásából részesül, kivéve, ami tagként az Alapszabály szerint 

megilleti; illetve 
e) az a) –d) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója vagy élettársa. 

(3) Az Ellenőrző Bizottság felügyeli a Társulat jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfe-
lelő működését, különösen a vagyoni eszközöknek a felhasználását. Észrevételeit a Közgyű-
léssel, az Elnökséggel, illetve a Választmánnyal írásban közli. Működéséért kizárólag a Köz-
gyűlésnek felelős. Ügyrendjét – az Elnökség, valamint az Alapszabály és Ügyrend Bizottság 
véleményét meghallgatva – maga határozza meg. 

(4) Az Ellenőrző Bizottság rendszeresen köteles ellenőrizni a Társulat gazdálkodását, pénz-
ügyi helyzetét, a Társulat Alapszabály szerinti működését, közhasznú tevékenységét, valamint 
az Alapszabályban és a Társulat Ügyrendjében foglaltak betartását. Ennek során a vezető 
tisztségviselőktől jelentést, a Társulat munkavállalóitól pedig tájékoztatást kérhet, továbbá 
betekinthet a Társulat számviteli könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja. A Titkárság 
munkatársai, valamint a Társulat tisztségviselői és tagjai kötelesek az Ellenőrző Bizottság tag-
jainak a kért felvilágosításokat megadni és a vizsgálandó anyagot rendelkezésre bocsátani, a 
Társulat könyveibe, irataiba való betekintést biztosítani. 

(5) Ha az ellenőrzés során szabálytalanságot észlel, három napon belül ellenőrzési jelentés-
ben, írásban fel kell erre hívnia a szabálytalanság elkövetőjének figyelmét. Az ellenőrzési je-
lentést az Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy megbízásából az Ellenőrző Bizottság valamelyik 
tagja írja alá. A szabálytalanságról értesíti a Társulat elnökét, és fegyelmi eljárást javasolhat. 
A Társulat elnöke a szükséges intézkedéseket 8 napon belül köteles írásban kezdeményezni és 
erről az Ellenőrző Bizottság elnökét értesíteni. Az Ellenőrző Bizottság indítványozhatja az 
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intézkedésre jogosult szerv (Közgyűlés, Elnökség, Választmány) összehívását. 

(6) Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és annak ösz-
szehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a Társulat működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következ-
ményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 
teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

(7) Ha az intézkedésre jogosult szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság indítványa ellenére 
– annak megtételétől számított 30 napon belül – nem kerül sor, úgy a határidő eredménytelen 
eltelte után a vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. Ha az arra jogo-
sult szerv a szabályszerű működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem te-
szi meg, az Ellenőrző Bizottság a törvényességi felügyeletet ellátó szervet köteles haladékta-
lanul értesíteni. 

(8) Az Ellenőrző Bizottság év közben szükség szerint tart ülést. Az évi rendes Közgyűlés előtt 
egy ülést feltétlenül kell tartania, amelyen megvitatja és elfogadja a Társulat éves költségveté-
sét, zárszámadását, a közhasznúsági mellékletet, továbbá elkészíti a Bizottság jelentését. Az 
ülés időpontját úgy kell meghatározni, hogy az Ellenőrző Bizottság jelentése, véleménye és 
javaslata a Közgyűlés ügyrendjében meghatározott időpontig a Titkárságra eljuttatható le-
gyen. 

(9) Az Ellenőrző Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze. Az írásos meghívót a hely, idő-
pont, napirend feltüntetésével legkésőbb az ülést megelőző 10 nappal ki kell küldenie. Mellé-
kelnie kell a meghívóhoz a napirend fontosabb pontjaira vonatkozó írásos anyagot is.  

(10) Az Ellenőrző Bizottság üléseinek határozatképességéhez a tagok 2/3-ának jelenléte szük-
séges. Az Ellenőrző Bizottsága határozatait nyílt – személyi kérdésekben titkos –, egyszerű 
szótöbbséggel hozott szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

(11) Az Ellenőrző Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság elnöke 
és a jegyzőkönyvvezető hitelesít. 

(12) Az Ellenőrző Bizottság elnöke az Elnökség és a Választmány ülésein tanácskozási joggal 
vesz részt. Az éves költségvetés és a zárszámadás, valamint a közhasznúsági melléklet elfo-
gadása tárgyában a Közgyűlés csak az Ellenőrző Bizottság véleményének és javaslatainak is-
meretében dönthet.  

13. § 

A területi szervezetek 

(1) A Társulat területi szervezeteinek tagságát a – nyilatkozatuk alapján a – területen lakók és 
dolgozók alkotják. A szervezetek munkájukat a Társulat más szakosztályaival, valamint más 
területi szakmai szervezetekkel összehangolva végzik.  

(2) A Társulat területi szervezetei: 
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a) Alföldi Területi Szervezet,  

b) Budapesti Területi Szervezet,  

c) Dél-dunántúli Területi Szervezet,  

d) Észak-magyarországi Területi Szervezet,  

e) Közép- és Észak-dunántúli Területi Szervezet. 

A területi felosztást az Ügyrend tartalmazza. 

(3) Új területi szervezetet kialakítani, vagy a meglévőt megszüntetni kizárólag az Alapszabály 
módosításával lehet. 

(4) A területi szervezetek vezetőségét a tisztújító ciklusoknak megfelelő időtartamra, közvet-
len titkos szavazással, egyszerű többséggel a Társulat Tisztújító Közgyűlését megelőző, vagy 
azt követő negyedévben a területi szervezet tagsága választja. 

(5) Kimagasló szakmai és társadalmi érdemek elismeréseként a területi szervezetben tiszteleti 
elnök választható. Elnöki, vagy titkári tisztség üresedése esetén új választást kell tartani. Ve-
zetőségi tag helyét két választás között a szervezet vezetősége a legtöbb szavazatot kapott pót-
taggal töltheti be. A területi szervezetek saját kereteiken belül munkabizottságokat alakíthat-
nak, amihez a Választmány hozzájárulása szükséges.  

14. § 

A Szakosztályok 

(1) A Társulat Elnöksége a Választmány jóváhagyása alapján országos illetékességgel szak-
osztályokat működtethet a földtan bármely szakterületének művelésére, ha sok évre kiterjedő 
tartós érdeklődés és a létszám alakulása megkívánja. Feladatuk a szakág iránt érdeklődők 
szaktevékenységének összefogása, megszervezése, a szakág művelése, képviselete. 

(2) A szakosztályok munkájukat a szakág sajátságainak megfelelően szervezik. A Társulat 
tagjai írásbeli nyilatkozatuk alapján – a területi szervezetekben lévő tagságuk mellett – bár-
mely, egyszerre akár több szakosztály tagjai lehetnek. A szakosztályok felsorolását az Ügy-
rend tartalmazza.  

(3) A szakosztályok vezetőségét a tisztújító ciklusoknak megfelelő időtartamra, közvetlen tit-
kos szavazással, egyszerű többséggel a Társulat Tisztújító Közgyűlését megelőző, vagy azt 
követő negyedévben a szakosztály tagsága választja. 

(4) Elnöki vagy titkári tisztség üresedése esetén a szakosztálynak új választást kell tartani. 
Vezetőségi tag helyét két választás között a szervezet vezetősége a legtöbb szavazatot kapott 
póttaggal töltheti be. 

(5) Kimagasló szakmai érdemek elismeréséül tiszteleti szakosztályi elnök választható.  

15. § 

Az állandó bizottságok 

(1) A Társulat Elnökségének állandó bizottságai a Társulat munkáját saját területükön elősegí-
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tik, határozati javaslatokat tesznek. Beszámolnak a Közgyűlésnek, az Elnökségnek, illetve a 
Választmánynak. Üléseket az Ügyrend szerint, illetve szükség szerint tartanak. 

(2) A Társulat Fegyelmi és Etikai Bizottsága három tagból áll. Elnökét a tagság közvetlenül 
választja, egy tagot az Elnökség, egy tagot pedig a Választmány delegál. 

(3) A Földtani Közlöny Szerkesztőbizottságának főszerkesztőjét, helyettesét és a Közlöny 
technikai szerkesztőjét az Elnökség véleményét figyelembe véve az elnök nevezi ki. A Szer-
kesztőbizottság tagjait az Elnökség javaslata alapján a Választmány hagyja jóvá. A Társulat 
elnöke a Közlöny Szerkesztőbizottságának is elnöke. 

(4) Az Alapszabály és Ügyrend Bizottság legfeljebb öttagú. Munkáját a Választmány egyetér-
tésével végzi. Két Közgyűlés között előkészíti az esetleges alapszabály-módosításokat és el-
végzi az Ügyrendben a szükséges változtatásokat. 

(5) Az Alapszabály és Ügyrend Bizottság és a Gazdasági Bizottság elnökét és tagjait – a Vá-
lasztmány egyetértésével – az Elnökség kéri fel. 

(6) A Választási Bizottság egy-egy tagját a területi szervezetek és a szakosztályok delegálják 
az Ügyrendben meghatározott módon. A Bizottság tagjai közül elnököt választ. 

(7) A Társulat rendes tagjai közül a tanulmányaikat folytató diákok és végzett, de 40 évnél 
nem idősebb szakemberek maguk között Ifjúsági Bizottságot hozhatnak létre. Az Ifjúsági Bi-
zottság tagjai titkosan elnököt és titkárt választanak egy év időtartamra. Az Ifjúsági Bizottság 
elnöke, távollétében titkára állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az Elnöksé-
gi, a Választmányi és a főtitkári üléseken. 

16. § 

Az időszaki bizottságok 

(1) Az időszaki bizottságok összeállításának szempontjait, feladatait és munkavégzésének 
módját, a kitüntetések és emlékérmek felsorolását az Ügyrend tartalmazza. 

(2) Emlékérem és más elismerés odaítélésére alapított bizottság elnökét és tagjait – amennyi-
ben az Ügyrend másként nem rendelkezik – az Elnökség javaslatára a Választmány választja. 

(3) Alkalmi (ad hoc) bizottság elnökét és tagjait a kiküldő testület választja meg. 

17. § 

A Társulat kiadványai 

(1) A Társulat hivatalos lapja a Földtani Közlöny, ennek felelős szerkesztője a Társulat elnö-
ke. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. 

(2) A Társulat rendes és szervezeti tagjai a Földtani Közlönyt előfizetési díj ellenében nyom-
tatott formában, éves tagdíj befizetése esetén on-line formában kapják.  

(3) A Társulat Hírlevelének kiadásáért és a honlapjának szerkesztéséért az elnök felel. Tech-
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nikai szerkesztését a titkár és az ügyvezető végzi. A honlap szakosztályi és területi szervezeti 
fejezeteinek szerkesztését az illetékes egységek vezetősége által megbízott tagtárs végzi.  

(4) A Társulat rendes és szervezeti tagjai a Hírlevelet alanyi jogon kapják, egyébként a Társu-
lat titkárságán bárki számára ingyenesen hozzáférhető. 

(5) A Társulat területi szervezetei vagy szakosztályai által megjelentetett kiadványokért a te-
rületi szervezet, illetve a szakosztály elnöke felelős.  

(6) A kiadási tevékenység koordinálását az Elnökség tagjai sorából kijelölt felelős látja el. 

18. § 
 

Az Ügyrend 

A Társulat szervezeti egységeinek részletes feladatkörét, megválasztásának és működésének 
rendjét, valamint a közhasznú szervezetként vállalt kötelezettségekből fakadó eljárásokat az 
Elnökség által jóváhagyott Ügyrend szabályozza, amelyhez csatolandók az Ellenőrző Bizott-
ság és az állandó bizottságok ügyrendjei. Az Ügyrend nyilvános. Az Ügyrend módosítását a 
bekövetkezett változások esetén hat héten belül végre kell hajtani. 

19. § 

A Társulat gazdálkodása 

(1) A Társulat önálló vagyonnal rendelkezik. 

(2) A Társulat nem nyereségelvű, minden bevételét az Alapszabályban meghatározott tevé-
kenységre fordítja, a társadalmi szervezetekre és a közhasznú szervezetekre érvényes szabá-
lyok szerint gazdálkodik. Bevételei:  

a) a tagok által fizetett tagdíj, amelynek mértékét az Elnökség határozza meg;  

b) állami, önkormányzati és gazdálkodó szervezeti támogatás; 

c) adomány, illetve tartós adomány; 

d) szolgáltatásból származó bevételek; 

e) egyéb bevételek. 

(3) A Társulat közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, 
szakmai szolgáltatási tevékenységet is folytathat. A Társulat gazdasági-vállalkozási tevékeny-
séget csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység 
megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont]. Ebből szár-
mazó eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott célok elérésére, illetve 
közhasznú tevékenységre fordítja. 

(4) A Társulat éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, melyet az Elnökség hagy jóvá, és 
amelyről köteles a Közgyűlést tájékoztatni.  
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(5) A Társulat alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának főbb adatait a Civil-
törvény vonatkozó rendelkezései szerint nyilvánosságra hozza. A gazdálkodás, a vagyonkeze-
lés és a szolgáltatás részletes szabályait az Ügyrend tartalmazza. 

(6) A Társulat tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj fizetésén túl – a Társulat 
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

(7) Ha a Társulat jogutód nélkül szűnik meg, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon-
ról a Közgyűlés dönt.  

20. § 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 

(1) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerve-
zetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései 
az irányadók.  

(3) A Fővárosi Bíróság 1989. évben 6. Pk. 60440/1. számú végzésével 411. sorszám alatt 
nyilvántartásba vette a Társulatot. 

(4) Jelen Alapszabályt az 1991. március 13-ai Rendkívüli Közgyűlés fogadta el; módosította 
az 1994. március 16-ai, az 1996. március 13-ai, az 1997. március 19-ei és az 1998. május 25-
ei Rendkívüli Közgyűlés, továbbá az 1999. március 17-i, az 1999. április 28-i Közgyűlések; 
valamint a 2008. szeptember 16-ai Rendkívüli Közgyűlés, majd a 2012. március 23-i Tisztújí-
tó Közgyűlés, a 2013. március 22-ei Közgyűlés és a 2016. november 3-i, valamint a 2017. 
május 5-i Rendkívüli Közgyűlés fogadta el. A módosított – egységes szerkezetű – Alapsza-
bály annak bírósági elfogadásával lép hatályba.  

Budapest, 2017. május 05. 

 
Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály 
módosítások alapján azok hatályos tartalmának. Az Alapszabály a Ptk. (2013. évi V.tv.) elő-
írásainak megfelelően került módosításra.  
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