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A Társulat küldetése
(1)

A Társulat feladata:
a) a Ítildtan és lokon tudományai

mÍlvelésévelfoglalkozó szakemberek összefogása;

b) a fdldtani kutatási tevékenység elősegítése és koordinálása, az eledmények bemutatása'
teljesztése' a tudomlinyos és gyakorlati továbbképzés segítése;
c) a ltjldtani kutatáshoz,bányászathoz,valamint

a rokon ltjldtudomrínyok}roz kapcsolódó
nevelés. oktatás' képességfejlesztés,ismeretterjesáés' különös figyelemmel a gyermek_
és i{úsági korosztályoka;

d) a Ítjldtant míivelők szakmai és közösségi éIdekeiíekképüselete' a tagok kezdeményezéseinek, j avaslatainak megvitatása, esetenként továbbítása a döntéshozókhoz:
e) a Íiildtan és rokon tudományaival

kapcsolatok építéseés ápolása'

foglalkozó határon tuli magyar civil szen'ezetekkel a

(2) A Társulat közhasznú és közcélú - tagjai körén túl a tágabb társadalom érdekébenkifejtett
tevéken}'ségétaZ alábbi' jogszabályokban mcghatározott köZfeladatok szolgálatában végzi:

a) l'öldtani kutatás; ásvátyi nyelsanyagok és geotelmikus energia kutatása és kinyerése;
széniidrogének és ipari szén_dioxid tfuolására alkalmas foldtani szelkezetek kutatása:
bányászati hulladék kezelése;
lö]dtani közeg és az ásványi íyersan'vagok
megkutatottsági szintjének növeiéséhez és az adatok nyi]vánta1tásához, megórzéséhez
fiiződő ál1ami érdek érvén}'esítése:a földtani köZeg által okozott veszélyek és káros folyamatok elleni védelem szempontjainak én.ényesítése:a földtani közeg hasznosítási
lehetőségeir'rek számbavéteie. éItékeléseés a hasznosítás Íöldtani feltételeinek meghatálozása, fenti adatok n'vihántaltása (1993. óvi XLV I. tön'ény a bán)'ászatról 1's. (1)
bek. i) pont,5. S,9. $.22. S,25. g. (s) bek.,36. S.(8) bek.,42lB-C. g. a3.S. (1)-(2) bek.,
4J. $. r I r bel. r1-r'1 ponrok';:
b) felszín alatti Íijldgáztfuo1ók fij1dtani megalapozása (2006. évi xxvl' tön'ény a ft']dgáz
biztonsági készletezéslől. 2008. évi xL. tön.ény a ftjldgáze1látásról 1' {, 26' $, 27. $);
c) környezeti nevelés' képzés'képességfejlesáés'tehetséggondozás' művelődós. Íijldtudományi, kömyezeti ismeretek tedesztése, különijs figyelemmel a gyelmek_ és i!úsági
korosáá1y köIében végzett ismerette{esztésre (1995' évi LI[.tv. 51' $ (2) bek', 55'$);
d) a ft'ldtani közeg védelme' hulladék.tlalmat]anítás a Íijldtani közegben (1995. évi LIII'
tön'ény a kömyezet védelmének általános szabályairói 1' $' (2) bek' f) pont, 14-21. s,
2.1. {,32. {, 'l9. s, 53. s' 2012. é\'i cl'x)c(v. törvény a hul]adékról 1' s, 4.-6' s. 16. s,
73-74. $);
földtani közeget ért Szennyezések' kiirok vizsgáJata' adatszolgáltatás tiímogatása (2009'
évi LI]l' töNény a kömyezeti ügyekben az inÍbrmációhoz való hozzáférésről 11. cikk):
e) közreműködés a természet védelmére irán}uló nem állami kutatások megszervezésében'
közreműkődés, közreműködés a temészet védelmével kaDlsq!4larjillami kutatások tervezésében.koordinálásában. az állapotfelvételi és tbl]'amatos információs, megfig.velő
és értékelő(monitoring) rendszerek kialakításában' múködésében (i996'évi LIII.tv' A
temészet védelméről56's. c'). d). h) pa!]liÍi']dtani temészeti értékek(földtani. fe]szín'
alaktani képzltllinYek. tájkéoi. a1ap!Z9l]^!vek. ásvánlok. ásvánvtársulások. ősmaradvánYok. a nYilvántaltott ásviinvvagl,on) védelme (1996. évi LIII. törvény a te1mészet
védelrnéről l_2' {.6-7. $. 19-20. {)l
0 helvi körnYezet- és természetvédelem. vízgazdá1kodás. vÍzkárelhárítás: felszín a]atti vizekkel való gazdálkodás 1iiidtani megalapozása (2011.évi Cl'xxxlx.tv' i3.{. (l) bek..
ll.ponl. lqqj. e\i LV ll' tönén\ a \ i,,gdzdalkodá..ó' '-). i. l4-l5' {l;
g) ásványinyersanyag-gazdálkodási
teriiletek és 1ij1dtani veszélyfoÍás teriiletek vizsgálata
(2003. évi XXVI' törvény az olszágos Területrendezési Ten'ről 15. s. 25. s; 1996. évi
XxI. töryény a tedlet1éjlesztésről és a tedletrendezésról 2-4' s; 2000. évi cxII. töIvény a Balaton Kiemelt Üdülőköüet Teriiletrendezési Tervének elfogadásáról, 1. s, 3. s
14. ö; 2005. évi LXIV' törvén}' a Budapesti Agglomeráció 'reriiletlendezési Tenérő1
12.S);
h) részvétela töldtani veszélvek és katasztró1'Iík elleni védelem megalapazN!úan (2011óvi cxxvlll. törvénv a katasztrófavédelemÍől és a hozzá kapcsolódó egyes lörven\ ck
módosításaról 2'$.. 18' $):
i) atomcsend helyszfui ellenőrzések során a Íiildtani körn!ezet bemutatása (1999. évi L.
törvény IV' cikk 59.pont az ENSZ Közgyillése általellbgadot Átfogó Atomcsend szer'

a

zooesroL);

j) ft'ldtani kömyezettel kapcsolatos sugfuegészségiigyi előírások meghatározása, a núleáris létesítmény'a radioaktív hűladék elhelyezésére szo1gá1ó létesítmén)rkiválasáott telephelye alkalmasságának véleményezésénél'
va]amint műszaki megtervezésénél1igyelembe veendő lijldtani követelményrendszer meghatározása (1996' évi CxvI. töNény

az atonenelgiáról

68' |);

k) kutatás-l'ejlesztési és tecbno1ógiai innovációs eredmények létrehozása, a vrílalkozások
technológiai innováción alapu1ó versenyképességéneknijvelése' a kutatás-fejlesztésben
foglalkoztatottak szakmai felkészültségének javítása és társadaln e1ismertségük elősegítése(2004' évi C)CC V. tön'ény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai inrrovációról 1. li,5' s''7' $);
1) közreműködés a közmúvelődéshez való jog gyakorlásában a köznűvelődés feltéte1einek
biztosításával' a kulturális örökség helyi és országos véclelme éIdekében a k turális ja_
vak gyalapításának' megőrzósének' tudományos feldolgozásrának, a jövő nemzcdékek
számára töIténő átörökítésének tánogatása a muzeá1is intéznények és közj]yűitcmények tevékenységéneksegítésévei(1997. évi C)o'. törvén)' a kultuális javak védelméró1. a nuzeális intézményekől, a nyilvrinos köíy\tári ellátáslól és a közmúvelődésrő] 1.
s, a. s,73. s)j
m) a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség feltáÍásrinak. tudomiínyos feldolgozásának' megóvásának' védelmének, fenntartható használatának és közkinccsé tételének segítóse kajzremííködés az általános műenrlékvédelmi feladatok teljesítésében(2001. évi
LXIV. törvény a ku1turális iirökség védelméről 5. s' 7/A-8' $' 28' s, 76. s);
n) a nemzeti közoktatásban. közíevelésben. közoktatásban. ezen be1ül küiönöseí a szakképzésben és a fe1sőoktatásban való rész\'.étel.illetve ennek támogatása hozzájfutúás a
felsőoktatás színvonalának emeléséhez.a verseíyképes tudás átadásiíhoz és megszerzéséhez (2011. évi Cl-xxxvll' törvénY a szakl<éBz!!!!i]1 l]L: 201 1. évi cxc. törvén}. a
nemzeti köznevelésről 1' {. 2011. évi CCIV. törvén-y a nemzeti felsőoktatásról 1. ö;
o) a határon tuli magyalságnak a sziilőÍijldjén való boldogu1ása' szakmai nyelvének és kul-

túrájának megőrzése és tol'ábblejlesaése, valamint az anyaolszággal való kapcsolatá_
nak fenntartása és eíősítéseérdekébentevékenykedő. más állam teliiletén múködő 1ö1dtani civii szervezetekkel való együttmúködés fejlesáése

3.S
A Társulat tevékenysége

A Társulat biáosítja az igényes és tartalmas sze.vezeti élet feltételeit a kiilönbözó 1iildtlLdonányi szakterületeken és szervezetekben dolgozó szakemberek szakmai együttmiíködésének előmozdításfua. A Társulat minden érdek1ődő számfua nyitott, és tevékenységéta nyilvá'
nosság tájékoztatásáva1 végzi. Az egyesiilési törvény rendelkezései szerint, a társadalom és az
egyén közös szilkségleteinek kielégítéséreköZhasznú tevékenységetfolytat, amelynek kereté(1)

ben közfeladatokat
(2)

is ellát.

A Társulat tudományos

és kutatási tevékenysége keletében

a) szaküléseket, vitaüléseket' klubesteket" ankétokat, lanü]mányutakat, vándorgyűléseket
Íendez, kongresszüsokat tart;
b) területi szervezeteket' szakosztályokat és eseti munkabizottságokat hoz léfue, és műkö_
désiiket e1ősegíti;
c')

szervezi a tagság tájékoztatását a szakma legújabb eledményeilől:

d) javaslatokat tesz a döntéshozóknak

a szakmával kapcso]atos idősze.ú és fontos felada'
tok mego1dás!íra, va1amint társadalmi véleménÍnyih'ánít elvi és gyakorlati kérdésekben. és ezeket közzéteszi a mécliábirnl

e) tanrr1mányokat' szakvéleményeket készít, megszen'ezi a szakmai. ágazati problémák
széleskörű megvitatását;

o kiemelt szercpet biztosít a kutatási' fejlesztési és innovációs témáknak.
(3)

A Társulat

aZ oktatás és ismeretterjesáés keletében:

a) részt vesz szakemberek képzésébenés továbbképzésében, foglalkozik a szaktelü1etét
ériÍtő oktatási és ismeretteiesztési kérdésekkel,előmozdítja ezek fejlesztését;
b) kiemelt figyelmet fordít a Íijldtani és kömyezeti nevelésre, képességfej1esztésre,tehetséggondozásra' ismerettedesztésrc' különös tekintettel a gyeÍmek- és i{úsági korosaályokra. Rendez\'ényein a ftjldtudományi kutatási eredmén'veket oktatja, népszerűsíti.Általános
és középiskolákkal. muzeális gyűjteményekkel. civil szeNezetekkel egytittmúködve. fijld_
tudományi ismeletteijesáő cé1lal lendezvényeket szen'ez a közoktatásban részt\evő gyer_
mekeknek, fiataloknak és családoknak. A Társulat fontosnak tartja, hogy e rendezvén1'eit a
temlészet- és kömyezetvédelemmel összhangban, fenntartható módon szervezze' A Trtsulat kiemelt 1lgyelmet fordít a társadalmi egyenlőség és esélyegyen1őség biztosításám' és az
élethosszig taftó tanulás elvére.

c) Segíti a liata]ok szakmai és társadalmi beilleszkedését, ösáönzi
tapasáalatainak fe]használását.

a nyugdíjasok

szaknai

(4) A Társulat Íijldtani, biá:r1'ászati ftildtudomrín'vi, tenrrészet_ és kömyezetvédelmi' valamint
l(ultullílis örökség megóvására irrinyuló és múemlékvéde]mitevékenységetvégez.

(5) A Társulat folyóiratokat és egyéb kiadvánvokat jelentet meg és te{esá. Javaslataival és
véleményévelsegíti a milködési teltlletéhez tartozó szakmai kön)Y-kiadást, közremtiködik a
szakmai ismeretterjesztő munkában.

A Társulat pály&atokat hi1det' alapítványokat hoz létle és mííködtet tudomán)'os

(6)

korláti kéIdések megoldására.
(7)

A Társulat

a szakma tefliietén végzett kiemelkedő

muÍlót az

e célra alapított érem" kitiinel. továbbá oklevelet ésjutalmat adományoz. A szakteeredményes munlát végző személyekre kitilntetési iavaslatot tesz más

tetés vagy díj adomán1'ozásával

fületen különösen
szer!eknek

es gya-

isme

A Társulat tagja lehet hazai és nenzetközi fudományos és szakmai szervezeteknek, kapcsolatot tart ferrn hasonló rendeltetésúkülföldi egyesületekkel és szervezetekkel (így például
AEGS' EFG, IAEG, IMA, EMU. ProGEo)' képviselteti magát hMai és nemzetközi szakmai
rendezvényeken. A Társulat a HLINGÉo tudományos és oktatásügyi proglam keletében
kapcsolatokat ápol a határon tu1i magyar Íijldtudományi szakemberekkel.
(8)

-

A Társulat közhaszrú tevékenységéből fakadó
1ődő igénybe veheti. Az igénybevétel módjit és a
(9)

loIba \a]o belekinlés rendjel

(10)

'/

szolgá]tatásait tagjai mellett minden érdekköZhasznü te\éken)seggeL Lapcsolatos adaAlcp.,,abaI\ és az i'y1rend <labá]\o7,/a.

A Tfusulat' mint fliggetlen. tudomiinyos szakmai szeNezet. közvetlen politikai tevékeny

folFat, szervezete piírtoktói iiiggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nÉjt.
Pártoktól és politikai szen'ezetektől támogatást nem kap és nem fogad el.
séget nem

A Társulat köáasznú céljainak megvalósítása érdekébenazokat nem veszélyeztetve

(11)

haszonszerzési cé1úszolgáltatási tevéken}'séget is végezhet

(12) A Társulat tevékenységéta nyilvánosság tájékoztatásával végzi, emek érdekébentevékenységénekés gazdálkodásrinak legfontosabb adatait a Civiltörvény vonatkozó rendelkezései
szerint oFzágos terjesáésű Hirlevelében. illetve honlapján (ww!v.foldtan.hu) nyilviinosságra
hozza.

(13) A Tfusulat a múködésével, szolgáltatásai igénybevételénekmódjával, és beszámo]ói
közlésével kapcsolatban biáosíÍja a nyilváoosságot a jogszabályokban meghatifuozott módon
az irat betekintési és felviiágosítás adás iráíti jog biztosításával. A Társu]at az évente
kötelezően elkészítendő közhasznúsági melléklettel kapcsolatosan a szrámvitelről szóló
tőrvény szabályai szerintjár el. és biztosítia annak bfuki á]tali hozz#érhetősésé|.
A TáIsulat közhaszní tevékenységévelkapcsoiatosan LeLetkezett iratok - a jo_'gszabály alapján
nem nyilvános adatok kivéteiéve]nyilvánosak' azokba bárki betekinthet, és a saját költségére máso1atot készíthet' Az ilatbetekintésrc és iÍahnásolásra vonatkozó' igényeket írásban' a
Tfusulat Elnökségéhez cifizeLteí kell előterjeszteni. Az Elnökség az iratbetekintést és az
iratmásolat kiadását a Társulat székielYén' az igény bejelentésétől számított 8 muntanapon
b(lül Lölele. bi,/lo5ilani a ké-elnezcj :zámala.
(1'{)

A Társulat foglalkozik szakmai etikai kérdésekkel.

4.S
A Társulat tagsága

A Társulat

tagja az lehet. aki a TlÍsulat munkáját t.tsadalmi úton támogatni kívánja, az
Alapszabáyban ógzített céloklQl egyetért, ismeretét bővíteni, szakmáját erősiteni' szakterü_
letének fejlődését előmozdítani kívánja' A társulati tagság aZ alapításkol a Társulat nyi1vántartásba véteiévelkeletkezett. A Társulat megalakulását követően a tagság a belépésinyilat
kozat elfogadásával keletkezik' A belépésinyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani'
amely a kélelem beéIkezésétőlszímított30 napoí be1ül' egyszerű szótöbbséggel. nyílt szavazással határoz a tagfelvéte]rő]. Hatifuozatát annak meghozatalát követő 8 napon be1ül írásba
foglaltan, igazolt módon kell megkilldeni a tagfelvételt kérelmező számifua. A tasfelvételi kó_
Íelem elutasítása esetén jogon'osla1nak helye nincs.
(1)

(2)

A Tr'rsulat

(3)

A

rendes tagokból (természetes szeméIyekből vagy szervezeti (ogi) tagokból) és
páftoló tagokbói (eg}üttesen: tagok) á1l.
rendes tag lehet:
a) aktív tag,
b) nyugdíjas tag'
c) oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló diák tag.

A felsőfokú tanulnányok

be1'ejezésekor vagy nyugdíjba vonuláskol az átsorolás automatikus'
amennyiben a tag továbbra is fenn kívánj a tartani tagsági viszonyát.

A választmány javas]atára olyan szakembernek (személyiségnek)'aki

a Íöldtan vagy rokontudományai művelésében, il]etle a Tfusulat szolgálatában kiváló éIdemeket szezett. a Közg}úléstiszteleti tag címet adományozhat' A Tlirsulat bel{ijldi tiszleleti tagja a Társulat VáraNzrman) aulaK oroKos taqla.
(4) Szervezeti tag lehet az ajogi szeméIy' illetőleg jogi személyiséggel nem rendeikező szer_
vezet. amely a Társulat munláját támogatni kívánja' és a Társulat Elnöksége a szervezeti ta_
gok sorába beiktatja' Politikai pfit szervezeti tag nem lehet. A szervezeti tagot a Társulat
munkájában megbízottja képviseli.
(5) Pártoló tag jehet: minden temlészetes és jogi személy, aki szakmailag. pénzűgyileg vagy
elkölcsileg támogatja a Társulat tevékenységét.

A társulati

(6)

tagság rr-regszűnik:

a) a Társuiat megszűnésével;

b) kilépéssel;
c) a tagdíjfizetés kétévielmulasztása
tást követően keflllhet sor'

niatti felmolrdássa]; A felmondásra előzetes felszólí-

d) a tag fegyelmi határozattal töfténő kizárásával;
kezdeményezheti a 7.$-ban részletezett módon'

A kizárást

a fegyelmi és Etikai

Bizottság

e) elhalálozással'

s.s
A tagokjogai

és köt€lezettsógei

(i) A Ttusulat tagjajogosult:
a.) a Tlirsulat tevékenységébenrészt vennil

b.'

J

lársLrlal.zoleaItatasajL igér)be retrni:

c.) a Közgyúlésen Észt venni. szavazatijogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni' javaslatokat és észevételekettenni;

d') a Társulat irataiba betekintetni;
e./ tisáségviselővé jelölésre és választásra. amenrryiben vele szemben jogszabríyban és
az Alapszabályban meghatfuozott kizáró ok nem áll fenrr.

A Társulat

rendes tagja, a szeNezeti tag képviselője és a pfutoló tag vagy képviselője a ren_
dezvényeken résá vehet' felszólalhat és véleménytn)'ilvliníthat a Tfusulat muntájáról' az Elnökség és Titklárság tevékenységéről.A lendes tagnak egy területi szervezethez ke]I taltoznia.
és eg) rag) Löbb s/akosaal}nak lehel l,1gia'
(2)

A

(3)

A ttÍsulati tag

Iendes tagnak szavazati és jelölési joga van. bfumely tisztségre megválasztható, a Köz_

g)'iilésen egy szavazati joggal rendelkezik. A Közgyúlésen vaiamerrnyi szavazásla jogosult
tag egyenlő szavazattal rendelkezik. A szervezeti tag képviselője útján a Közg}űlésen egy
szavazattal rendelkezik.
é1het a Társulat nyújtotta

Iet.

(4)

A szeruezeti

ked\'ezményekkel, alanyi jogon kapja a HÍrleve-

tag kezdeményezheti' illetve kérheti:

a) előadások, ankétok' vitatilések tartását;

b) dolgozóinak szakmai továbbképzéséheztársadalmi segítség íyújtását;

c) meg1'elelő létszámútag, lagy a feladat fontossága esetén mru1kacsoport alakítását;
d) tanulmányutak szeNezését, és j avaslatot tehet azok résztvevőire'
(5)

A szervezeti

tag neve a Földtani Közlöny

minden megjelenő szárnában a támogatók között
szerepel, továbbá a Társulat honlapján is mint támogató szerepel a szervezeti tag neve, logója
és honlapjának lintje.
(6) I{a a Társulat rendes vagy szer-vezeti tagia a Társulat bármely vezető szervének határozatát

törvényséfiőnek tadja' s a vélt jogsértés megszüntetésének Társulaton beliili lehetőségeit kimedtette' a vitatott hatfuozatot fenlta11ó döntés kéáezvételétől sziímított 30 napon belül a
határozatot bíróság előtt megtámadhatja. I]yen döntésnek számít a panasz elutasítása az EllenőÚő Bizottság vagy a Közgyúlés részéről.
(7) Minden tfusÜlati tag köteles az Alapszabályt és a táisulati szervek határozatait betaltani, az
Elnökség által a rendes tagok lészéremegállapított. illetve szervezeti tagsági szerződésben
meghatározott tagdíiat megfi zetni.

(8) A

tagok

az éves tagdíjon felül, a szervezeti tagok a Társulattal kötött szefződés
a Társulatot egyéb módon (p1. adomány' taÍtós adomány) is támogathatják.

alapján'

(9) A tag nem veszélyeztetheti a Társ! at céljainak megvalósítását és a Társulat tevékenységét'
(10)

A

tag köteles a lakcimváltozását 8 napon belü] az Elnökséghez bejelente1i.

(11) A tagsági jogviszonyát a tag a Társulat Elnökségéhez címzett ílásbeli nyilatkozatával
bármikot' indokolás nélkül megsziintetheti. A tagsági jogvjszony a nyilatkozatlínak az Elnökséghez történő meg&kezése napján sánik meg'

6.S
A tagdíi
(1)

A

rendes és a szervezeti tag éves tagdíjat iizet az alábbi lehetőségek közőtt választva:

a) Önkéntes és jövedelemariinyos tagdíjfizetési lend sze.int, amelynek alapját aktív kelesők
esetében az éves (vagy havi) jövede]miikkel arányosított tagdÍj képezi.
b) Alaptagdíj megfizetésével, az alábbi kategóriák szerint:

-

aktív kereső lendes tagok tagdíja;
diákok. n1rrgdíjasok, GYES_en. TGyÁS-on levdk tagcljja (a rendes tagdíj fele):
ktll1iildi rendes tagok (Kfupálmedencén kívül) tagdíja (a lendes tagdíj hitomszorosa).

Ezek a tagdíjak nenr tafialmazzák a kin'vomtatott Földtani Közlöny
tagdíj méfiékénekmeghatfuozása az Elnökség feladata.
c)

Tagd| mentességet kapÍak:

-

igazoltmunkanélküliek,írásbe1ikérésiikJe;
tiszteleti tagok támogatását a Tlírsulat elfogadja;

előfizetési díját' Az alap-

-

örökös tagsággal rendelkezők' akik a mindenkori tagdij negyvenszeresét egy alkalommal befizették'

AZ újoDnan be]épő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében tagdíját a tagsági jogvi_
szony 1étesítésétőlszámított 8 íapon belül' eá követőcn legkésőbb minden év április 01.
napjáig köteles a Társulat házipénztárába vagy a Trírsulat bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.
(2)

A szervezeti
a)

tag:

külön szerződésben rögzított feltételekkel éventejogi tagdijat fizet. A tagdíjat első ízben
a szelződés megkötését követóen, továbbiakban a tá.gyév I' negyedévében Íizeti meg;

b) tagsági jogviszonyának köZös megeg.vezéssel történő megsziinése esetén a 3 hónapos
felmondási idő lejfutakor esedékcs időarán],os szervezeti tagsági díjat fizeti meg. Az
időarányos tagdíjat a naptlíri év figyelembevételé\'el kell kiszímolni'
(3)

Az alaptagdíjon

Í'elül Íizető tagok _ a hozzájriru1ás összegónek

fi.iggvényében kü1önböző
fokozatú támogatói kategóriába kerillnek. Neviiket (hozzájfuulásuk esetén) a Társulat hoílapján és a FöIdtani Közlöny következő éli első számának "Hírek', Iovatában a Titkárság közzéteszi' A támogatás összege és a hozzáta1tozó támogatói fokozat:
a) Támogató tag| a

mindenkoli tagdíj hiironrszorosának évi befizetése esetén:

b) Blonz fokozatú íimogató: a minden](ori tagdíj hatszorosának évi beÍizetéseeseténj
c) Ezüst fokozatú támogató: a mindenkori tagdíj tizentétszeresénekévi beÍjzetése eseténj
d)

Alany fokozatú támogató:

a

mindento tagdíj hítszszorosának évi befizetése esetén;

e) Gyémánt fokozatú tiimogató: a mindenkori tagdíi neg!.venszeresének évi befizetése esetén

7.$
Fegvelmi eljárás
(1) Fegyelmi eljárás indítható az ellen:
a) aki a Társulat
b')

Alapszabályát mcgsátii

akit a Büntető Tör\'énykön}Y

alapján köztigyektői eltiltásla ítéltek.

A fegyelni eljárást a Tlírsulat Fegyelmi és Etikai Bizottsága kezdemónyezheti és fol1tatja
le' amel)nek javas]atát az Elnökség hagyja jóvá' A fegyelmi eljárás lefol}1atásának rész]etes
szabályait a Tfusulat Fegyelmi és Etikai Bizottsága üg-vrendje tartalmazza. Az érintettet éItesíteni kell az eljárás megindítlásáról, biáosítani ke1l számára a védekezés lehetőségét. a hatá.ozatot indokolással ellátva írásban kell vele közö1ni, eg)'úttal tájékoáatva ajogorvosiati lehető(2)

ségről.

(3) A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú hatfuozat e11en. a kézbesítéstőlszámított l5 na_
pon belü1 a Társulat közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beéIkezésétkövetően
az Elnökségnek haladéktalanul' de legkésóbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a
Rendkívüli KözgÉlést. A KözgÉlés nyílt szavazással, egyszeni szótöbbséggel dönt' A dőntés másodlbkúnak tekintendő, ellene 1'ellebbezésnek helye nincs.

A közgyűlés

határozatát arrnak meghozata1akol szóban kihildeti és 8 napon beliil írásban, igazolható módon i. lö,,l:d7 erinLen LaggJl.
(4) A kizarás okának megszúntével a kizárt tag ismét Í'elvehető a Társulat tagjai sorába

8.S
Szenezeti felépítés
(1)

A TáIsulat szen'ezete:
Közgyúlés a Társulat legfőbb döntéshozó szerve' a tagok összességej
b) az Elnökség a Tlírsula1 iigyvezető szene;
c) a vá]asztmány a Társulat szakmai képviseleti szcn'ej
d) az Ellenőrző Bizottság a Trírsu1at felügyelő szerve;
e) Területi szen'ezetekl
Í) Szakosaályok;
g) Alldndo bi,/on'ágokI
ga) Feg}elmi és tlika: Bi/on.ág.
gb) Földtani Közlöny Szelkesáőbizottsága.
gc) Alapszabály és Ügyrend Bizottság'
gd) Gazdasági Bizottság,
ge) I!úsági Bizottság,
91) vá]asáási Bizottság.
a) a

h) Időszaki bizottságokl

HtNGEo ToP

Bizottság.
hb) emlékérem-ajfuló bizottságok és nrás szakmai elisrnerések bizottságai,
hc) alkalmi (ad hoc) bizottságok'
ha)

A Társulat vezető tisnségviselői az Elnökség tagiai. Nem lehet vezető tisztségviselő az'
akit bűncselekmény e]követése miatt jogerősen szabadságvesáésle ítéltek,amíg a biintetett
előélethez fÍiződó hátányos jogkövetkezmények aló] nem mentesült,
a köZhasznú szervezet megszÍinésétkövető háIom évig ne1n lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet \'ezető tisáségviselője voit anrrak megszűnésétmegelőző két évben legalább egy évig _,
a) amelyjogutód nélkül szímt meg ílgy. hogy az állami adó- és vámlratóságná] nyih'.ántaltott adó' és vámtaltozásál nem egyenlítette ki,
b) amellyei szenben az á1lami adó- és vámhatóság jelentős összegú adóhián}t tfulfel'
(3)

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság iizletlezá.ás íntézkedéstalkalmazott,
vagy üzlet]ezfuást helyettesítő bíIságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló tön'én]'
szefint fe]fuggesáette, illetőleg töIölte.

A vezető tisáségviselő, illetve

az emek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú

szeNezetet előZetesen tájékoáatni anól' hogy i]yen tisztséget egyidejúieg más közhasznit
szervezetnél is betölt'

(4)

A Tfusulat vezető

szer]"'einek és a Fegyelmi és Etikai Bizottság hat.fuozatairól' döntéseilől

az édntetteket kön}n elt postai kü]deményben kell értesíteni. A vezető szeívek batáÍozatait a
Társulat honlapján (w&av.foldtan'hu) kell köZzétenlri.

A Társulat elnökót, társelnökeit' lőtitkfuát és titkárát.24 választmán)'i tagiát, az Ellenőrző Bi_
zottság e1nökét ós tagjait' valamint a Feg!elmi és Etikai Bizottság elnökét a sza\'azati jogú
tagok teljes körii. nyílt jelölési eljfuás nyomán, a Tisztujító Közgyúiésen, titkos szavazás útján
választják meg.

A tisaségviselők mandátuma 3 év.e szól' ugyanara a tisztségle folyamatosan következő
ciklus esetén e$, ízben megújítható' A tisztujítás a vála_sáási Bizottság megalakulásával kezdódik' fol)'amatát részletesen az Ügyrend szabáIi'ozza.
(5)

(6) Az Elnökség, a Társulat bizottságai, valamint szeNezeti egységei hatá.ozataikat nyílt szavazássa1 és egyszeni szótöbbséggel hozzák. kivéve, ha az Alapszabály vagy az Ügyrend másként rendelkezik. Egyenlő igen és nem szavazatok esetén az iilést levezető e]nök szavazata a

döntő'

Az Elnökség. a Társulat bizottságai és szenezeti egységei határozathozatalában nem vehet
résá az a szemé])', aki vagy akinek köZeli hozzátartozója a hatlíozat alapján kötelezettség
vagy felelősség a1ól mentesül, vagy bármilyen más előnyben lészesül' illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelÍ' Nem minősül előnynek a közhasa]ú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igén1.be vehető nem pénzbeli szolgáltatás'
illetle a Tfusulat által tagifuak' a tagsági jogviszony alapján nÉjtott. létesitő okilatnak meg_
(7)

felelő cél szerinti juttatás.

(8) A vezető tisztségviselő. iiietve az ennek jelölt személy köteles vaiamennyi édntett közhasznú szervezetet előZetesen tájékoáatni anól, hogy ilyeí tisztséget egyidejúleg 1nás közhasznú szelvezetné] is betölt.
(9) A közhasznú szen'ezet megszúnésétkövető hÍom évig nem iehet más köáasznü szenezet vezető tisztségviselője az a személy' aki korábban olyan közhasznú sze ezet vezető tisá-

ségviselője volt - aínak megszúnésétn'iegelőző két évben legalább egy évig - ame]y jogutód
nélkiil szűnt meg úgy. hogy az állami adó_ és vámhatóságnáI nyiivántartott adó- és vámtaltozását nem egyenlítette ki' vagy amellyel szembeí az állan]i adó- és vámlratóság jelentős öszszegű adóhián}t táú fel, vagy amellyel szemben az ál]ami adó- és !ámhatóság üzletlezárás
intézkedésta1kalmazott. vagy üzletlezlíást helyettesítő bírságot szabott ki' vagy amelynek
adószánát az állami adó_ és vánúatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfuggeszTeÍÍe \ ag] tololte.

e.s
A Közgyúlés
(1)

A Társulat Közg}.iílése nyi1r'línos, azon miíden ércleklődő részt vehet'
a) A Közgyíilés akkol határozatképes,
jaiíak 50%-a +1 megieleít'

ha azon a Társulat szavazatijoggal rende1kező tag-

b) A KözgÉlésre szóló meghívóban fel kell tüntetni a határozatképteleíség miatt az eledeti napilendi pontok megtárgyalásfua ismételten ijsszehívott KöZgyűlés idejét és helyét'

t0

c) A hatá.ozatképtelenség miatt ismételten összebívott Közgyűlés a megjelent tagok szá_
mátóI fliggetleniil határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt KözgÉlés
az eredeti íapilendi pontokban csak akkor tekinthető hatfuozatképesnek a megielentek
számátó] fuggetleniil, ha ene a tényle az eledeti meghívóban felhí\'ták a tagok figyelmét.

A Közgyűlés hatiÍozatait a

szavazásra jogosult jeleniévő tagok egyszerű szótöbbségével
kézli1tartással töfiénő nyílt szavazással hozza' kivéve az Alapszabály módosítását' eg)'e;ülés
és szétválás elhatárczását' amihez a Közgyűlés hlíromnegyedes szótöbbsége szükséges. A cél
módosításiíhoz és a megsztinésről döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háIoüme_
g}'edes szótöbbsége szükséges. személyi ügyekben a szavazás titkos. Elutasitó hatiíiozat esetén a KözgÉlés meghatározza a hatalozatból fakadó teendőket'
(2)

A határozathozatalban nem

3)

ja' élettársa a határozat alapján:

vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátar1ozó-

a) kötelezettség vagy felelősség

alói mentesül' vagy

b) brínnely más előnyben részesiil, illetve
jogügyletben eg-y_ébként érdekelt.
'negkötendő
Nem minősül j ogelőnynek a tagsági viszony
aiapj án nÉjtott cél szerinti juttatás'
(4)

Kizárólag

a

KözgÉlés hatáskörébe taftozik:

a) az Elnökség az Ellenőrző Bizottság' továbbá a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökének
megválasáása titkos szavazássa1;
b) tisáeleti tag nyílt szavazással töfiénő megviílasáása;
c) az általa válasáott tisáségviselők visszahívása;
d) az Elnökség beszámo1ójának

elfogadása;
e) a Gazdasági Bizottság jelentésének elfogadása;

!) aZ é\€s költségvetés,-egyszelúsített éves beszímoló és a közhasznúsági melléklet elfo_
gadása;

g) az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása:
h) döntés más egyesilletekkel !a]ó egyesülésÍő], szélyálósról, feloszlásról;
i) fellebbezések felülvizsglálata;

j) az Alapszabály elfogadása, módosítása;
k) területi szen'ezetek létlehozása és megszünte1ése:
l) az elnök feletti muntáltatói jogok gyakorlása, ha az elnök a Társulattal munlGviszonvban
j ll;
m) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amely€t a TiÍsulat a vezető tisáség!iselőjével vagy ezek hozzátaftozójával köt;
n) ajelenlegi és korábbi tfusulati tagok és a vezető tisáségviselők elleni kárrérítésiigények
érvényesítéséről
való döntésj továbbá
o) döntés azokban az ügyekben. amelyeket jogszabály a KözgyÍilés kizárólagos hatáskörébe utal.

(5)

A Közgytíés feladatköIébe taltozik _

a (4) bekezdésben foglaltakon tul:

a) alapíívány létrehozása, alapító okiratrínak, annak módosításának eifogadása, megszünte-

tésénekkezdeményezése;
b) az alapítvlíny kuratódumi elnökének és tagiainak megválasztása.

(6) Tisztujító Kőzgyűlésl háromévenlént. a naptári év első negyedévében kell a Táísulat

Ei-

nökségének összehívÍia' napirendet tafia]mazó meghívó küldésével és a meghívónak vala11

mint

a

napirendhez tartozó döntés-előkészítő anyagoknak

a

TrÍsulat honlapjrán
(w!1v.fo1dtan.hu) töl1énő elhelyezésével. A meghívót a hely, időpont, napirend feltün1etésével legkésőbb az iilést megelőzó 15 nappal ki kellküldeni' Pótválasztást rendes vagy rendkíliili Közgyűlésen is ]ehet taltani' A Tisztujító Közgyűlésen az Einökség és az Ellenőrző Bi'
zottság beszámol az előző Tisztújító Közgyűlés óta végzett társulati tevékeÍységről' és kijelöli a Társulat előtt á1ó feladatokat.
(7) Rendes Közgyúlést évente. a naptári év első negyedévében kelltartani; az Elnökség htvja
össze' napirendet is tartalmMó meghívó küldésével és a meghívó valamint a napirendhez tar-

tozó döntés-előkészítő aíyagok honlapon történő elheiyezésével'A meghívót a hely, időpont,
napirend feltüntetésóvel legkésőbb az ülést megelőző 15 nappal ki kell küldeni' A Rendes
Közgyűlésen az Elrrökség és a bizottságok beszámolnak az előző trirgyévi tevékenységről.
(8)

A Tfusulat elnöke Rendkívüli Közgyűlést köteles összehívoi

mított 30 napon belül:

a kérelem beérkezésétőlszá_

a) ha a szavazati joggal rendelkező tagság egyharmada írásban' a táIgy megielölésével

kéri:
b) ha az Elnökség és a Viíaszünlíny együttes ülésénúgy döntl
c) az EIIenőrző Bizottság indítváíya alapján.

aá

(9) A Közgyúléstől jegyzőkön1wet ke1l készíteni_ amelyet az elnök' a jegyzőkönyvvezető és
két hitelesítő íI alá. Ajegyzőkönyv betekintésre minden érdeklődő rendelkezésére á1l a Trísulat Titkárságán' A hitelesített jegyzőkönyvről készítettrövidíteÍt összefoglalást a Társulat Hír-

levelében és honlapj.in ke]l közzétenni. A lövidített összefoglalás ta.talnazza az ülés helyét é5
időpontját. ajelenlévók névsorát, a tárgysorczatot. a határozatok szövegét és elfogadású sza_
vazati arányát' A közgÉlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kilirrleti és
a kontrét személyeket édntő hatiírozatokal az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon beltil írásban, igazolható módon közli a hatfuozatnak a Társulat honlapján töfténő közzétételével egyidejúleg'|Ectv. 37' $ (3) b) pont]
A tagok határozatukat a hat.Íozatképesség negállapításánál Íigye]embe vett szavazatok többségéve1hozzák meg.
A közg}.íilési határozat meghozatalakol nem s zayd^7at az
a) akit a határozat kötelezetlség vagy felelősség alól mentesít vagv a jogi személy terhére
másfajta e1őnyben részesít:
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki elle[ a hatfuozat alapján pelt keli indítanii
d)akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben' aki a Táísulatnak nem tag'3;
e) aki a döntésben éIdekelt más szeNezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
t) aki egyébkéntszemélyesen éIdekelt a döntésben'

A KözgÉlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy. aki, vagy akinek közeli hoz-

zátartozója a hatfuozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen mrís előnyben részesül, illetve a megköteÍdő jogügyletben egyébkéntéIdekelt.

Nem minősill előn1'rrek a köáasznú szen'ezet cél sze nti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. illetve a TárslLlat által tagjának, a
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tagsági jogviszony alapján
$ (1) és (2) bekezdés].

níÚtott, létesítő okifatnak megfelelő cél szerinti j uttatás ' LEctv. 38'

(10) Az Elnökség, a Válasamány, az EIIenőrző Bizottság és a Fegyelmi és Etikai Bizottság
személyeket érintő határozatairól. döntéseirőI az é ntetteket igazollrató módon kell éItesíteni.
és ezeket a honlapon ke1l közzétenni.
(11) Két Közgyíilés között

az Elnökség, illetve a viíasztmány határozatai az érintetteke kötelezőek' A KözgyÍílés, az Elnökség é5 a Vá1asztmány mÍrködésének rész1etes lendjét az Üg}rend szabá]vozza'
10. $

Az E|nökség
(1)

A Társulat Ehöksége: elnök, négy tfuselnök.

(2)

Az Elnökség feladata:

1'őtitkfu, titkfu, akik Í'elelős személvek.

A KöZgÉléseken meghatározott iliinyelvek szerint intézi, irán)'ítja a Tfusulat iigyeit.
b) Az alapszabályi, a közgyúlési, és választmányi hatiirozatok irányeiveinek megfelelően
a)

biztosítja a TársÜlat területi szen''ezeteinek. szakosztályainak és bizottságainak működését'

c) Kapcsolatot építki fudományos és trírsadalmi egyesületekkel, szövetségekkel, a közigazgatás és az akadémiai szféra intézményiszereplőivel. szakmai cégekkelés vállalkozasokkal.

d) Gondoskodik a Társulat képviseLetéIől bel- és küIÍijldi tudomiínyos és társadalmi kapcsolatokat szolgáló eseményeken, kongresszusokon és szakmai megbeszéléseken.
e) Létrehozza az állandó ós

időszak bizottságokat.

Í) Meghatárczza a TáIsulat Ügylendjét, az E1lenőrző Bizottság ügyrendjének kivételével,
amelyber, véleményezésijoga van.
g) Elbírálja a tagfelvéte1i kérelmet, kizírást és töílést.

h) Megállapítja a temészetes személy tagok által Íizetendó tagdíjat. a szervezeti tagokkal a

tagdíj fizetésérevonatkozóan is szeződést köt'

i) Intézi a Tfusulat igazgatási, gazdálkodási és pénzügyeit, szolgáitatásait.

j) Gondoskodik a köáasznúsági melléklet elkészítéséIőlés azt a KözgÉ1és elé te{eszti'
k) NyiLvánosságra hozza a

közgÉlési meghívót

vény vonatkozó rendelkezései szerint.

és a közhasznúsági mellék]etet a

l) Alapítván]rok létehozását kezdemén1'ezi' kuratóriumi elnököt

és tagokat

civiltöI_

jelöl'

m) Tiszteleti táIsulati tagságot, és más elismerő címeket' díjakat, okleveleket adomiínyoz,
illetve ezekle előterjesztést ad' amelynek lészletes rendjét az Ügyretd mellékletének ..A
TársuLat Kitüntető Címeinek SZabálvzata'' tartalma77a.
(J) ,qz bmol\seg LLlesel

|l

a)

AZ Elnökség szükség szelint, de legalább évente íégyszel(kb. negyedéventént)üiésezik' Az Elnökség ülése nvilvános' a napirendjére vonatkozó javaslatot az elnök és a főtitkár á]ítje össze. Az üIést az elnök (akadá]yoáatása esetén a főtitkír) vagy megbízá_
sából a titkár hívja össze' Az Írásos meghívót a hely. időpont. napirend l'elttintetésével
legkésőbb az ülést negelőző 10 oappalki kell küldeni' Mellékelni ke]l a meghívóhoz a
napirend fontosabb pontjaira vonatkozó írásos anyagot is.

b')

Az üléseken meghívottként tanácskozási joggal résá vesz az Ellenőrző Bizottság

és az

Iqúsági Bizottság elnöke' va]amint akit a tárgyalt témának megfelelőeD az Elntlkség
meghiv.
c) Rendkívüli elnökségi tilést kelJ összehí\''ni' ha az elnökségi tagok 25 %_a vagy az Ellenőrző Bizottság írásban indítráÍ\yozza a^, az indítvány kézhezvételétőlszímított30 napon belül.

(4) Az Elnökség az alábbi témákbaÍ _ évente legalább egyszer _ kibővített elnökségi ülést
taÍt' ame1yre a tedleti szervezetek és szakosztályok elnökeit meghívja:
a) az éves kö]tségvetés jóváhagyása;

b) kiadványok megjelentetése:
c) közgÉlés előkészítése;
d) munkaten' egyeztetése.

(5) Az Elnökség határozatait egyszerú szótöbbséggel hozza. Határozathozatalkor kéZfeltartással tö énő nyílt személyi kérdésekbentitkos _ szavazással dönt' A hatá.ozatképességhez az

elÍökségi tagok többségi jelenléte szükséges.-Az Elnökség hatfuozatképes, ha illéséni szavazati jogában nem Lorlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van.
A határozathozata]ban nem vehet részt az a személy, aki' vagy akinek közeli hozzátarlozója,
élettársa a jogügyletben éIdekelt.
(6) Nem 1ehet vezető tisztségviselő|

akit biincselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadság\'esáés büítetésle íté]1ek' amíg a
büntetett előélethez fííződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem merrtesült,
_ Nem lehet vezető tisztségviselő az' akit e foglalkozástóljogerősen
eltiltottak. Aldt valamely
_

íogialkozástói jogerős bírói ítélettel e]tiltottak. az eltiltás hatál}a alatt az ítéletben megjelöit
tevékenységetfol}'tató jogi személy vezetó tisztségviselője nem lehet.
-

Nem lehet vezető tisáségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélethatálya alatt á1 (Btk. 61.$ (2)

bek. ir pont;.
Az elti1tást kimondó hatifuozatban megszabott időtartanig nem 1ehet vezető tisztségviselő
az, akit eitiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
-

A köáasznú szeNezet megsánését követő három évig nem lehet a Társulat vezető tisztségviselője az a személy' aki korábban olyan köáasznú szelvezet vezető tisztségviselője volt
annak megszúnésétmegelőző két évben lega1ább egy évig ,
a) amelyjogutód néiktll szí'nt meg úgy, hogy az áilami adó- és vámhatóságnál
adó- és vámtartozását nem eg)'enlítette ki'

nyilvántartott

b) amellyel szemben az á1lami adó- és vfudratóság jelentős összegú adóhiánÍ tfu1 fel'
c) anrellyel szemben az állami adó- és vám]Étóság üzletlezfuás intézkedést alkalmazott.
vagy üzlet]ezá_rást helyeltesítő bírságot szabott ki,

l4

d) amelynek adósziímát az áLlami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfliggesztette' illetőleg tijlölte.

A

Társulat vezetó tisáségviselője köteles valameru1yi érintett köZhasznú szervezetet

előzetesen tájékoáatni arról' hogy ilyen tisztséget egyidejíiieg más közhasznÍt szer.vezetnél is
hetiilt

Megsziínik a vezető tisáségviselői megbízatás:
J) a megbí,/j5 iddLaíamanaI lejdnj\ al.
b) visszahívással;
c) lemondással;

d) a vezető tisáségviselő halálával,

e) a vezető tisáségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges köIben töfi énő korlátozásával;
t) a vezető tisáSégvisclővel szembeni kizfuó vagy összeféIhetetlenségi ok bekövetkeáével'

A

vezető tisztségviselő megbízatásríól az ELnökséghez címzett n}ilatkoza1tal bármikor le_
mondhat' ha a Társulat működőképessége ezt megkívánja' A lemondás az új vezető tisztség_
viselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hirínyában legkésőbb a bejelentéstől szám!
tott hatvanadik napon váik hatályossá'

Az Elnökség illéseiről jegyzőkön1v készü], amelynek báIki által megtekfuthető kivonata
(rövidített összefog]alás) tartalmazza az ülés helyét és időpontját. a jeienlévők névsorát, a
tárgysorozatot' a határozatok szövegét és elfogadásuk szavazati arányát. A hitelesített iegyzőkönwlől készítettíIásos lövidített összefoglalást a Hírlevélben és a honlapon kell kózzétenoi.
{7)

A Társulat legfőbb vezető tisaségviselője az einök' A Tarculat törvényes képviseletét az
elnök látja el. A képviseletijog gyakorlásárlak terjedelme: általános' A kepiiseIetijog gyakorlásának módja: önálló. Az e1nök egy személ}benjogosult képviselni a Társulatot a ktllönböző
szerveknél és intézményekrrél'a nenzetközi kapcsolatokban, és gyakololja a muDkáltatói jo_
got a Társulat munkavállalói feiett. Az e]nök aláirási joga önálló a hiteles alfirási címpéidány
szednt.
(8)

(9) A társelnökök köziil az Elnökség első társelnököt jelöl ki' Az e]nököt az első trírselnök
helyettesíti. Az Elnökség további tagjait meghatfuozott feladatokkal bíáatja meg'
(10) A Tfusulat 1őtitkrára a titkár bevonásáva] intézi a Társulat működtetési Ligyeit. Elkészítia
Társulat munkatervét' költségvetési elóiÉnyzatáI, az éyzl]ló jelentést, szen'.ezi a nagylendezvényeket. Nyilvántatja a vezető szen'ek hatfuozatait a Civiltörvény vonatkozó lendelkezései
szerint. A fótitkáIjogosult az Elnökség felhata]Ínazásával a TársuLatot képviselni'
(11) A Társulat titkfua a főtitkár helyettese, szakmailag frissíti a honlapot, kapcsolatot tart az
I1] úsági Bizottsággal.

(l2) A Társulal Titkfuságot működtet. Mun}ájáéIt a Társulat Elíöksége felelős' operatív
munkáját a főtitkár l'elügyeletével az ügyvezető irányítja' aki felelős személy' A Titkárság
eiőzetes bejelentkezés és a főtitkár hozzájárulása alapján _ biztosítja az érrjeklődókrrek a Társulat múködésével kapcsolatos ilatokba való betekintést.
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11. S

A választmány
(1) A TáIsulat választnánya a Társuiat elnökéből. a közvetlenül negválasáott huszonnégy
tagból' abelftjidi tiszteleti tagokból' valamint a terüIeti szen'ezetek és a szakosztál'vok elnökeiből á11' Üresedés esetén a négy póttag köZül a szavazatok száma szerint soron következő h!
vandó be. A területi szeNezet és a szakoszlály e1nökét a titklír, vagy az elnök fltal megbíZott
\.ezetőségi tag teljes hatásköÍei helyettesítheti.

A Tlirsulat elnöke egyben
lasá'
(2)

a választmány elnöke'

A válasánány tagjai sorából titkárt !á-

A válasámán}'t az elnók vagy megbízásából a választmány titkára hívja egybe, minden
félévben legalább egyszer. A váasztnány ülése nyilvános. a napi.endre vonatkozó javaslatot
a válasámány elnöke és titkára állítja össze. Az írásos meghívót a hely. irlőpont, napirend
(3)

feltüntetésével legkésőbb az illést megelőző 10 nappal ki keil küldeni. Mellékelni kell a meg_
hívóhoz a napirend 1bntosabb pontjaira vonatkozó fuásos anyagot is.

(4) Renclkír'iili válasámányi iilést kell összehívni' ha a válasámilnyi tagok egyharmada vagy
az El1enőrző Bizottság a tfugy megjelölésével írásban indítványozza, az indítvány ké7_hezvéte1étől számított 30 napon belül.
(5)

Az illéseken meghívottként tanácskozási joggal résÍvesz
a) az Ellenőrző Bizottság elnöke;
b) az I{úsági Bizottság elnöke;
c) a tfugyalt témának megfelelően az adott bizottság képviselője' valamint
d) akiket a válasamán), meghív.

(6) Hatfuozatképes a választmiíny, ha a tagoknak legalább 50%-a + l fójelen van. Hatfuozar
képtelenségesetén _ ugyanazon napirend tárgyalására _ második összehíváskor a megjelentek
számától fuggetlentil lratáIozatképes.

A vli]asz.mány hatiírozatait szakmai kéIdésekben nyílt' egyéb esetekben titkos szavazással' egyszerű szótöbbséggel hozza. A hatfuozathozatalban nem vehet lészt az a személy' aki,
(7)

vagy akinek közeli hozzáÍafiozója' élett&sa a megköteídő jogügyletben egyébkéntérdekelt.
Nem minősü]jogelőnynek a tagsági viszony alapján nyújtott célszerinti juttatás.
(8) A válasámány üléseiről jegyzőkön1v készül, amelynek brírki által megtekinthető kivona_
ta (óvidített összefoglalás) tal1almazza az ülés helyét é5 időpontját' a jelenlévők névso.át, a

tárgysolozatot' a határozatok szövegét és elfogadásuk szavazati allínyát' A hitelesített j egyzőkönyvről készítettírásos löviditett összeÍbglalást a Tfusulat Hírlevelébenés honlapján kell
közzétenni'

A válaszünány

KözgÉ]ések közötti idóben szakmai kérdésekben segíti és támogatja az
Elnökség munkáját. A Tlírsulat nevében szakmai álásfoglalásra a Vá]aszbnány jogosult. de a
rendelkezésre álló eljárási idő .övidsége esetében az Elnökség isjogosult erre.
(9)

a

A válasámány ítélioda a szabó József' a Hantken Miksa, a Koch Antal és a vendl Mária Emlékémet.Az odaítélésfeltételeit, módját' továbbá a válasámány véleményezési,
(10)
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egyetértési és más' a tiÍsulati elisme.ésekJe vonatkozó feladatait és hatáskörét a ..Társ[]at
tiintető Címeinek Szab ály zata' tartalmazza.

Ki-

A Választmány javasiatot

tesz a tiszteleti tagságra' pályadíjak és jutalmak adományozását kezdeményezheti és szakmai munkáét jutalmak adását javasolhatja.
(11)

A Válasamány megvitatja és szalnnailag jóváhagyja a Tá$ulat éves kiemelt központi és
szakosított lendezvényeinek ten'ét, valanint a külső szeNek részérekészített szaknai állásfoglalásokat, koncepciókat. oktatási és továbbképzési kérdésekben iavaslatokat tesz' Jóvá_
hagfa a szakosztályok alapítását' vagy megszüntetését. Alkalmi bizottságokat küld ki.
(12)

12. $

Az Ellenőrző Bizottság
(1) Az Ellenőrző Bizottság elnökét és két tagját a KözgÉLésen a tagság közvetlenül válasÍja
meg 3 évi időtafiamm' Az Ellenőrző Bizottság tagjai legfeljebb két ciklusra választhatók'
(2) Nem iehet az Ellenőrző Bizottság e]nöke vagy tagja,

Civiltörvény bármely kizáró oka:
b) az Elnt'kség. a választmány tagja, vagy aki a Trirsulatban bármi]yen más tisáséget betöltj
c) a Társulatban e megbízatásán kívül más tevékenységkifejtésére irán1uló egyéb jogvia) akire vonatkozik a

szonyban álI;

d) a Társu1at cél szerinti jutta!ísából részesül, kivéve. ami tagként az Alapszabály szerint

megilleti; illetve

e) az a)

'd)

pontban meghatiírozott személyek közeli hozzátartozóia vagy élettfusa.

Az EllenőÍző Bizottság fe]ügyeli

jogszabályoknak es az AJapszabálynak negfe'
lelő múködését' különösen a vagyoni es^özöknek a felhasználasát' Eszlevételeit a KözgÉ_
léssel, az Elnökséggel' illetve a VáIasztrrránnyal írásban közli' MűködésééÍtkizárólag a KözgÉlésneklblelős. Ügvrendjét az Elnökség. valamint az A1apszabály és Ügyrend Bizottság
véleményétmeghallgatva _ maga hatlÍozza meg.
(3)

a TaIsLLlat

(4) Az Ellenőrző Bizottság rendszeresen köteles ellenőriznj a TáIsulat gazdálkodását, pénzügyi heLyzetét' a Tfusulat Alapszabály szerinti működését, közhasznú tevékenységét,valamint
az Alapszabályban és a Társulat Ügyrendjében foglaltak betartását' Ennek solán a vezető
tisztségviselőktől jelentést, a Társulat muntavállaióitól pedig tájékoáatást kérhet' továbbá
betekinthet a Társulat számviteli kön1weibe és irataiba' azokat megvizsgálhatja. A Titkfuság
nuntatársai, valamint a Társulat tisztségviselői és tagjai kötelesek az EllenőÍző Bizottság tagjainak a két felvilágosításokat megadni és a vizsgrílandó anyagot rendelkezésre bocsátani, a
Tfusu1at kön}Yeibe' irataiba való betekintést biztosítad.
(5) Ha az e1lenőrzés sonín szabálÍalanságot észlel, három napon belül ellenőrzési jelentés_
ben, írrisban fel ke1l ene hívnia a szabálytalanság elkövetójének figyelmét. Az ellenőrzési jeleítéstaz EllenőIző Bizottság elnöke, vagy megbízásábói az Ellenőrző Bizottság valamel1'ik
tagja írja alá' A szabál1'talanságrói éfiesíti a Társulat elnökét, és fegyelmi eljfurást javasolhat'
A Tiírsulat elnöke a szükséges intézkedéseket 8 napon belül köteles írásban kezdemén1'ezni és
enől az Elleíőrző Bizottság elnökét értesiteni' Az Ellenőrző Bizottság inditványozhatja az
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intéZkedésle j ogosult szen'' (Közgyíilés, Elnökség' választmány) összehívását.
(6) AZ E11enőrző Bizottság köteles az iítézkedésrejogosult sze.vet tájékoztatni és alrnak ösz_
szehívását kezdeményezni' ha anól szercz tudomást. hogy
a) a Társu]at működése soíán olyan j ogszabál} sértésvagy a szen'czet éIdekeit egyébként

súlyosan sértő esen]ény (mu]asáás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítéseaz intézkedésÍejogosult vezető szerv döntését
teszi szükségessé;

b) a vezető tisásé8!-iselők felelősségét megalapozó tény merült fel'
(7) Ha az intézkedésle jogosult szerv összehívásiíra az Ellenőrző Bizottság indítványa ellenére
annak megtételétői számított 30 mpon belül _ nem kerül sor, úgy a határidő eredmén}.telen
eltelte ut.in a vezető szen' összehívására aZ Ellenőrző Bizottság is jogosLrlt. Ha az arra jogosu]t szerv a szabályszerű mírködés helyreállítása érdekébensziikséges intézkedéseket nem teszi meg, az ElLenórző Bizottság a törvén'vessógi fe1ügyeletet ellátó szefi'et köteles haladéka-

lanu1értesíteni'
(8)

Az Ellenőrző Bizottság év köZben szükség szerint taÍt ülést. Az évi rendes Közgyúlés előtt

egy ü]ést feltétlenül kell taúania' amelyen megvitatja és elfogadja a Társulat éves kö]tségvetését. ziísziámadását, a közhasznúsági mellékletet, továbbá elkészíti a Bizottság jelentését.Az

ülés időpotltját úgy kell meghatározni, hogy az Ellenőrző Bizottság jelentése. véleménye és
javaslata a KözgÉlés iigylendjébeímeghatározott időpontig a Titkárságra eljuttatható legyen.

(9) Az Ellenőrző Bizottság ü]éseit annak elnöke hívja össze' AZ íIásos meghívót a hely, idópont' napirend feltüítetésévellegkésőbb az iilést megelóző 10 nappal ki kell kiildenie' Mellékelnie kell a meghívóhoz a napirend fontosabb pontjaira vonatkozó íIásos anyagot is.
(10) Az Ellenőrző Bizottság üléseinek hatfuozatképességéheza tagok 2/3-ánakjelenléte szilkséges. Az Ellenórző Bizottsága határozatait nyí1t személyi kérdésekbentitkos _. egyszeríll
szótöbbséggel hozott szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt'
(11)
és a

(12)

Az Ellenőrző Bizottság

jegyzőkönywezető

ü1éséről jegyzőkönyvet
hite1esít.

Az Ellenőrző Bizottság

kell készíteni'melyet

a bizottság elnöke

és a viílasztmány ülésein tanácskozási joggal

e1nöke az Elnöksóg

vesz lészt. Az éves költségvetés és a zárszámadás. valamint a közhasznúsági meliéklet elfogadása tárgyában a Kózgyííléscsak az El1enőüő Bizottság véleményénekés javaslataioak ismeletében dönthet.
13. S

A területi szert ezetek
_ nyilatkozatuk alapján a _ területen lakók és
dolgozók alkotjak. A szeNezetek munkáiukat a Tá.su]at más szakosztályaival' valamtlt más
toületi szakmai szeNezetekke1 összehangolva végzik.

(l) A Társulat terü]eti sz9rvezeteinek tagságát

(2)

a

A Tfusulat teflileti szeNezetei:

t8

a)

Alajldi Területi Sze1vezet'

b) Budapesti Tertlleti Szervezet,
c) Dél-dunántuli Terii]eti Szervezet'
d) Észak-magyarországi Terüieti Szervezet'

Közép- és Észak-dunántú1iTerületi Szelvezet.
A területi felosztást az Ügyrend tartalmazza.
e)

(3) Új teriileti szervezetet kialakítani, vagy a meglévőt megszüntetíi kizárólag az Alapszabály
módosításáva1 1ehet'

(4)

A tedleti szeÍvezetek vezetőségét a tisáújító ciklusokrak megfetelő időtartam]a. közvet-

titkos szavazással, egyszerű többséggel a Társulat Tisztújító Közg1.tilését megelőző, vagy
azt követő Íegyedévben a tedileti szervezet tagsága választja'
]en

(5) Kimagasló szakmai és táIsadalmi érdemek elismeréseként a területi szervezetben tiszteleti
elnök valasztható. Elnöki. vagy titkfui tisáség iircsedése esetén új választást ke]l tartani. vezetőségi tag he]yét két válasáás között a szervezet vezetősége a legtöbb szavazatot kapott póttaggal töItheti be. A területi szervezetek saját kereteiken belül muntabizottságokat alakíthal

nak' amihez a viíasztmány hozzájárulása szükséges.

11.5

A szakosztálvok
(1) A Társulat Elnöksége a Választmány jóvrihagyása alapján országos illetékességgel szak_
osztályokat mÍikódtethet a Ítjldtan bám]ely szakterületének mÍivelésére'ha sok ér'.re kiterjedő
tartós éIdeklődés és a létszám alakrrlása megkivánja. Feladatrrk a szakág iránt érdeklődők
szaktevékenységénekösszefogása, megszenezése. a szakág múvelése,képviselete.

(2) A szakosztályok munkájukat a szakág sajátságainak megfe1elően szervezik. A Társulat
tagjai írásbeli nyilatkozatuk alapján a telületi szervezetekben lévő tagságuk melletI _ bármely, egyszerre akÍ tijbb szakosáály tagiai lehetnek. A szakosáályok felsorolását az ÜgyÍend' taltalÍnazza'

A szakosztályok vezetőségéta tisztújitó ciklusoknak megfelelő időtaltamra. közvetlen titkos szavazással, egyszerű többséggel a Társulat Tisztújító Közgyűlését mege]őző' vagy azt
követő íegyedévben a szakosztály tagsága választja.
(3)

(4) Elnöki vagy titkfui tisztség üresedése esetén a szakosáál}nak új választást kell taltani.
Vezetőségi tag helyét két válasáás kiizött a szen'czet vezetősége a leglöbb szavazatot kapott
póttaggal töltheti be.
(5) Kimagasló szakmai érdenek elismeléséül tiszteleti

szakosáályi elnök választható.

1s. s

Az állandó bizottságok
(1)

A Társulat Elnökségének állandó bizottságai
r9

a Társulat munkáját saját

tedletükön előseg!

tik, ha1fuozati javaslatokat tesznek. Beszámolnak a Közgyűlésnek' az Elnökségnek' i11elve a
válasámánynak' Üléseket az Ügyrend szerint. illetve sziikség szerint tartanak.

A T&sulat Fegyelmi

és Etikai Bizottsága hÍom tagból áil' Elnökét a tagság közvetlenill
válasája' egy tagot az E1nökség' egy tagot pedig a választmány deleglí'
(2)

(3) A Földtani Közlöny szerkesáőbizottságlííak főszelkesztőjét' helyettesét és a Közlöny
techrrikai szerkesáőjét az Elnökség véleményétfigyelembe véve az elnök nevezi ki. A szerkesztőbizottság tagiait az Elnökség javaslata alapján a válasámany hagyja jóvá. A Tfusulat
elnöke a Közlöny Szelkesáőbizottságának is elnöke.

Áz Alapszabál'v és Ügyrend Bizottság leg1'e1jebb öttagú' Munláját a Választmány egyetértésévelvégzi' Két KözgÉlés között előkészíti az eset]eges alapszabály-módosításokat és eIvégzi az Ügyrendben a sziikséges vá]toztatásokat.
(,1)

Az Alapszabály

és Üg}'rend Bizottság és a Gazdasági Bizottság elnökét és tagjait _ a Választmány egyetéftéséve] az Elnökség kéri fel.
(5)

'

A

Választási Bizottság egy'egy tagját a területi szervezetek és a szakosztályok delegáljrík
aZ Ugyrendben meghatározott módon. A Bizottság tagjai közül elnököt vlílasá.
(ó)

(7) A Tfusulat rendes tag|ai köziii a tanulmányaikat fol)'tató diákok és végzett, de 40 ér'rré1
nem idősebb szakembelek maguk köZött ll]úsági Bizotrságot hozhatnak létre' Az l{úsági Bizottság tagiai titkosan elnököt és titkárt válasáanak egy év időtartamÍa' Az I{úsági Bizottság
elnöke' távollétébeítitkrira állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az E]nökségi, a Választmrínl és a 1ötitkári üléseken'
16. S

Áz időszaki bizottságok
(1) Az időszaki bizottságok összeáilításának szempontjait' feladatait és munlavégzésének

módját, a kitiintetések és emlékérmek feLsorolását az Üg1rend tartalmazza.

(2) Emlékéremés más elismeÉs odaítéléséIealapított bizottság elnökét és tagjait amennyiben az Ügyrend másként nem rendelkezik az Elnökség j avaslatríra a választmány váasája'
(3)

Aikalmi

(ad hoc) bizottság elnökét és tagjait a

17.

kikiildő testület válasája meg.

s

A Társulat kiadvánvai
(1) A Tfusulat hivatalos lapja a Földtani
ke. szelkeszti a Szelkesztőbizottság.
(2)

ennek felelős szerkesáője a

Tiísulat elnö_

A TrÍsulat rendes

tatott

(3)

Közlöny'

é5 szervezeti tagjai a Földtani Közlön}t elófizetési díj ellenében nyomfomában' é\,es tagdíj befizetése esetén on-line formában kapják.

A Társulat Hirlevelének

kiadásáér1 és a honlapjának szerkesztéséértaz elnök felel. Tech-
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nikai szelkesztését a titkfu és az üg}.vezető végzi. A honlap szakosztályi és tertileti szervezeti
fejezeteinek szeÍkesztósét az i11etékes egységek vezetősége által megbízott tagtárs
('l)
1at

\

egzi.

A TáÍsulat rendes és szenezeti tagjai a HírleveLet alanyi jogon kapjrik. egyébkénta Társutitkárságán b&ki számára ingyenesen hozzáférhető.

(5) A Társulat területi szen€zetei vagy szakosztályai által megielentetett kiadványokéft a
rületi szervezet, illetve a szakosáály e]nöke felelós.
(ó)

A kiadási tevékenységkoordiná1ását az Elnökség tagjai sorábói kijelölt

te_

1'elelős látja el.

1s. s

Áz Ügyrend

A Társulat

szervezeti egységeinek rész]etes feladatkörét, me5-á]asáásának és működésének
rendjét, valamint a köz]úsznÍl szervezetként vállalt kötelezettségekből fakadó eljfuásokat aZ
Elnökség által jóváhagyott Ügylend szabá|yozza. ameiyhez csatolandók az E]lenőÚő Bizottság és az áliandó bizottságok üg'vrendjei. Áz Ügyrend nyilvános' Az tigyren<t móclosítását a
bekövetkezett változások esetén hal héten beliil végre ke1lhajtani.
19.

s

A TársuIat gazdálkodása
(1)

A TlÍsü]at örr,álló

vagyorrnal rendelkezik'

(2) A Trísulat nem nyereségelvű, minden bevételét az Alapszabályban meghatiírozott tevékenységre fordítja' a tlÍsada1mi szervezeteke ós a köÁasznú szervezeteke érvénves szabályok szerint gazdálkodik' Bevételei:
a) a tagok

általÍizetett tagdíj, amel}nek méfiékétaz Elnökség hatáIozza meg;

b) ríllami' öntonnrínyzati és gazdálkodó szervezeti támogatás:
c) adomán'v. illetve tartós adomány;
d) szolgáft atásból származó bevételek;
e) egyéb bevéteiek'

(3) A Társulat köáasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszéIyeztetve'
szakmá szolgáltatási tevékenységetis fol}tathat. A Társulat gazdasági-vtíllalkozási tevékenységet csak közhasz-nú vagy ajelen alapszabályban meghatá.ozott alapcél szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszél"veztetve végezhet' lEctv' 34. $ (1) bekezdés b') pont]' Ebből sZÍmazó eledményét nem osztja fel' aa az Alapszabályban meghatfuozott célok elérésérc.il1etve
közhasznú tevékenységrefordítja.

(4) A Tfusulat éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, melyet az Elnökség hagy
amel}Íöl kötele. d KöZg} ulést láiéko.4alni'

2I

jóvá

és

A Társulat alapszabály szelinti tevékenységénekés gazdálkodásának főbb
törvény vonatkozó .e11deikezései szerint n)'ilviinosságra hozza. A gazdákodás.
(5)

lés és a szolgáltatás részletes szabalyait az Üg.vÍend taftalmazza.

A Tfusulat tanozásaiért sa.ját vag"vonáva1 felel' A
tafiozásaiéft saját vagyonukkal r]em felelnek.
(6)

tagok

adatait a
a

Civil-

vagyonteze-

a tagdíj lizetésén túl_ a Tlirsu]at

(7) Ha a TáIsulat jogutód nélkül szíínik meg, a hjteiezők kielégítéseutiíífennmaradó vagyonról a Közgyűlés dönt.
20. s

Hatályba léptető és záró rendelkezések
(1) Az Alapszabályban nem szabiíyozott kérdésekea Polgári Törr,énvkönpről szóló 2013.
évi v' tör\'ény (Ptk.) és aZ egvesülési jogról. a közhasznú jogálláslól. valamint a civil szerve_
zetek miiködéséröl és támogatásaói szóló 2011. évi CLxxV. tör,.ény (Ectv.) rendelkezései
az iranyadók.

(3) A Fővárosi Bíróság 1989' ér'ben 6. Pk' 60440/1. szrímú végzésével411. sorszám alatt
nyilvántartásba vette a ]'ársulatot'
(4) Jelen Alapszabál}t az 199l' március 13-ai Rendkívüli Közg1'íilés Íbgadta e1; módosította
az 1994. március ló-ai, az ]996' mrícius 13-ai. az 1997. rr-rárcius 19_ej és az 1998. május 25ei Rendkívüli KözgÉlés, továbbá az 1999. március I"/-i. az 1999. április 28-i Közgyűlések;
valarnint a 2008. szeptember 16_ai Re11dkívü]j Közgyűlés. maid a 2012. mfucius 23-i 'Íisztújító Közgyii1és' a 2013. mfucius 22-ei Közgyűlés és a 2016. novenber 3_i. valarnint a 2017'
május 5-j Rendkívüli Közg1-iilés fogadta el' A módosított egységes szelkezetú Alapszabá1]' annak bírósági elÍbgadásáva1 lép hatátyba'
Budapest, 2017. május 05.

lgazolom, hog'v az A]apszabály egységes szelkezetbe foglalt szövege megfelelaz Alapszabá1y
módosítások alapján azok hatályos tartalmlánal. Az Alapszabá]y a Ptk' (2ol3' évi v.tv.) elöírásainak megfelelóeu keflilt módosításra.

ElleÍjegyeáe:

@Áca k'"'"-."--_-t_
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