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A társadalmi szervezetekről és a polgárok egyesületeiről szóló törvény (Szerb Köztársaság 

Hivatalos lapja 51/09 szám) 12. és 78. szakasza alapján, és a Magyarságkutató Tudományos 
Társaság Alapszabályának 7. szakasza alapján, a Magyarságkutató Tudományos Társaság 

2009. december 12-én megtartott alakuló gyűlésén majd 2014. november 25-én meghozta és 
elfogadta a 

 

Magyarságkutató Tudományos Társaság 

 

A L A P SZ A B Á LY Á T 

 

1. Szakasz 

 

 A Magyarságkutató Tudományos Társaság (a továbbiakban Társaság) párton kívüli, 
civil és non-profit szervezetkén alakult meg, azzal a céllal, hogy társadalomtudományi 
kutatásokat, szakmai képzéseket végezzen, publikációkat jelentessen meg. 

A Társaság megalakításának a célja, a társadalmi jelenségek tudományos és szakszerű 
kutatása, a fiatalok edukációja és szakmai képzése (szociológiai, gazdasági, történelmi, 
demográfiai, pszichológiai, lingvisztikai, antropológia, jogi, etnológiai és egyéb kutatási 
témában), dokumentációk és szakirodalom gyűjtése, publikálása. 

 

2. Szakasz 

 

Ezen célok elérése érdekében a Társaság tevékenysége: 
1. Szakmai dokumentációt és irodalmat gyűjt és feldolgozza azokat a szociológia, 

gazdasági, történelmi, demográfiai, pszichológia, lingvisztika, antropológia, jogi és 
etnológia tudományok terén 

2. Egyedül vagy társszervezőként szakmai tanácskozásokat, konferenciákat, 
szemináriumokat és egyéb edukációs továbbképzéseket szervez 

3. A törvénnyel összhangban, kutatáseredményeiről könyveket, stúdiumokat és egyéb 
kiadványokat publikál 

4. Tevékenységi területén szakembereket alkalmaz tudományos kutatómunkák, 
projektumokban   

5. Az alkotmányban és a törvényekben garantált polgári és emberi jogok tiszteletben 

tartásával terjeszti a tolerancia fontosságát 
6. Együttműködik a tudománnyal és empirikus társadalomkutatással foglalkozó 

egyetemekkel, oktatási intézményekkel és szakmai egyesületekkel, valamint más 
szervezetekkel az országban és külföldön is 

 

3. Szakasz 

 

A Társaság neve: Научно друштво за хунгаролошка истраживања  

 

Angolul: The Scientific Association for Hungarology Research 

 

Magyarul: Magyarságkutató Tudományos Társaság 

 

A Társaság székhelye: Szabadka, Strossmayer utca 11. 

Tevékenységét a Szerb Köztársaság területén jegyezte be. 
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4. Szakasz 

 

A Társaságnak tagja lehet, aki elfogadja az Alapszabályát, egy egyesületi tag javaslata 
alapján. 

A Társaság tagságbeli felvételéről az Igazgatóbizottság dönt. 
A be-tagosodás a Belépő nyilatkozat aláírásával lép életbe. 
A tag a kilépő nyilatkozat aláírásával kiléphet az egyesületből. 
A tagság megszűnhet a tag halálával, hosszabb passzivás vagy az alapszabály 

tiszteletben tartásának hiánya, illetve a Táraság tekintélyének a csorbítása okán. 
A tagság megszűnéséről az Igazgatóbizottság javaslatára a Közgyűlés dönt. 
A tagnak lehetővé kell tenni, hogy nyilatkozzon a kizárást okozó helyzet kapcsán. 
 

5. Szakasz 

 

 A Társaság tagjainak a jogai: 

1. A többiekkel egyenrangúan részt vesz a Társaság céljainak elérésében. 
2. Közvetlenül, vagy az Társaság szervein keresztül részt vesz a Közgyűlés munkájában 

3. Választ vagy megválaszthatják a Társaság szerveibe és testületeibe 

4. Időben és megfelelően informálódik a Társaság munkájáról és tevékenységéről 
A tagok kötelességei: 

1. Aktívan részt venni a társasági célok megvalósításában  
2. Érdeklődéséhez mérten részt vesz a Társaság tevékenységében  
3. Fizeti a tagsági díjat 
4. Az Igazgatóbizottság által megbízott egyéb feladatokat végzi el. 

  

6. Szakasz 

 

A Társaság szervei: a Közgyűlés, az Igazgatóbizottság és a Felügyelő-bizottság             

 

7. Szakasz 

 

 A Közgyűlést a Társaság teljes tagsága alkotja. 

 A Társaság Közgyűlése lehetőleg évenként ülésezik. Rendkívüli Közgyűlést az 
Igazgatóbizottság, vagy a tagság 1/3-ánk a javaslatára lehet összehívni, azzal, hogy a 
kezdeményezést írásos formában az Igazgatóbizottságnak kell átnyújtani. 
 A Közgyűlést az Igazgatóbizottság Elnöke hívja össze, írásban, a gyűlés időpontjának 

és helyének a meghatározásával. Az ülés elején meghatározandó az elnöklő személye. 
A Közgyűlés tevékenységei: 

1. meghozza a Társaság Munkatervét 
2. meghozza, változtatja és kiegészíti a Társaság Alapokmányát 
3. meghozza a Társaság egyéb általános szabályzatait 
4. megvitatja és elfogadja a Társaság szerveinek munkájáról készített jelentéseket, 
5. megvitatja és elfogadja a pénzügyi tervet és beszámolót 
6. megválasztja a Társaság szerveit és az Elnökséget, 
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a gyűlésen a tagság fele jelen van. Ha a 

Közgyűlésen nincs jelen a tagság fele, akkor az Elnöklő bezárja az ülést, majd azonnal 
összehívja az új Közgyűlést, amelynek döntéshozatalához elegendő a jelenlevő tagok, azzal, 

hogy utólagos véleményezés okán értesítik a döntésről a többi tagot is (e-mailban vagy postai 

úton). 
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A Közgyűlés döntéseit a jelenlevő tagok szavazatainak többségével hozza meg. 
 A jelenlevők ¾-nek a szavazata alapján dönthet az Alapszabály szövegéről, 

változtatásáról és a Társaság megszüntetéséről. 
 

8. Szakasz 

 

 Az Igazgatóbizottság a Társaság végrehajtó szerve, amely a Társaság céljainak a 
megvalósításával törődik, az Alapszabályzattal összhangban. 

 Az Igazgatóbizottság három tagja van, akiket a Közgyűlés választ meg és hív vissza. 

 Az Igazgatóbizottság saját soraiból megválasztja az elnököt, az alelnököt. 
 A Társaságot harmadik személyek felé az Elnök képviseli és joga van eljárni a 
pénzügyekben. 

Az Igazgatóbizottság elnökhelyettese az elnök hiányában képviseli a Társaságot, és a 
Társaság nevében aláírja a pénzügyi és egyéb dokumentumokat.  
 Az Igazgatóbizottság mandátuma 4 évig tart és a tagjai újraválaszthatók. 
 

9. Szakasz 

 

Az Igazgatóbizottság feladata: 

1. Koordinálja és vezeti a Társaság céljával összhangban a munkát a Közgyűlések között 

2. megszervezi a Társaság tevékenységét 
3. munkafeladatokkal bízza meg az egyes tagokat  
4. pénzügyi döntéseket hoz 

5. kezdeményezi a Közgyűlésen, az Alapszabály szövegének a megváltoztatását, saját vagy 
legalább 5 tag javaslatára, megteszi a kiegészítést vagy változtatási javaslatot 

6. eljárást indít kártalanítás ügyben, összhangban az Egyesületi törvény 25. szakaszával 
döntéseket hoz a Közgyűlés felhatalmazásával összhangban, szükségképpen pedig 
kinevezi a Társaság képviselőjét 

7. egyéb tevékenységeket is folytat, amire a Közgyűlés vagy a törvény más szervet nem 
hatalmazott fel. 

Az Igazgatóbizottság döntéseit a jelenlevő tagok többségének szavazataival hozza meg 
és akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint a fele jelen van. 
 

10. Szakasz 

  

 A Felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság pénzügyi ügyvitelét, és ha 

szabálytalanságot észlel, haladéktalanul jelenti az Igazgatóbizottságnak.  

A Felügyelő bizottságnak három tagja van, akiket a Társaság Közgyűlése választ meg. 
A Felügyelő bizottság tagjainak a mandátuma 4 évre szól és újraválaszthatók. 
A Felügyelő bizottság jelentését benyújtja a Közgyűlésnek is. 

 

11. Szakasz 

 

 A Társaság tevékenysége nyilvános. 
 A munka nyilvánosságának a megvalósítása érdekében, a Társaság aktivitásáról az 
Igazgatóbizottság értesíti a Társaság tagjait, belső publikációk, website vagy nyílt levél útján.  

Az évi munkabeszámolót és pénzügyi elszámolásokat a tagoknak a Közgyűlésen 
mutatják be. 
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12. Szakasz 

 

 A Társaság céljainak elérése okán kapcsolatot épít és együttműködik más szakmai, 
tudományos és oktatási intézményekkel vagy egyesületekkel az országban vagy külföldön. 
 A Társaság szabadon csatlakozhat tudományos kutatásokkal és publikációkkal 
foglalkozó nemzetközi egyesületekhez, amiről a Közgyűlés utólag dönt.  

 

13. Szakasz 

 

A Társaság jövedelmének forrásai a tagsági díjak, adományok, hozzájárulások, 

hagyatékok és ajándékok (természetes vagy pénz formában), pénzügyi szubvenciók, kamatok, 
bérletek, részesedések vagy egyéb jövedelmek, amelyeket a Társaság tevékenysége után, a 
törvényekkel összhangban megvalósít. 

 

14. Szakasz 

 

 A Társaság megszűnéséről a Közgyűlés dönt, ha a céljainak a megvalósulásához 
megszűnnek az alapfeltételek, vagy egyéb törvényes esetek létrejöttével. A Társaság 
megszűnése estén vagyona állandó megőrzésre a Szabadkai Történelmi Archívumba kerül. 

 

15. Szakasz 

 

  

A Társaság pecsétje kerek, amelyen a következő szöveg jelenik meg: Научно 

друштво за хунгаролошка истраживања és Magyarságkutató Tudományos Társaság, az 

alsó részében pedig Naučno društvo za hungarološka istraživanja, a közepében pedig 
Суботица/Szabadka. 

А Társaság logója: mtt vagy  

 

16. Szakasz 

 

 Azon kérdésekben, amelyeket ez az Alapszabályzat nem szabályoz, a hatályban levő 
törvények az érvényesek. 
 

17. Szakasz 

 

 Ezen Alapszabály hatályba lépésével, hatályok kívül kerülnek a korábbi 
Alapszabályzatok: az első alapszabályzat, 1991. június 19, továbbá 1997. december 20-án, 
valamint 2002. október 18-án meghozott szabályzatok is. 

 

Hitelességet igazolom: 
 

 

Gábrity Molnár Irén, elnök       Mihályi Katalin 

                    Közgyűlés elnöklője 

 


