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az 1992-ben megalakult Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 

2014. május 27. napján meghozott közgyűlési döntéseivel egységes szerkezetbe 

foglalt szövege, a változások dőlt betűkkel jelezve. A módosítások részben a 

2011. évi CLXXV. tv., részben az Új Ptk., a 2013. évi V. tv. miatt váltak - a 

közgyűlés döntései alapján - szükségessé. 
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I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE az Új Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak  a 3:378 - 3:404. §-ai 

alapján, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. hatályos rendelkezéseinek 

megfelelően, olyan EGYESÜLET, amely az alábbiak szerinti jogi személyiséggel 

rendelkezik, közhasznú szervezetnek minősül és, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejött, 

működő civil szervezet. 

  
1.1. Neve:  GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 

 Rövidítve: GTTSZ 
 
 Angolul: The Federation of Management and Scientific Associations 
 
 Németül: Verband der Wirtschaftsgesellschaften und der  
  Wissenschaftlichen Gesellschaften 
 
 Franciául: Fédération des associations scientifiques et de gestion économique 
 
 Oroszul: Союз Экономических и Научных Обществ 
 
 Székhelye:  1012 Budapest, Logodi u. 22-24.sz. 

  
 Működési  
 területe: Magyarország 
  
 Alapítás éve: 1992 
  
  Képviselete: A szövetséget az elnök, a főtitkár, akadályoztatásuk esetén az 

elnökhelyettesek és a főtitkárhelyettesek képviselik. 
 
1.2. Jellege: A szövetség a vállalkozás, a gazdaság, a gazdálkodás (ipar, pénzművelet, 

kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal) területein tevékenykedő közgazdasági, pénzügyi, 
gazdasági, műszaki szakemberek, szervezetek (cégek, vállalatok, önkormányzatok) 
önkormányzati elven működő, országos hatáskörű – pártoktól független, non-profit – 
tudományos, szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és érdekegyeztetési közhasznú 
társadalmi szervezete.  
 

 Konzultatív és koordináló szerepet vállal olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező  
 egyesületek (szervezetek) között, amelyek jellege, tevékenysége, céljai egészben, vagy    
  részben megegyeznek a szövetség céljaival.  
 

A szövetség közvetlen politikai, így pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete  
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, s tőlük anyagi támogatást nem 
is fogad el, az Európa Parlament-i, az országgyűlési képviselői továbbá a megyei, fővárosi 
és helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. 

 
1.3. A szövetség jogi személy. 
 
1.4. A szövetség illetékes vezető testületének döntése alapján más társadalmi szervezetnek is tagja  
 lehet. 
 
1.5. A szövetség pecsétje:   

Körbélyegző; köroldalakban felírt szöveg: 
 Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, Budapest 
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II. 

 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 

 
2.1. A szövetség célja  

 
– A gazdaság és a tudomány élénkítése, fejlesztése érdekében az értékek termelésének, 
védelmének (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás, kereskedelem, hon- és rendvédelem, oktatás, 
állami vagyonkezelés, igazságszolgáltatás) az innovációnak, a finanszírozási problémák 
megoldásának (bank, deviza, hitel, vám, adó, biztosítás) a tulajdonlásnak, az 
információcserének és tájékoztatásnak, a munkahelyek megteremtésének elősegítése. 

 

- Szociális tevékenység   

      - Tudományos tevékenység, kutatás.   

- Ismeretterjesztés  

- Oktatás.   

- Kulturális tevékenység.   

- Környezetvédelem.   

- Az euroatlanti integráció elősegítése.   
 

2.2. A szövetség céljainak megvalósítása érdekében a tudományos tevékenység és kutatás, az 
ismeretterjesztés, a kulturális tevékenység és az oktatás, valamint a környezetvédelem és az 
energiapolitika területén a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi 
CXXXIV. tv. 5.§-ban foglaltak és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 6.§ (1) bek. a) pont alapján az alábbi részletezés szerint, 
 
– támogatja a gazdasági és a kutató, fejlesztő tevékenység élénkítésére, fejlesztésére irányuló 
parlamenti, kormányzati munkákat a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 
2004. évi CXXXIV. tv. 5.§ (3) bek. alapján 
 
– új jogszabályok alkotását kezdeményezi és azokra javaslatot tesz, 
 
– véleményt nyilvánít gazdasági és tudományos tevékenységet érintő, azt szabályozó 
törvénytervezetekről, jogszabályokról és hatósági intézkedésekről, tagjai bevonásával azok 
széles körű megvitatását megszervezi, a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 
szóló 2004. évi CXXXIV. tv. 5.§ (1) bek. a) pontja alapján, 
 
– kezdeményezi egy olyan információs-tájékoztató rendszer kialakítását – és azt működteti, –, 
amely lehetővé teszi, hogy a gazdálkodó szervezetek folyamatosan megismerjék a velük 
szemben támasztott hazai és nemzetközi követelményeket, jogszabályokat, és így időben 
alkalmazkodhassanak az állandóan változó körülményekhez a kutatás-fejlesztésről és a 
technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv. 5.§ (1) bek. f) és g) pontjai szerint; 
 
– nemzetközi kapcsolatokat tart fenn szakmai, tudományos szervezetekkel kutatás-
fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv. 5.§ (1) bek. d) é g) 
pontja szerint, 
 
– külföldi tagozatokat szervez, működtet, a kutatás-fejlesztésről és a technológiai 
innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv. 5.§ (1) bek. d) é g) pontja szerint; 
 
– rendszeresen közvetíti a külföldi és hazai, e témakörben általánosan hasznosítható 
tapasztalatokat, különös tekintettel az euroatlanti integráció elősegítésére a kutatás-
fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv. 5.§ (1) bek. d) pont 
alapján; 
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– szakmai, tudományos előadásokat, kiállításokat, vitákat, tanfolyamokat, rendezvényeket 
(konferenciákat), összejöveteleket, tanulmányutakat szervez, 
 
– vállalkozási, szakértői tevékenységet végez,   
 
– bizottságokat szervez gazdasági, tudományos és műszaki feladatok hatékony megoldására, 
 
– tagozati és egyéni tagjai közreműködésével tanulmányokat készít és kutatási tevékenységet 
végez, 
 
– kutatási, fejlesztési témákra javaslatot tesz, 
 
– egyéni és jogi tagjainak érdekében – a jogi keretek adta lehetőségen belül – eljár, munkához 
jutásukat elősegíti, 
 
– alapítványokat, díjakat, és emlékérmeket létesít, személyi javaslatot tesz más szervezetek és 
szervek számára, 
 
– a személyi kapcsolatok, az információcsere támogatására klubot működtet, 
 
– lehetővé teszi azoknak a szakembereknek a részvételét is a rendezvényeken, akiknek nincs 
lehetőségük a magas részvételi díjakkal járó, exkluzív rendezvényeken való részvételre, 
 
– a gazdaság fejlesztése érdekében a törvényhozó, kormányzati és társadalmi erőkkel partneri 
kapcsolatra törekszik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
6.§ (1) bek. a) pont alapján, 
 
- előadássorozatot szervez „Hogyan tovább az Európai Unióban” címmel az állami 
irányításban dolgozó tisztségviselők, a tudományos élet és a gyakorlatban dolgozó 
vállalatvezetők előadásaira építve, nagy nyilvánosságot biztosítva és archiválva az ott 
elhangzott főbb gondolatokat,  
 
– a tagok informálása érdekében honlapot működtet, illetve időszakonként 
“Hírlevelet” ad ki. 

 

 

A GTTSz közhasznú tevékenységeinek jogszabályi háttere: 
- Magyarország Alaptörvénye: minden tevékenység során, 

Kutatás-fejlesztés és innováció: 

 A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. 

számú törvény 30. §: „A kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció társadalmi 

megítélésének, elfogadottságának és megbecsülésének javítása, valamint a 

természettudományos és műszaki pályák vonzerejének növelése érdekében támogatni 

kell 

a) a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs tevékenysédről, annak 

eredményeiről szóló ismeretterjesztő, népszerűsítő, azok előnyös hatásait és 

esetleges kockázatait feltáró tevékenységet, a tévés nézetek elleni küzdelmet, a 

társadalmi ellenőrzést elősegítő fórumokat; 

b) a tehetségkutatást és a tehetséggondozást; 

c) a kutatásetikai kódex kidolgozását; 

d) a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció, valamint a társadalom más 

szereplői közötti párbeszéd erősítését.” 
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Környezetvédelem, fenntartható fejlődés, energiapolitika: 

 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. § 

(1)-(2) bek:  

„1. § (1)
 
A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának 

kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas 

szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása. 

(2) A törvény a kiszámíthatóság és a méltányos teherviselés elve szerint megfelelő 

kereteket teremt az egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítésére 

és elősegíti 

a) a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentését, 

károsodásának megelőzését, a károsodott környezet javítását, helyreállítását; 

b) az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását; 

c) a természeti erőforrások megőrzését, fenntartását, az azokkal való ésszerű 

takarékos és az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodást; 

d) az állam más feladatainak a környezetvédelem követelményeivel való összhangját; 

e) a nemzetközi környezetvédelmi együttműködést; 

f) a lakosság kezdeményezését és részvételét a környezet védelmére irányuló 

tevékenységben, így különösen a környezet állapotának feltárásában, 

megismerésében, az állami szerveknek és az önkormányzatoknak a környezet 

védelmével összefüggő feladatai ellátásában; 

g) a gazdaság működésének, a társadalmi, gazdasági fejlődésnek a környezeti 

követelményekkel való összehangolását; 

h) a környezetvédelem intézményrendszerének kialakítását, illetve fejlesztését; 

i) a környezet védelmét, megőrzését szolgáló közigazgatás kialakítását, illetve 

fejlesztését.” 

Továbbá: 

-  a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 1.§ e) pontja, a 

megújuló energia ellátás szükségességéről rendelkező 9.§ és a felhasználók 

és védendő fogyasztókról szóló 56.§. alapján, 
 

- a szociális közműszolgáltatás kialakításáról szóló 2013. évi XXIV. törvény, 

benne a villamos energia és a földgázellátásról szóló törvények valamint az 

építésügyi jogszabályok módosításai 
 

Kulturális örökségvédelem: 

 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. számú törvény 6. §: „A 

kulturális örökség védelmének összehangolását és irányítását, ágazati szakmai 

felügyeletét a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el. E 

feladatkörében irányítja a kulturális örökségvédelmi hatóságot (a továbbiakban: 

hatóság), szakfelügyelői és más szakmai testületeket működtet.” 

 

Műemlék és ipari örökség védelem: 

 Alaptörvény XXVI. Cikk: „Az állam - a működésének hatékonysága, a 

közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek jobb átláthatósága és az 

esélyegyenlőség előmozdítása érdekében - törekszik az új műszaki megoldásoknak és a 

tudomány eredményeinek az alkalmazására.” 

 

Oktatás: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 1. § (1) „Nevelés-oktatás 

eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás” 

 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. Törvény 6. § (1) „Az állam által elismert 

szakképesítéseket az OKJ tartalmazza” 
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 A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 3. § (4) „A felsőoktatási 

intézmények… vehetnek részt felnőttképzésben. 

 A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 1. § „Az állam - e törvény keretei között 

- mindenki számára biztosítja a felnőttképzésben való részvételhez való jogot.” 

 

Kulturális örökségvédelem: 

 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. számú törvény 6. §: „A 

kulturális örökség védelmének összehangolását és irányítását, ágazati szakmai 

felügyeletét a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el. E 

feladatkörében irányítja a kulturális örökségvédelmi hatóságot (a továbbiakban: 

hatóság), szakfelügyelői és más szakmai testületeket működtet.” 

 

Műemlék és ipari örökség védelem: 

 Alaptörvény XXVI. Cikk: „Az állam - a működésének hatékonysága, a 

közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek jobb átláthatósága és az 

esélyegyenlőség előmozdítása érdekében - törekszik az új műszaki megoldásoknak és a 

tudomány eredményeinek az alkalmazására.” 

 

Hon- és rendvédelem: 

- 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről, különösen annak 1.§-ában előírt 

feladatok teljesítésében, 

- 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről, különösen annak 1.§ (2) és (3) 

bekezdéseiben a rendőrség számára előírt partneri, együttműködési feladatainak 

teljesítésében. 

Az euroatlanti integráció elősegítése 

-  az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 

módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. 

törvény, annak intézményi, gazdasági és szociális előírásainak értelmezése, 

népszerűsítése és/vagy kritikai értékelése. 

Az egyesületként működő Szövetség a mindenkor hatályos jogszabályok alapján ellátott állami 

és önkormányzati feladatai ellátására tagjaiból tagozatokat szervez, amelyek munkájukat a 

teljes nyilvánosság biztosítása mellett végzik. Az állami és önkormányzati szervek hatáskörébe 

tartozó feladatok közös ellátása érdekében pedig ezen szervekkel „Együttműködési 

megállapodás”-okat köt.  
  

2.3.      Vállalkozik azonos profilú társadalmi szervezetekkel történő együttműködés útján a  
 gazdaságpolitikai célokkal, feladatokkal kapcsolatos, egységes álláspont kialakítására, az azzal                  
 kapcsolatos koordinációra, az ilyen jellegű tevékenységek integrálására. 

 
2.4. A szövetség céljait a jogi és egyéni tagok részvételével, bizottságok, tagozatok, területi, 

megyei és helyi szervezetek, bevont külső szakértők és partnerszervezetek munkája révén 
valósítja meg.   

              A működéshez szükséges anyagi forrásokat bevételeiből biztosítja mely bevételek – tagdíj  
              támogatások, közhasznú, vállalkozói valamint egyéb cél szerinti tevékenységből származó  
             bevételek. Az anyagi források megszerzését a szövetség érdekeltségi alapon is biztosítja,  
             melynek konkrét mértékéről a főtitkár dönt.  
 
              Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem  
              veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabály  

 2.1. pontjában meghatározott tevékenységére fordítja. 
 

 



 

7 

 

2.5. A szövetség 2.2. pontban meghatározott tevékenységeit úgy folytatja, hogy korlátozás nélkül 
lehetővé teszi azt, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül bárki más is részesülhessen.  

 

III. 

AZ EGYESÜLETKÉNT MŰKÖDŐ SZÖVETSÉG TAGSÁGA 
 
3.1. A szövetség az önkéntesség elvén alapszik. 
 
3.2.       Az egyesületként működő szövetség tagjai lehetnek: 

– jogi személyek (gazdasági társaságok, egyesületek, szakmai és civil szervezetek stb.). 
 
3.3.       A szövetségnek az a jogi személy lehet tagja, amely 

– elfogadja a szövetség alapszabályát és céljait, 
– rendszeresen eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének. 
 

3.4.      A szövetség pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki a szövetség céljait   
             magáénak érzi, azok megvalósítását erkölcsi és anyagi segítséggel támogatni kívánja és ebbéli  
             szándékát kinyilvánítja. 
 
3.5.    Tagsági viszony létesítése, tag felvétele és nyilvántartása a szövetség ügyvezető titkárságának  
             döntése alapján történik. 
 
3.6. A tagság megszűnik: 

– a jogi tag jogutód nélküli megszűnésével, 
– kilépéssel, a kilépést követő év első napjával, 
– kizárással, ha a tag magatartásával a szövetség alapszabályát megsérti, 
– törléssel, ha a tag 1 éven keresztül önhibájából – felszólítás ellenére – nem teljesíti 
tagdíjfizetési kötelezettségét, 
– a szövetség megszűnésével.  
A tag kizárásról a közgyűlés minősített szótöbbséges határozatával dönt. 

 

IV. 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
4.1. A szövetség tagjainak jogai: 

– részvétel a szövetség tevékenységében, 
– részvétel a közgyűlésen és a szövetség egyéb rendezvényein, 
– szavazati jog, 
– választás és válaszhatóság joga a szövetség szerveibe (tisztségre csak nagykorú 
magánszemély választható) 
– javaslattételi jog, 
– tájékozódás joga, 
– iratbetekintési jog, 
– a szövetség céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatásának kezdeményezése, 
– a szövetség bármely szervének alapszabályát vagy törvénysértő határozatát az elnökség és 
közvetlenül a bíróság előtt megtámadhatja.  
 
A jogi tagok tagsági jogaikat képviselőik útján gyakorolják. 

 
4.2.  A szövetség tagjainak kötelezettségei: 

-  eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek; 
- nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását; 
– az alapszabály és a választott szervek határozatainak betartása, 
– a tagsági díj befizetése, 
– a szövetség munkájában való részvétel, 
– a szövetség tekintélye és belső fegyelme feletti őrködés, 
– a szakmai hivatástudat és az összetartozás szellemének ápolása, 
– szövetség szellemi és anyagi gyarapítása, közreműködés a tagsági kör bővítésében. 



 

8 

 

 
A jogi személy tagok kötelezettségeiket bejegyzett képviselők útján gyakorolják. 
 

4.3. A  jogi tagok által fizetendő tagsági díj mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés állapítja 
meg. Tagsági díjat évente kell fizetni.   

 

V. 

A SZÖVETSÉG TESTÜLETI SZERVEI 
 
5.1.1.       A szövetség testületei 

– közgyűlés 
– elnökség 
– ellenőrző bizottság 
 

5.1.2.A szövetség szervezetei: 
– ügyvezető titkárság 
– területi szervezetek 
– tagozatok 
– bizottságok 
 

  
5.1.3 A szövetség vezető- és testületi szerveinek ülései nyilvánosak. E szervek döntéseikről, 

határozataikról, működésükről és beszámolóikról a szövetség honlapján, illetve az általa 
kiadott “Hírlevél”-ben tájékoztatják az érintetteket. 

            A szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. A betekintés 
lehetővé tételéről az elnök és a főtitkár köteles gondoskodni az iratbetekintési igény 
bejelentésétől számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb harminc napon belül. 

             A szövetség szolgáltatásairól ugyancsak a honlapján, illetve az általa kiadott “Hírlevél”-ben, 
illetve propaganda-anyagok kiadásával tájékoztatja az érintetteket azzal, hogy 
szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 
 

5.2.  A közgyűlés 
5.2.1.  A közgyűlés a szövetség legfőbb képviseleti és döntéshozó szerve, amely a tagok 

összességéből áll. 
 

5.2.2.  A szövetség közgyűlését szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.  
 

Ezenkívül szükséges összehívni az elnökség, vagy ez ellenőrző bizottság kezdeményezésére,  
              továbbá a tagság egyharmadának a konkrét cél megjelölésével bíró kérésére, valamint akkor,  
              ha azt a törvényi felügyeletet ellátó ügyészség kezdeményezi, illetve az illetékes bíróság  
              elrendeli. 

 
5.2.3. A közgyűlést az elnökség írásbeli meghívóval és a tárgysorozat feltüntetésével – legalább 15  
              nappal megelőzően – hívja össze. 

 
5.2.4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő jelen  

van. 
 

5.2.5. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza (50% + 1fõ). 
Nyílt (nem titkos) szavazás útján minősített többség (2/3 + 1 fő) szükséges viszont az 
alapszabály elfogadásához, módosításához, az 1.4. pont alatti döntéshez, a szövetség más 
egyesülettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondásához, az elnökség 
megválasztásához és visszahívásához. (Titkos szavazást akkor kell tartani, ha a határozatképes 
közgyűlésen  jelenlévő tagok legalább 50%-a azt kéri.) 

 
5.2.6. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a 

határozatképességhez szükséges számban, 15 napon belül ugyanazzal a tárgysorozattal újabb 
közgyűlést kell összehívni.   
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Az újból összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek 
számára tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat a meghívóban már előre 
tájékoztatták.  
A közgyűlés ülései nyilvánosak. 

 
5.2.7. A közgyűlésen a jogi tagok képviselőjük (megbízottjuk) útján vesznek részt és szavaznak. 
 
5.2.8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a főtitkár, valamint a közgyűlésen  
             megválasztott két egyesületi tag, mint hitelesítők írnak alá. 
 
5.2.9. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, figyelemmel az 5.2.5. pont szerinti szavazati  
             arányokra 

– a szövetség alapszabályának elfogadása és módosítása, 
– az elnökség éves beszámolójának és ezzel egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági 
jelentésének elfogadása, 
– az elnöknek, az elnökhelyes(ek)nek, a főtitkárnak, a főtitkárhelyetteseknek és az ellenőrző 
bizottság elnökének és tagjainak öt évre szóló megválasztása, illetve visszahívása, 

              – az éves tevékenységről szóló közhasznúsági melléklet és mérleg elfogadása, 
– a szövetség tevékenységének átfogó értékelése, 
– pályadíjak, alapítványok létrehozása, 
– a felszámolás során meglévő vagyon sorsáról való döntés, 
– döntés tag kizárásáról, 
– befektetési szabályzat és egyéb működési szabályzatok elfogadása, 
– a szövetség más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének úgyszintén feloszlásának 
kimondása. 
 

5.3.        Az elnökség 
5.3.1. Az elnökség összetétele (5-9 fő) 
              – elnök 

– elnökhelyettes(ek)  
– főtitkár. 
  

5.3.2. Az elnökség feladat- és hatásköre 
Az elnökség feladatkörében: 
– gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, a jogszerű működésről, 
– összehívja a közgyűlést, 
– jóváhagyja,a szervezeti és működési szabályzatot,   
– a két közgyűlés között  összefogja a szövetség tevékenységét, biztosítja a szövetség 
törvényes alapszabályszerű működését. 
 
Az elnökség hatáskörében: 
– bizottságokat, tagozatokat, területi szervezeteket hozhat létre és szüntethet meg, vezetőségét 
megerősíti, 
– a szövetség nevében szerződéseket, megállapodásokat köthet, 
– a szövetség munkatervét és ügyrendjét jóváhagyja, 
- javaslatot tesz a főtitkárhelyettesek személyére 
 

5.3.3. Az elnökség működése: 
– Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik, s legalább négy ülést tart 

évente, melyeket az elnök, távollétében a főtitkár vezet. 
– Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a levezető elnöki feladatot ellátó 
hitelesít. 
– Az elnökség döntéseit szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt. 
– Az elnökség üléseit  az elnök vagy kérésére, illetve az elnök távollétében  a főtitkár hívja 
össze az elnökség tagjai részére az ülést megelőzően 15 nappal korábban kiküldött, napirendi 
pontokat feltüntető meghívó megküldésével. 
– Az elnökség ülései nyilvánosak 
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– Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon az elnökség  szavazásra jogosult tagjainak 
50%-a + 1 fő jelen van. 
- a határozathozatal a határozatképes elnökségi ülésen megjelentek egyszerű 

szavazattöbbségével, nyílt szavazásban történik és annak eredményét mindenkor rögzíteni 
kell az ülésről készült jegyzőkönyvben. 
 

5.3.4. Az Elnökség tagjai az egyesület vezető tisztségviselői. 
 
5.4.  Az Ellenőrző Bizottság 

5.4.1. Az Ellenőrző Bizottság elnökből és két tagból áll. Az Ellenőrző Bizottság tagja az a 

nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

nem korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi 

személy vezető tisztségviselője. Az Ellenőrző Bizottság tagjai az Ellenőrző Bizottság 

munkájában személyesen kötelesek részt venni. Az Ellenőrző Bizottság tagjai a 

Szövetség vezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. Az Ellenőrző 

Bizottság-i tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

Az Ellenőrző Bizottság folyamatosan gondoskodik a szövetség gazdálkodásának 

ellenőrzéséről, azzal a feladattal, hogy a Szövetség elnökét és főtitkárát, valamint az 
Elnökséget és más tisztségviselőket a jogi személyként működő Szövetség érdekeinek 
megóvása céljából ellenőrizze. 
Az Ellenőrző Bizottság-i tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az Ellenőrző 

Bizottság-i tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. 
Az Ellenőrző Bizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő 

előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén 

ismertetni. 

Az Ellenőrző Bizottság a Szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 

szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Ennek során a vezető 

tisztségviselőktől jelentést, a szövetség munkavállalóitól pedig  tájékoztatást vagy felvilágosítást 

kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgálhatja. Elnöke és tagjai nem lehetnek egyúttal a Szövetség elnökségi tagjai is. A 

Bizottság Elnöke és tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Szövetség elnökségi  ülésein. 
 
5.4.2. Az ellenőrző bizottságot a közgyűlés öt évre választja meg. Az Ellenőrző Bizottság 

határozatképes, ha azon valamennyi tagja jelen van. Határozatait 2/3-os többséggel nyílt 

szavazással, zárt ülésben hozza meg. 

 

5.4.3. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyben rendelkezik arról, hogyan 

vizsgálja és ellenőrzi a Szövetség gazdasági ügyeit, pénzgazdálkodását, melynek 

eredményéről az évi rendes közgyűlésen beszámol.   

- Köteles az intézkedésre jogosult Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szövetség működése során olyan 

jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Közgyűlés 

döntését teszi szükségessé, illetve ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó 

tény merült fel.  

A közgyűlést az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon 

belül – az Egyesület Elnökének össze kell hívnia. E határidő eredménytelen eltelte esetén 

a vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság önállóan is jogosult. 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó, illetékes ügyészi szervet.  
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5.4.4. A közgyűlés az ellenőrző bizottságnak a közhasznúsági melléklet és az éves gazdálkodásról 

szóló pénzügyi beszámoló (mérleg) elfogadására vonatkozó javaslata nélkül érvényesen nem 
határozhat.   

 
5.4.5. Az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak  
             összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése és vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 
teszi szükségessé, 
b) vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.  
Az intézkedésre jogosult vezető szervet az ellenőrző bizottság indítványára – annak 
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen 
eltelte esetén a vezető szerv összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult. Ha az arra 
jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó szervet. 
 

5.4.6. Az 5.4.1. pontban meghatározottakon túl nem lehet az ellenőrző bizottság tagja, aki 
a) az elnökség vagy az ügyvezető titkárság elnöke vagy tagja, 
b) a szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
c) a szövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a szövetség által tagjának a tagsági viszony alapján 
nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, 
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.  
 
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 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. 

 

Az Ellenőrző Bizottság-i tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy 

nem megfelelő teljesítésével a Szövetségnek okozott károkért a szerződésszegéssel 

okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Szövetséggel szemben. 
 
5.5.       A szövetség szervezetei:  
5.5.1.  Ügyvezető titkárság (7-11 fő) 

– főtitkár 
– főtitkárhelyettes(ek)   
– az Elnökség által megválasztott további tagok. 

 
5.5.2. Az ügyvezető titkárság – a főtitkár vezetésével – a két elnökségi ülés között, utólagos  

beszámolási kötelezettséggel szervezi a szövetség tevékenységét. Gondoskodik a közgyűlés és 
az elnökség határozatainak, a mindenkori jogszabályoknak, az alapszabálynak betartásáról, a 
testületi ülések előkészítéséről, illetve azok megtartását megszervezi.  
 
A titkárság nyilvántartást vezet a közgyűlés és az elnökség döntéseiről, mely nyilvántartásból  

             megállapítható azok tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők  
             számaránya.  
             Az ügyvezető titkárság nyilvántartást vezet a tagságról, ennek során tudomásul veszi a kilépést  

és a kilépő tagot törli a nyilvántartásból. 
 
5.5.3. Az ügyvezető titkárság  szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik. 
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5.5.4.  Tagjai munkájukat a főtitkár által meghatározott munkamegosztásban végzik. 
 
5.5.5. Határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója,  
             élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más  
             előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek, a  
             közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által igénybe vehető nem pénzbeli  
             szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott,  
             létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  
             A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet  

vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak  
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás  
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A jelen rendelkezés mind az  
ügyvezető titkárságra, mind az elnökség tagjaira, mind pedig a közgyűlésre érvényes. 
 

5.6.        Területi szervezetek 
5.6.1. A szövetség központi szerveink koordinációja mellett saját választott vezetőségük   
               (elnök+titkár+három-öt tag) irányításával működik és az adott megyében, illetve településen   
               tevékenykedő tagokból áll. 

 
5.7.         Tagozatok 
5.7.1. A szövetségen belül a gazdaság egyes szakágazatainak sajátos problémái iránt érdeklődő  
               tagokból alakulnak. 

 
5.7.2. A tagozat vezetőségét – a főtitkár javaslata alapján – a tagság választja és az ügyvezető 

titkárság erősíti meg. 
 

5.8.       Bizottságok 
A közgyűlés, az elnökség vagy az ügyvezető titkárság hozza létre – állandó vagy ideiglenes 
jelleggel – egy-egy kiemeltebb téma kezelésére. 

 

VI. 

A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELÕI 
6.1.  Az elnök 
6.1.1. Az elnök a szövetség törvényes képviselője. Akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti. 
 
6.1.2.    Feladatai: 

– a szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, 
–  a közgyűlés és az elnökség üléseinek vezetése, 
- az alapszabály és az elnökségi határozatok végrehajtásának ellenőrzése, 
– a szövetség külső kapcsolatainak fejlesztése, szélesítése; 
– dönt a főtitkár anyagi-erkölcsi elismeréséről. 

 
6.1.3. A mindenkori elnök neve és lakcím szerinti elérhetősége az alapszabály mellékleteként 

szerepel. 
 

6.2.  Az elnökhelyettes(ek 
6.2.1. Az elnökhelyettes(ek) az elnök megbízásából ellátja(k) a rá(juk) bízott feladatokat és 

hatáskört, az elnöki hatáskör keretében. 
 
6.3.       A főtitkár 
6.3.1. A főtitkár a szövetség törvényes képviselője, akit akadályoztatása esetén az általa kijelölt  
             főtitkárhelyettes helyettesít. Felelős a szövetség ügyviteléért és gazdálkodásáért. 
 
6.3.2.    Feladatai: 

– az ügyvezetői feladatok ellátása, 
– felügyelet a szervezetek tevékenysége felett,  
– a hatáskörébe utalt éves  tervek megvalósításának és az előírások betartásának ellenőrzése, 
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– a közgyűlések és az elnökségi ülések írásos anyagainak előkészítése, jegyzőkönyvvezetés, 
választás megszervezése, 
– a szövetség ügyvitelének szabályszerű szervezése, ennek keretében a levelezés és az 
adatszolgáltatás irányítása, 
– a tagnyilvántartás pontos vezetése, 
– a tagfelvételi ügyek előkészítése, 
– tevékenységéről beszámol az elnökségnek; 
– dönt a szervezetek vezetőinek anyagi-erkölcsi elismeréséről. 
 

6.3.3.    Hatáskörében 
– az elnökség ülésein javaslattételi és szavazati joga van, 
– ellátja a szövetség képviseletét, 
– a szövetség nevében szerződéseket köt, 
– az elnök, illetve a társelnök(ök) akadályoztatása esetén annak hatáskörében jár el, 
– önálló aláírási és utalványozási jogot gyakorol, beleértve a bankszámla feletti rendelkezést, 
– a munkaviszonyban álló szövetségi alkalmazottak felett a munkáltatói jogkört gyakorolja. 

 
6.4.  A főtitkárhelyettes(ek) 
6.4.1.    A főtitkár megbízásából – annak akadályoztatása esetén – gyakorolják a főtitkári jogköröket. 
 
6.4.2.    Feladatai:  
              - A főtitkár megbízása alapján képviselik a Szövetséget a partnerszervezetek felé, 
 - szervezik és ellenőrzik az Elnökség és a Közgyűlés határozatainak végrehajtását, 
 - koordinálják – konkrét feladatként – a tagozatok, a területi szervek tevékenységét 

– A szövetség működésével összefüggő szakmai, gazdálkodási és pénzügyi feladatok – a 
főtitkár közvetlen irányítása és ellenőrzése melletti – ellátása, 
- a szövetség munkatervének összeállításához javaslatok előkészítése, 
– a főtitkár számára költségvetési javaslatok előkészítése, 
– pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklettervezetének a főtitkár számára megtörténő 
előkészítése, 
– közreműködés a szövetség pénz- és eszközgazdálkodásában, valamint a szövetség 
vagyonának megóvásában és gyarapításában, 
– közreműködés a szövetség számviteli, ügyviteli, bizonylati rendszerének megszervezésében 
és az előírások betartásában, 
– a főtitkár által jóváhagyott tevékenységi körben – esetenként engedélyezett - aláírási joga 
van. 
 

6.5.  Aláírási jog: 
A szövetség dokumentumait az elnök és a főtitkár aláírása hitelesíti. Az Elnök távollétében 
valamennyi szövetségi irat és dokumentum aláírására a Főtitkár teljes jogkörben jogosult.  
A szövetség bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben a szövetség főtitkárának, 
vagy általa két aláírási joggal felruházott személynek az együttes aláírása szükséges. 

 

VII. 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 
 
7.1. A szövetség vagyona a 2.4. pontban meghatározott bevételekből, így különösen tagdíjakból,  
             magán- és jogi személyek felajánlásaiból képződik. A felajánlások elfogadásáról a főtitkár  

dönt. 
 
7.2. A szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt tevékenységére kell  
             fordítania. 
 
7.3. A szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,  
              vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem  

 vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel  
törlesztésére nem használhatja fel.  
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1. Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv,  az egyesülési jogról, 

a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény, a továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
2.  A GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE-T 

(Gazdálkodási Tudományos Társaság jogelőd néven) a Fővárosi Bíróság 1992-ben 4731. 
sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. 
 

3. A módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Szövetség 2014. május 27. 
napján tartott közgyűlése elfogadta. 

 
 
 
Budapest, 2014. május 27. 
 
 Dr. Tóth János  
     főtitkár   
 

 
ALAPSZABÁLY MELLÉKLETE 

 
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének elnöke 2011. november 22-től: 
 
 
 
 VALENTA LÁSZLÓ 
 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.sz. 

 
 
 
Ellenjegyzem azzal, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 

alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

Budapest, 2014. május 27. 

 

 

 

        Dr. Soós Tibor ügyvéd 

         1281 Budapest, Pf.70. 


