
A Magyar Hadtudományi Társaság alapszabálya 

 

A Magyar Köztársaság alkotmányában biztosított alapvető jogok, valamint az egyesülési 

jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján a Magyar Hadtudományi Társaság (a továbbiakban: 

társaság) alakuló közgyűlése a következő Alapszabályt alkotja és fogadja el:  

 

I. fejezet:  

A társaság neve, székhelye, jelei és célja 

 

1.§ 

     1. A társaság neve:    Magyar Hadtudományi Társaság  

a.A társaság angol neve:   Hungarian Association of Military Sciences  

b. A társaság francia neve: L'association de Science Militaire Hongroise  

c. A társaság német neve: Gesellschaft für Ungarische Wehrwissenschaft  

d. A társaság orosz neve: Vengerszkoe Obscsesztvo Vojennih Nauk  

e. A társaság rövidített neve: MHTT  

      2.  A társaság székhelye:    Budapest X., Hungária krt. 9-11.  

Levélcím: 1581 Budapest Pf.: 15.  

3. Működési területe: Magyar Köztársaság  

4. Pecsétje:  

       - Körpecsét:  

a.  Köralakban felírt szöveg: Magyar Hadtudományi Társaság  

      b.  Középen: A társaság emblémája  

      c.   Középen alul sorszám:  1. Elnök 

                                                  2.  Főtitkár  

                                                  3. Titkárság 

- Fej-pecsétje:  

           Magyar Hadtudományi Társaság  

           Budapest, X., Hungária krt. 9-11. 

           Tel.: 1340-740  

            Levélcím: 1581. Budapest, Pf.: 15.  

5. A  társaság jelvénye és emblémája később kerül megalkotásra.  

6. A  társaság alapítási éve: 1990.  

7. A társaság jogi személy, az 1989. évi II. törvény alapján önálló társadalmi  

       szervezetként működik.  

 

2. § 

A társaság célja, célkitűzései és tevékenysége 

1. A társaság általános célkitűzése: 

      A társaság olyan önkormányzattal rendelkező, állami szervektől, szervezetektől, politikai  

pártoktól, mozgalmaktól és egyéb politikai csoportosulásoktól független társadalmi  szervezet, 

amely a hatályos jogszabályok keretei között ezen alapszabály szerint működik. 

Nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljai elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 

2.A társaság célkitűzései:  

a. Mozgósító tevékenységének általános célja a magyar hadtudomány fejlődésén 

keresztül hozzájárulni hazánk műszaki, gazdasági és társadalmi fejlődéséhez;  

b. a hadtudomány és a kapcsolódó más tudományterületek iránt érdeklődő és tudományos 

igénnyel foglalkozó vagy foglalkozni kívánó állampolgárok összefogása, a hadtudomány 

fejlődésének szolgálata, tudományos eredmények gyakorlatban törtértő alkalmazásának 

segítése;  



c. megfelelő fórumot biztosítani a társaság tagjai részére ismeretük bővítésére, kutatásaik 

segítésére, szakmai eredményeik terjesztésére, publikálására, szakmai színvonaluk 

emelésére, és érdekeik védelmére;  

d. a magyar hadtudományi élet hagyományainak ápolása, a szakmai egység és 

együvétartozás érzésének és gyakorlatának erősítése;  

3. a társaság – céljainak elérése érdekében – a következő fontosabb tevékenységet fejti ki:  

a. kongresszusokat, konferenciákat, ankétokat, szakszemináriumokat, vitaüléseket, 

klubdélutánokat stb. rendez;  

b. a hadtudomány fejlődését előmozdító bemutatókat, kiállításokat szervez, szakirodalmi 

tájékoztatókat tart;  

c. szakmai tárgyú folyóiratot és egyéb kiadványokat szerkeszt és ad ki, tagjainak 

megküldi azokat;  

d. folyamatosan részt vesz a hadtudományi kutatási, fejlesztési és oktatási feladatok 

áttekintésében és értékelésében, azok megoldását javaslataival segíti;  

e. a fiatal szakemberek számára – közéleti szereplésre való felkészítésük érdekében – 

szakmai vitafórumokat rendez;  

f. a szakmai munka elismerése érdekében emlékérmeket és ezekhez járó díjakat alapít és 

ítél oda, pályázatokat hirdet és jutalmakat tűz ki;  

g. kapcsolatokat épít ki és tart fenn, valamint együttműködik az állami és társadalmi 

szervekkel, a honvédelmet erősítő, valamint a hasonló célú és szerepkörű intézményekkel, 

szervezetekkel és egyesületekkel;  

h. kapcsolatot létesít külföldi társ-szervezetekkel, lehetővé teszi tagjai részvételét külföldi 

konferenciákon, illetve külföldi szakemberek részvételét saját rendezvényein;  

i. bel- és külföldi tanulmányutakat szervez;  

j. tagjai számára szakmai érdekképviseletet szervez;  

k. saját szakterületén díjazás ellenében szerződéses (megbízásos) munkákat végez;  

1. rendszeresen foglalkozik szakterületén a környezetvédelemmel, valamint tagjai 

egészségmegóvásának növelési lehetőségeivel és a haditechnika biztonságos 

üzemeltetésével.  

 

II. fejezet 

A társaság tagjai, a tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

 

3. § 

      1.  A társasággal tagsági viszonyban állnak:  

                a. rendes tagok,  

             b. pártoló tagok,  

             c. tiszteletbeli tagok,  

             d. örökös tagok.  

      2. A társaság rendes tagja lehet minden olyan nagykorú állampolgár, aki:  

a.  a társaság célkitűzéseivel egyetért,  

b.  az alapszabályban rögzítetteket elfogadja,  

c. a társaság munkájában tevékenyen részt vesz, és a közgyűlésen elhatározott tagsági díjat 

befizeti.  

      3. A társaság pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, valamint ezek 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik a társaság célkitűzéseivel egyetértenek 

és a társaságot anyagilag is támogatják.  

     4. A társaság tiszteletbeli tagja lehet az a természetes és jogi személy – valamint ezek jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetei –, aki a hazai és nemzetközi hadtudományban 

kiemelkedő eredményeket ért el, az alapszabályban foglalt célok megvalósítását 



tevékenységével jelentős mértékben elősegíti.  

     5. A társaság örökös tagja lehet az, akit a társaságban huzamosabb ideig végzett 

kiemelkedően eredményes munkájáért a köz- vagy küldöttgyűlés örökös tagnak 

megválasztott. 

    6.  A társaság tagjai tagkönyvet kapnak. 

 

4. § 

A tagsági viszony keletkezése 

1.Társasági tagsági viszony keletkezhet:  

a. a társaság alapításával,  

b. belépéssel.  

2. A tagfelvételi eljárás:  

a. A társaságba önként belépni szándékozók felvételéről az írásos belépési nyilatkozat 

átvétele után az elnökség dönt. Az elnökség döntése ellen a közgyűléshez, küldöttgyűléshez 

lehet fellebbezni.  

b.A tagfelvételi eljárás a rendes és a pártoló tagok esetében azonos.  

c. A tiszteletbeli és örökös tagságról az elnökség előterjesztésére a közgyűlés vagy 

küldöttgyűlés dönt.  

d. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a tagsági 

megállapodás cégszerű aláírással keletkezik.  

 

5. § 

Ha a társaság tagja a társasági tevékenység gyakorlásában tartósan akadályoztatva van, 

akkor a tagsági viszonya szüneteltethető. Erről, kérésére, az elnökség dönt.  

 

6. § 

A tagsági viszony megszűnése 

1.A tagsági viszony megszűnhet:  

a. kilépéssel,  

b. kizárással,  

c. a tag halálával,  

d. a társaság megszűnésével.  

2. A társaság tagja saját elhatározása alapján kiléphet a szervezetből. A kilépési szándékát 

az elnökségnek kell bejelenteni.  

3. Kizárható az a tag, aki az elnökség ismételt figyelmeztetése ellenére az alapszabály 

előírásait megsérti, azokat nem tartja be. Az elnökség döntése ellen a közgyűléshez és a 

küldöttgyűléshez lehet fellebbezni.  

4. A társaság elnöke törölheti a tagok névsorából azt, aki 1 évi tagsági díjjal hátralékban 

van, és az elnökség felszólítása után egynegyed éven belül nem rendezi hátralékát.  

5. A kizárt tag a kizárástól számított három éven belül nem létesíthet tagsági viszonyt a 

társasággal.  

 

III. fejezet 

A társasági tagok jogai és kötelezettségei 

 

7. § 

1.Valamennyi tag joga, hogy:  

a. részt vegyen a társaság tevékenységében, az alapszabály célkitűzéseinek 

megvalósításában, ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon, véleményét, javaslatait 

szóban vagy írásban megtegye, és azokra választ kapjon. Ha álláspontja kisebbségben marad, 



joga van véleményének fenntartására és különvéleményként való megjelenítésére; 

b. a társaság egészének és szerveinek működésével, célkitűzéseinek, terveinek 

megvalósításával és anyagi-pénzügyi helyzetével összefüggésben az illetékes szervekhez, 

tisztségviselőkhöz kérdést intézzen és azokra érdemi választ kapjon;  

c. igénybe vegye a társaság szolgáltatásait és eszközeit;  

2. A rendes és örökös tag szavazati joggal rendelkezik, a társaság minden vezető 

testületébe és tisztségére jelölhető és megválasztható.  

3. A pártoló és tiszteletbeli tag tanácskozási és javaslattételi joggal vesz részt a társaság 

rendezvényein, tisztségre nem választható.  

4. Az örökös tag jogosult a társaság minden rendezvényén, közgyűlésen, a 

küldöttgyűlésen is, külön delegálás nélkül teljes joggal részt venni.  

5. A rendes tag köteles:  

a. az alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseket, a közgyűlési, küldöttgyűlési és 

testületi határozatokat feladatok vállalásával megvalósítani, az alapszabály rendelkezéseit 

betartani;  

b. A tagtársak véleményét tiszteletben tartani;  

c. a közgyűlés által meghatározott tagdíj fizetésével a társaságot támogatni.  

6. a pártoló és tiszteletbeli tag köteles:  

a. az alapszabály reá vonatkozó rendelkezéseit betartani;  

b. tagsági díjat fizetni, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet esetén a társasággal kötött szerződésnek eleget tenni.  

7. a tag a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik 

felelősséggel.  

 

IV. fejezet 

A társaság szervezeti felépítése és működési rendje 

 

8.§ 

A társaság szervei:  

a. Közgyűlés, küldöttgyűlés  

b. Elnökség  

c. Szakosztályok  

d. Területi tagozatok  

e. Felügyelőbizottság  

f. Titkárság.  

 

9. § 

A közgyűlés és a küldöttgyűlés 

1.A társaság legfőbb szerve a tisztújító közgyűlés, amelyet legalább 3 évenként kell 

összehívni.  

2. A társaság működési szabályzatának módosítása, az éves költségvetési és munkaterv 

megtárgyalása és elfogadása céljából évenként küldöttgyűlést kell összehívni.  

3. A közgyűlést vagy a küldöttgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, 

illetve a rendes és örökös tagok egynegyede – az ok és cél megjelölésével – kezdeményezi, 

valamint ha a felügyelő bizottság indokoltnak tartja.  

4. A tisztújító közgyűlés a társaság tagjainak összességéből áll. A közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartozik:  

a. az alapszabály megalkotása, módosítása; 

        b.  a társaság szervezeti felépítésének, az elnökség és a felügyelőbizottság (testületek) 

létszámának meghatározása; tagjainak, tisztségviselőinek megválasztása illetve visszahívása;  



        c.    a társaság feloszlásának kimondása.  

A közgyűlés döntésre jogosult a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó összes ügyben is.  

5.A küldöttgyűlésre az elnökség tagjain, a felügyelőbizottság elnökén, az örökös tagokon 

és a szakosztályok elnökein kívül a küldötteket a társaság szakosztályai és területi tagozatai 

választják úgy, hogy minden tíz tag után egy küldöttet delegálnak.  

6. A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:  

a. a társaság tevékenységévei kapcsolatos programok elfogadása és módosítása;  

b. a társaság költségvetésének és a tagsági díjnak a meghatározása, a pénzügyi terv 

jóváhagyása;  

c. a tisztségviselők tiszteletdíjának megállapítása;  

d. a testületek beszámoltatása; 

e. a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó elnökségi döntések elfogadása, elutasítása; 

f. a társaság más társadalmi szervezetekhez való viszonyának meghatározása; 

g. a társaság más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, illetve a 

kiválás elhatározása; 

h. a társasági tagok és a társaság szervei (tisztségviselők) között keletkezett viták és 

fellebbezések elbírálása, a kizárások jóváhagyása; 

i. a társaság jelképrendszerének kialakítása; 

j. döntés a hatáskörébe vont egyéb ügyekben; 

      k. az örökös és tiszteletbeli tagok megválasztása 

7.A közgyűlés és a küldöttgyűlés helyét, idejét, tárgysorozatát (napirendjét) az elnökség 

állapítja meg, és azt az elnök a kitűzött időpont előtt legalább harminc nappal közli a 

szakosztályokkal, területi szervezetekkel, amelyek küldöttek választására jogosultak. A 

közgyűlést és a küldöttgyűlést az elnök vezeti le.  

8. A közgyűlésre a tagok, küldöttgyűlésre a szakosztályok és területi szervek által 

delegált küldöttek és az örökös tagok személyre szóló meghívót kapnak. A közgyűlés és 

küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok, illetve a küldöttek több mint ötven 

százaléka vesz részt. Ha a közgyűlést vagy a küldöttgyűlést határozatképtelenség miatt el kell 

halasztani, legkésőbb huszonegy napon belül eredeti tárgysorozattal új közgyűlést, 

küldöttgyűlést kell összehívni. A megismételt közgyűlés, küldöttgyűlés a megjelentek 

számára való tekintet nélkül határozatképes.  

9. A közgyűlés és a küldöttgyűlés minden résztvevőjét egy szavazat illeti meg. Ugyanazt 

a személyt elnöki, elnökhelyettesi, főtitkári tisztségre egymást követően legfeljebb két 

alkalommal lehet jelölni és megválasztani. Más tisztségviselők többször is választhatók.  

10. A közgyűlés és a küldöttgyűlés döntését határozatba foglalja.  

11. Az elnökség által hozott törvénysértő vagy az alapszabálytól eltérő határozatokat a 

közgyűlés és a küldöttgyűlés megsemmisíti vagy megváltoztatja,  

12. A közgyűlésről és a küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a 

közgyűlés, illetve a küldöttgyűlés által kijelölt két hitelesítő tag írja alá.  

13. Amennyiben a javaslattevő ragaszkodik hozzá, a közgyűlés és a küldöttgyűlés által 

hozott határozattól eltérő véleményét, javaslatát a jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

 

10. § 

Az elnökség 

1. A társaság ügyintéző szerve az elnökség.  

Választott tagjainak létszáma legfeljebb 18 fő. Az elnökségnek automatikusan tagjai a 

szakosztályok elnökei.  

2. Az elnökséget a közgyűlés három évre választja. A két választás között megüresedő 

helyeket az elnökség kooptálással tölti be a közgyűlés által választott elnökség 

egyharmadáig. Ezt követően pótválasztást kell tartani.  



3. A közgyűlésen a társaság szakosztályai és területi tagozatai által megválasztott 

küldöttek és a társaság örökös tagjai választják meg a társaság, egyben az elnökség elnökét, 

alelnökét, főtitkárát és az elnökség tagjait, a felügyelőbizottság elnökét és négy tagját. A 

szakosztályok elnökei automatikusan tagjai lesznek az elnökségnek.  

4. A vezetés megkönnyítésére az elnök munkáját intézőbizottság segíti. Az 

intézőbizottságot saját tagjaiból az elnökség jelöli ki. Munkáját a SZMSZ (szervezeti és 

működési szabályzat) szerint végzi.  

5. A reszortfelelősöket az elnök javaslatára az elnökség nevezi ki és határozza meg 

feladataikat.  

6. Az elnökség szükség szerint legalább félévenként ülésezik. Az elnökség ülését az 

elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze az ülést megelőzően legalább 15 nappal, 

a napirend egyidejű közlésével. Szükség esetén soron kívüli ülés is összehívható, a napirend 

ilyenkor mellőzhető.  

7. Az elnökség hatásköre:  

a. A közgyűlések és küldöttgyűlések között irányítja a társaság munkáját, és dönt 

mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy a küldöttgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe.  

b. Javaslatokat, tervezeteket készít a társaság tevékenységét, gazdálkodását meghatározó 

kérdésekre, és azokat jóváhagyásra a közgyűlés, a küldöttgyűlés elé terjeszti.  

c. Kezeli a társaság működése során felhalmozott vagyont.  

d. A közgyűlés, küldöttgyűlés által jóváhagyott forintértéket meghaladó szerződéseket, 

kötelezettség-vállalásokat jóváhagyja.  

e. Megtervezi saját munkáját, és a társaság tájékoztató tevékenységét.  

f. Intézi a tagsági viszony keletkezésévei és megszűnésévei kapcsolatos ügyeket. Dönt az 

örökös és tiszteletbeli tagok kivételével a tagok felvételéről. Javaslatot készít a közgyűlés 

vagy a küldöttgyűlés részére, az örökös tagok megválasztására és a tiszteletbeli tagok 

felvételére, továbbá a tagok kizárására.  

g. A társaság képviseletében kapcsolatot tart fenn más társadalmi, külföldi 

szervezetekkel, állami szervekkel és egyéb jogi személyekkel.  

h. Véleményt és javaslatot alakít ki a társasági tagokat érintő kérdésekben, képviseli és 

védi érdekeiket.  

i. Végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés, küldöttgyűlés megbízza.  

j. Tevékenységéről háromévente a közgyűlésnek és évente a küldöttgyűlésnek számol be.  

      8. Az elnökség a feladatok végrehajtására munkatervet készít, tisztségviselőinek és 

reszortfelelőseinek feladatait munkaköri leírásban határozza meg.  

9. Az elnökség üléseiről feljegyzést készít. Az érdemi véleményt, javaslatot írásban 

rögzíti. Döntését határozatba foglalja. 

    10. Az elnökség ülései, a személyi kérdésektől eltekintve, általában nyilvánosak. Az 

elnökség a tárgyalt téma minőségétől függően szükség szerint zárt ülést is elrendelhet.  

 

11. § 

Az elnök, az alelnök és a főtitkár feladatai 

1.Az. elnök egy személyben képviseli a társaságot.  

a. Felelős a társaság törvényes és alapszabályszerű működéséért, a társaság és a választott 

szervek, tisztségviselők működéséért és az egyesületi célok megvalósításáért, a társaság 

gazdálkodásáért.  

b. Két elnökségi ülés között, a jóváhagyott munkatervek alapján irányítja a társaság 

életét, a titkárság munkáját. Jogosult dönteni és intézkedni minden olyan ügyben, amelyet az 

alapszabály nem utal az elnökség vagy a küldöttgyűlés közvetlen hatáskörébe. Sürgős, 

rendkívüli esetekben utólagos jelentési kötelezettség mellett minden ügyben dönthet.  



c. Képviseli – amennyiben a közgyűlés, a küldöttgyűlés vagy az elnökség közvetlen 

felelőst nem jelöl ki – a társaságot a hazai és nemzetközi tudományos, állami és társadalmi 

szervezetekkel folytatott tanácskozásokon, rendezvényeken.  

d. Szervezi és irányítja a társaság tudományos, társadalmi munkáját.  

2. Az alelnök feladata: az elnök helyettesítése annak távollétében, vagy akadályoztatása 

esetén. Az elnökség egyetértése alapján az elnök munkáját, feladatait megoszthatja az 

alelnökkel, és meghatározott területek teljes jogú irányításába bevonhatja. Helyettesítés során 

az alelnököt az elnök valamennyi jog- és hatásköre megilleti és felelőssége terheli. 

Munkájáért az elnöknek és a közgyűlésnek, küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel.  

3. A főtitkár a társaság szervezési és igazgatási ügyeinek irányítója, és a költségvetés 

keretei között a társaság anyagi, pénzügyi gazdálkodásának vezetője. Közvetlenül irányítja a 

titkárság munkáját.  

a. Évente elkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a társaság munkatervét.  

b. Évente összeállítja és a küldöttgyűlés elé terjeszti a társaság éves gazdálkodásáról szóló 

jelentést és a következő évi költségvetést.  

c. Irányítja – a titkárság útján – a társaság szervezeti tevékenységét, a tagság 

nyilvántartását, az ügyviteli munkát, felelős a nyilvántartások naprakészségéért.  

d. Koordinálja a társaság szakosztályainak és területi szerveinek munkáját.  

e. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai (a titkárság, illetve 

szakosztályok dolgozói) felett.  

12. § 

A szakosztályok és területi tagozatok 

A társaság tagjai – hadtudományi érdeklődési körüknek megfelelően – szakosztályokat és 

területi tagozatokat hozhatnak létre. Egy szakosztály, területi tagozat létszáma legalább 20 fő. 

A szakosztályok és a területi tagozatok munkáját, a társaság választási ciklusának 

megfelelő időszakonként, a szakosztályok és területi tagozatok által közvetlenül választott 

vezetőség irányítja.  

A szakosztályok és a területi tagozatok tisztségviselőinek és elnökségi tagjainak 

megválasztása megelőzi a társaság tisztújító közgyűlését.  

A szakosztály és a területi tagozat a társaság alapszabályában foglaltak 

figyelembevételével önállóan kidolgozza működési szabályzatát, és azt saját közgyűlése elé 

jóváhagyásra való terjesztés előtt egyezteti a társaság főtitkárával. Munkáját a szakosztály. 

területi tagozat éves közgyűlése által jóváhagyott munkaterv alapján végzi.  

A szakosztály és a területi tagozat nem önállóan dolgozó elszámoló egység. A társaság 

titkársága által a részére kiutalt keretből, valamint a saját tevékenységéből származó 

összegből, a gazdálkodási szabályzat előírásainak megfelelően gazdálkodik, a rendelkezésre 

álló eszköz felhasználásáról évente beszámolót készít.  

Általános irányelv: minden, a szakosztály, területi tagozat által szerzett összeg (szponzori 

támogatások, térítési díjért végzett munka, hirdetés, reklám, alapítvány stb.) negyven 

százaléka a társaságot, hatvan százaléka a szakosztályt illeti.  

6. A rendelkezésre álló összegek felhasználásáról a szakosztály és területi tagozat a 

gazdálkodási és pénzügyi előírásoknak megfelelően költségvetést készít.  

7. A szakosztályok és területi tagozatok tevékenységét, a munkájuk törvényességét a 

társaság elnöksége és felügyelő bizottsága ellenőrzi.  

8. A szakosztályok, területi tagozatok elnöksége önállóan tartja a kapcsolatot más 

magyarországi tudományos társasággal vagy társadalmi, illetve önigazgatási szervezettel.  

9. Külföldi és nemzetközi tudományos szervezetekkel csak a társaság elnöksége útján 

tarthat kapcsolatot.  

10. A szakosztályok és területi tagozatok javaslatot tehetnek a társaságnak 

megállapodások, szerződések megkötésére és nemzetközi kapcsolatok felvételére. Az 



elfogadott tervek alapján létrejövő nemzetközi és országos szintű tudományos 

munkakapcsolatokat – amennyiben nem igénylik a társaság elnökségének (titkárságának) 

közvetlen bekapcsolódását, és költségkihatásai nem haladják meg a szakosztályok, területi 

tagozatok költségvetési tervében előírtakat – a szakosztály, területi tagozat elnöksége 

önállóan tartja fenn.  

11. A szakosztályok és területi tagozatok elnöksége negyedévenként legalább egyszer 

ülésezik. Szükség szerint zárt ülést tarthat.  

12. A szakosztályok, területi tagozatok elnöksége a szakosztály, területi tagozat 

munkájáról évente beszámol a társaság elnökségének, és a költségvetési év végén 

összefoglaló költségvetési beszámoló jelentést terjeszt fel.  

13. Szükség esetén a szakosztály vagy a területi tagozat – tudományos érdeklődési 

területének megfelelően – szakcsoportokat hozhat létre. A szakcsoport vezetőt és helyettest 

választ. A szakcsoport a szakosztály irányítása alapján dolgozik, sem önálló éves 

munkatervet, sem költségvetési tervet nem készít.  

14. A szakosztály nem önálló jogi személy.  

 

13. § 

A felügyelőbizottság 

1. A közgyűlés az elnökséggel egyidőben ötfős felügyelőbizottságot, és azon belül 

elnököt választ.  

2. A felügyelőbizottságba a társaság elnöke, alelnöke és főtitkára, valamint az elnökség 

tagjai nem választhatók.  

3. A felügyelőbizottság hatásköre:  

Felügyeli és ellenőrzi az egyesületi alapszabály betartását. Annak megsértése esetén 

vizsgálatot kezdeményezhet, álláspontját, véleményét az elnökség, a közgyűlés és a bíróság 

elé terjesztheti.  

Az elnökség törvénysértő határozatát első fokon a közgyűlés, a küldöttgyűlés, 

másodfokon a bíróság előtt, a közgyűlés, küldöttgyűlés törvénysértő határozatát a bíróság 

előtt – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – megtámadhatja.  

Véleményezi az elnökség éves beszámolóját.  

a. Folyamatosan ellenőrzi a társaság gazdálkodását, az esetleges szabálytalanságokra 

felhívja az elnökség vagy a közgyűlés, küldöttgyűlés figyelmét, a gazdálkodási fegyelem 

megsértése esetén vizsgálatot kezdeményezhet.  

b. A felügyelőbizottság évente megvizsgálja a társaság zárszámadását, vagyonmérlegét, 

valamint az ennek alapjául szolgáló okmányokat, és megállapításáról jelentést tesz a 

küldöttgyűlésnek.  

c. Tevékenységévei kapcsolatban a társaság tagjai közül bárkitől felvilágosítást kérhet, 

iratokba betekinthet, szakértőket meghallgathat, az elnökség és a tagozatok ülésein részt 

vehet.  

d. Ha az elnökség a közgyűlés, küldöttgyűlés összehívását elmulasztja, összehívja a 

közgyűlést, küldöttgyűlést.  

4. A felügyelőbizottság a feladatait munkatervben, elnökének és tagjainak feladatait 

pedig munkaköri leírásban rögzíti.  

5. A felügyelőbizottság tevékenységéről beszámol a küldöttgyűlésnek, háromévenként 

pedig a közgyűlésnek.  

 

14. § 

A titkárság 

1.Az elnökség ügyvivői szervezete a titkárság.  

2. A titkárság munkáját a főtitkár irányítja.  



3. A titkárság munkáját az elnökség által kinevezett titkár vezeti, aki ezért – a főtitkáron 

keresztül – az elnökség előtt felelős.  

4. A titkárság a közgyűlés, küldöttgyűlés és az elnökség határozatai alapján szervezi a 

tagság életét, a határozatok végrehajtását, nyilvántartja a tagságot, végzi az ügykezelést és 

kezeli a költségvetést.  

5. A titkárság munkatársainak részletes feladatait az ügyrend, a szervezeti és működési 

szabályzat tartalmazza, amelyet a főtitkár előterjesztésére az elnökség hagy jóvá. A titkárság 

fő- vagy részállású dolgozóinak létszámát az elnökség állapítja meg.  

 

15. § 

A szavazás és a határozathozatal 

1. A társaság a demokratikus önkormányzat, a nyilvánosság és a szolidaritás alapelveinek 

tiszteletben tartásával működik.  

2. A társaság szervei (a közgyűlés, küldöttgyűlés, elnökség, szakosztályok, 

felügyelőbizottság) döntéseiket általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök (vezető) szavazata dönt. 

A határozatképességhez a rendes tagok felének a jelenléte szükséges. 

3. Az alapszabály elfogadásához és módosításához, a társaság szerveinek 

megválasztásához, más társadalmi szervekkel való egyesüléshez, szövetségekhez való 

csatlakozáshoz és kiváláshoz, a társaság feloszlásának kimondásához a rendes tagok 

kétharmadának a jelenléte szükséges. 

      4. A társaság szerveibe (testületeibe) a jelölés nyíltan, a szavazás titkosan történik. Ezen 

szervek elnökének (vezetőjének), alelnökének, tagjának az a személy tekinthető, aki a 

szavazatok egyszerű többségét megkapta. Ennek hiányában több jelölt esetén az, aki a 

második szavazás során a legtöbb, de a jelenlevők legalább egynegyedének a szavazatát 

megkapta, szavazategyelőség esetén az, akit sorrendben előbb jelöltek.  

 

16. § 

A tisztségviselők 

A társaság tisztségviselői – az elnök, az alelnök, a főtitkár, a felügyelőbizottság elnöke, 

valamint az elnökség és felügyelőbizottság tagja – feladataikat társadalmi megbízásként 

látják el. Részükre a közgyűlés vagy a küldöttgyűlés tiszteletdíjat állapíthat meg.  

 A tisztségviselők megbízása megszűnik:  

a. a tagsági viszony megszűnésével;  

b. lemondással;  

c. visszahívással.  

3. A tisztségviselők visszahívását a rendes tagok tíz százaléka a közgyűléshez intézett 

írásos nyilatkozatban kezdeményezheti.  

 

17. § 

A társaság képviselete 

1.A társaság képviseletével kapcsolatos jogát az elnök, illetve az alelnök az ügyek 

meghatározott csoportjára nézve, általános jelleggel, vagy esetileg írásban a társaság rendes 

tagjára átruházhatja.  

      2. Bankszámláról való rendelkezéshez két – első helyen: elnök, főtitkár; második helyen: 

elnök, főtitkár, alelnök, titkár – képviseletre jogosult személy aláírása szükséges. 

 

18. § 

A társaság gazdálkodása 

1. A társaság pénzügyi alapja a tagsági díjakból, valamint egyéb bevételekből (a tagok és 



gesztorok önkéntes hozzájárulásából, esetleg vállalkozási bevételekből) áll. A társaság a 

vonatkozó törvények megtartásával és az egyesületektől elvárható nyilvánosság 

biztosításával különböző anyagi támogatásokat is elfogadhat.  

A társaság a gazdálkodás során számít az alapítványok támogatására.  

2. A tagdíjak fizetésének rendjét és mértékét az éves költségvetés elfogadásával együtt a 

küldöttgyűlés határozza meg.  

3. A gazdasági-vállalkozási tevékenységről az elnökség dönt. A tevékenység 

megkezdését, befejezését azonban az elnök utólagosan köteles bejelenteni a 

küldöttgyűlésnek.  

4. A társaság a bevételeit és kiadásait tételenként és jogcímenként nyilvántartja, 

gazdálkodó tevékenységét egyebekben a 16/1989. (11.26) MT rendeletben foglaltak szerint 

folytatja.  

5. A társaság megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés dönt.  

 

19. § 

Együttműködési kapcsolatok 

1.A társaság függetlenségét és szervezeti önállóságát megőrizve együttműködik a polgári 

és katonai állami szervekkel, a társadalmi szervezetekkel és fórumokkal, valamint a 

tömegkommunikációs intézményekkel.  

2. A társaság a magyar katonai hagyományok ápolása, a hadtudomány művelése céljából 

– elsősorban az európai országokban működő hasonló szervezetekkel – nemzetközi 

kapcsolatok kiépítésére törekszik.  

 

20. § 

Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály, illetve az ügyrend, a szervezeti és 

működési szabályzat nem rendelkezik, a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályokat 

kell alkalmazni.  

 

21. § 

Az alapszabályt a társaság tagjai az 1991. március 23-i közgyűlésen fogadták el.  

 

 


