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Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály 
Egységes szerkezetben 

 
 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1./ Az Egyesület neve:  Magyar Anyagtudományi Egyesület  (Rövidítve: MAE) 
Angol nyelvű neve: Hungarian Society of Materials Science 
 
Bejegyezve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon Pk.62.851/2000/2. számú határozattal, a 2851 
nyilvántartásba vételi szám alatt, 2000. február 4-én.  
 
2./ Székhelye:1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33.  
 
Az Egyesület önálló jogi személy, amely feladatainak megvalósítása érdekében anyagi eszközeivel a jogszabályi 
keretek között önállóan működik. 
 
Az Egyesület Magyarország területén fejti ki tevékenységét. 
 
3./ Az Egyesület felügyelete: 
 
Az Egyesület működése felett az Ügyészség a reá irányadó szabályadó szabályok szerint törvényességi 
ellenőrzést gyakorol. 
 
4./ Az Egyesület alapelvei és céljai: 
 
Az Egyesület a magyarországi műszaki és természettudományi értelmiség társadalmi szervezete, amely 
lehetőséget biztosít, és segítséget nyújt tagjai, a Magyarországon élő műszaki és természettudományi értelmiség 
valamint a magyarországi egyetemek bármely hallgatója számára az értelmiségivé váláshoz, a közéletben való 
részvételhez és érdekeinek felszínre juttatásához, érvényesítéséhez. 
 
Ezen belül célja különösen: 
 

- elsősorban az anyagtudományi és az anyagtechnológiai kutatások elősegítése; 
- tudományos öntevékeny csoportok elismerése, támogatása; 
- a műszaki és természettudományi értelmiség felkészültségének erősítése különös tekintettel a szakmai 
idegen nyelv elsajátítására, külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák /OATK/ szervezésére; 
- a felsőfokú szakemberképzés elismertségének tovább erősítése; 
-  információ áramoltatás és kapcsolattartás az ipar, a kutatás és a felsőoktatás között. 

 
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt.  
 
5./ Az Egyesület kiadványai és rendezvényei és díja: 
 
Az Egyesület kiadványokat adhat ki, valamint rendezvényeket, szakmai konferenciákat szervezhet, melyek 
elsősorban: 
 
- Anyagok világa (Materials World) http://www.kfki.hu/anyagokvilaga/ 
 
Az Egyesület interneten keresztül terjesztett független szakmai folyóirata, amely az anyagtudomány és 
anyagtechnológia legújabb tudományos eredményeinek ismertetését teszi lehetővé kutatók, oktatók, 
doktoranduszok és egyetemi hallgatók számára. A kiadvány megfelelő tudományos színvonalát az Egyesület 
Közgyűlése által választott Szerkesztő Bizottság felügyeli. A folyóirat időszakos kiadványként jelenik meg, 
melynek technikai megoldása az Egyesület tikárának feladata. A folyóiratban tanulmányt megjelentetni csak a 
folyóirat Publikációs Szabályzatának betartásával lehet. 
 
 
 
 
- Konferenciák  



 2

 
Az Egyesület által szervezett szakmai konferenciák, amelyek keretein belül az Egyesület lehetőséget kíván 
biztosítani az anyagtudománnyal foglalkozó kutatók, oktatók doktoranduszok és hallgatók számára a személyes 
szakmai eszmecserére.  Kiemelten: Országos Anyagtudományi Konferencia (OATK) 
 
- Magyar Anyagtudományi Egyesület díja alapítása, röviden MAE díj 
 
Az Egyesület által 2 évenként szervezett OATK szakmai konferencián MAE díjat adományoz” 
 
6./ Az Egyesület tagsága:  

6.1./ Az Egyesület rendes tagjai: 

Az Egyesület tagja lehet bármely, az anyagtudomány szakterülete iránt elkötelezett személy, amennyiben 
magára nézve kötelezően elfogadja az Egyesület Alapszabályát és tagdíjat fizet. 
 
A rendes tagságba való felvételhez az alábbi feltételek szükségesek: 
 

- legalább két rendes tag írásbeli ajánlása; 
- az Egyesület által rendezett OATK regisztrált részvétellel, illetve a belépési nyilatkozat kitöltése 

mellett,  
- a jelentkezést elbíráló közgyűlésen jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége. 

 

6.2/ Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai: 
 
Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes személy, valamint minden olyan jogi személy, illetőleg 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Egyesületet erkölcsileg és anyagilag 
támogatja. 
 
Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint minden jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Egyesületet céljainak elérésében erkölcsileg és vagy anyagilag 
támogatja.  
 
A tiszteletbeli tagságot az Egyesület Közgyűlése ajánlja fel. A közgyűlés tiszteletbeli elnököt választhat. 
 
7./ Az Egyesület tagjának jogai és kötelezettségei 
 
7.1. A rendes tag jogai: 
 
a,  részt vehet az Egyesület munkájában, az Egyesület céljainak megvalósításában;   
b, véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő kérdésekben, részt vehet a közgyűlésen, amelyen 
szavazati joggal rendelkezik; 
c, választhat és választható a vezetőszervekbe tagként és póttagként; 
d, betekinthet az Egyesület irataiba és pénzgazdálkodásába; 
e, javaslatot tehet az Egyesület tisztségviselőinek személyére 
f, részt vehet az Egyesület által szervezett rendezvényeken, igénybe veheti az Egyesület által nyújtott 
támogatásokat, szolgáltatásokat. 
 
A tag a közgyűlésen szavazati jogát teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba foglalt 
meghatalmazással, meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást a közgyűlést levezető 
elnökénél a közgyűlés kezdetén kell átadni. 
 
A rendes tag  kötelezettségei: 

 
a, az Egyesület Alapszabályának  betartása, a vezetőség reá vonatkozó  határozatainak végrehajtása; 
b, aktív és kreatív közreműködés az Egyesület munkájában; 
c, tagdíjak megfizetése, 
d, a tag nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét. 
e, köteles lakcímét annak változását követő 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni.  
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7.2./ Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjának jogai: 
 
a, részt vehet az Egyesület közgyűlésén, tanácskozási joggal rendelkezik; 
b, részt vehet az Egyesület munkájában az alapvető célok elősegítése és megvalósítása érdekében. 
 
8./ A tagsági viszony megszűnése 
 
A tagsági viszony megszűnhet: 
 
 - kilépéssel; 
 - kizárással; 
- a tagdíj befizetésének 11 hónapnál hosszabb idejű elmulasztása esetén törléssel; 
- természetes személy esetén annak halálával; 
- jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak jogutód nélküli 
megszűnésével; 
- az Egyesület megszűnésével. 
 
A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás 
nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján 
szűnik meg. 

 
 Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen 
alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. 
Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének 
elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség 
írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – 
felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 
 
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási 
eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása 
ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani 
kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását 
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás 
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség 
a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon 
belül igazolható módon közli az érintett taggal. 
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az 
egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén 
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti 
és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 
 

 
II. 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: 
 
1./ Az Egyesület legfőbb szerve: 
 
Az Egyesület legfőbb szerve: a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összességéből áll.  
A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni. A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, 
ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a 15 tag az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. A közgyűlést össze kell 
hívni abban az esetben is, ha azt az elnökség vagy az elnök, valamint az Ellenőrző Bizottság írásban kéri. A 
közgyűlésen az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai, valamint az elnökség által, az ülésre meghívottak 
tanácskozási joggal részt vehetnek. 
 
A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze. 
 
A közgyűlés összehívása akkor szabályszerű, ha az elnök a tagokat a közgyűlés időpontjáról, helyéről és 
napirendjéről az ülést megelőzően legalább 8 nappal korábban levélben, vagy e-mail útján írásban értesíti. A 
közgyűlési meghívót az Egyesület a székhelyén is nyilvánosságra hozza, megjelentetheti a 
http://www.kfki.hu/anyagokvilaga/ folyóiratában. 
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A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívása szabályszerűen történt és a rendes tagok több mint fele 
jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a 15 napon belüli időpontra összehívott megismételt közgyűlés az 
eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.  
 
A közgyűlés határozatait – kivéve, ha az alapszabály másként rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza. A 
közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, azonban a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 
egyharmadának indítványára a közgyűlés dönt a titkos szavazás elrendeléséről.  A közgyűlésen valamennyi 
szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.  
 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy 
a jogi személy terhére más fajta előnyben részesít, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen a 
határozat alapján pert kell indítani, akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem 
tagja, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki 
egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá, 
amelyet az Egyesület irattárában kell őrizni és abba az Egyesület rendes tagjai betekinthetnek. A jegyzőkönyv 
tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntések tartalmát és a döntést támogatók és ellenzők számarányát.  
 
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 
a, az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, szétválásának elhatározása, más Egyesülettel való 
egyesülésének kimondása; 
b, az alapszabály, a fegyelmi szabályzat megállapítása, elfogadása, módosítása;  
c, az Egyesület vezetőinek, az elnökségnek, az elnöknek, a titkárnak, és az ellenőrző bizottság tagjainak, illetve - 
valamelyik megválasztott tag lemondása, esetlegesen hosszantartó akadályoztatása esetére a testületek 
működőképességének fenntartása érdekében szükség szerint behívható a közgyűlés által választott - póttagjainak  
megválasztása, visszahívása, felmentése, 
d, az elnökség beszámolójának elfogadása, az ellenőrző bizottság beszámolójának jóváhagyása; 
e, az Egyesület költségvetése és annak irányelvei elfogadása; 
f, a tagdíj mértékének megállapítása és elfogadása, 
g, más társadalmi szövetséggel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása; 
h, az Egyesület megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után a fennmaradt vagyon felosztásáról történő 
döntés, szükség szerint a vagyonelszámolási eljáráshoz a vagyonelszámoló személyének kijelölése, a 
vagyonelszámolási eljárás során a hitelezők közötti vagyonfelosztás elveinek meghatározása; 
i, a közgyűlés tiszteletbeli elnököt választhat, 
j) a tag kizáró határozata elleni fellebbezés elbírálása 
 
A közgyűlés az a., b., d., e., és g, pontok alatti ügyekben a leadott szavazatok több mint 3/4-os többségével 
határoz. 
 
A közgyűlés határozatait a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az Egyesület azok nyilvános 
közzétételéről gondoskodik. 
 
2./Elnökség: 
 
Az Egyesület működését két közgyűlés közötti időpontban az elnökség irányítja. 
 
Az Elnökség 9 tagból áll, tagjait, illetve a póttagjait a közgyűlés választja a rendes tagok közül 5 év időtartamra, 
de legalább két közgyűlés közötti időszakra egyszerű szótöbbséggel. 
 
Az Egyesület elnöksége két közgyűlés közötti időpontban vezeti, irányítja és ellenőrzi az Egyesület 
tevékenységét, gondoskodik az Egyesület céljának megfelelő és azt elősegítő – jelen alapszabályban 
meghatározott – tevékenység, jogszabályok, belső szabályzatok szerinti gyakorlásának biztosításáról. 
 
Az elnökség feladatai: 
 
a, az Egyesület tevékenységének szervezése és irányítása; 
b, a tagok és a pártoló tagok felvétele; 
c, a munkaterv és eseménynaptár elkészítése; 
d, az Egyesület fejlesztési tervének és éves költségvetésének kidolgozása; 
e, az Egyesület tagságának szervezése; 
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f, a fegyelmi jogkör gyakorlása; 
g, kapcsolattartás más Egyesületekkel; 
h, a titkár díjazásának megállapítása; 
i, tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek; 
j, előkészíti és végrehajtja a közgyűlés döntéseit, 
k, az Egyesület éves költségvetése és éves számviteli beszámolójának elfogadása, 
l, szükség szerint a megválasztott  póttag behívása a tagok sorába, 
m, az elnökség, mint az OATK kuratóriuma, ellátja  a konferencia szakmai felügyeletét, 
n, az Elnökség dönt a MAE díj rendjéről és személyéről”, 
o, az Elnökség gyakorolja a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogokat amennyiben a vezető 
tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll,  
p, jóváhagyja az olyan szerződés megkötését, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével 
vagy ezek hozzátartozójával köt. 
q, dönt a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok és vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről. 
 
Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha legalább négy elnökségi tag megjelent. Az elnökség határozatait 
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén – legfeljebb egy alkalommal - 
megismételt szavazást kell tartani, és amennyiben ekkor sem születik meg a szükséges többség, úgy a 
kérdést elvetettnek kell tekinteni. Az elnökség működését saját maga szabályozza. 
 
3./ Az Egyesület elnöke, tiszteletbeli elnöke: 
 
3.1. Az egyesület elnökét az elnökségi tagok közül a közgyűlés választja öt évre, de legalább két közgyűlés 
közötti időszakra. 
 
Az elnök hatásköre: 
 
a, irányítja és vezeti az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását; előkészíti a beszámolókat, és az éves 
költségvetést, és a közgyűlés elé terjeszti,  
b, összehívja és vezeti az elnökségi üléseket, 
c, aláírási és utalványozási jogkörrel rendelkezik, 
d, képviseli az Egyesületet harmadik személlyel szemben, 
e, képviseleti jogát írásban az esetek meghatározott körére nézve átruházhatja az Egyesület más tagjára, 
f, összehívja az Egyesület közgyűlését, 
g, gondoskodik az Elnökség valamint a közgyűlés által hozott határozatok végrehajtásáról, 
h, gondoskodik a tagság, az Egyesület határozatainak egyéb okiratainak nyilvántartásáról, az iratok 
megőrzéséről. 
 
Az elnök és az elnökség tevékenységükért a közgyűlésnek felelősek, az Egyesület Elnöke önállóan látja el az 
Egyesület törvényes képviseletét. 
 
3.2. Az Egyesület mindenkori Tiszteletbeli elnöke segíti az Elnök munkáját. Törekszik az egyesület jó hírnevét 
öregbíteni, tevékenységét népszerűsíteni. 
 
3.3. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja, melyet azt megelőző 15 
nappal kiküldött, napirendi pontokat tartalmazó meghívóval írásban hívja össze az Elnök.  
 
3.4. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. Az elnökség akkor 
határozatképest, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint fele jelen van. A 
határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a 
jogi személy terhére más fajta előnyben részesít, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen a 
határozat alapján pert kell indítani, akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem 
tagja, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki 
egyébként személyesen érdekelt a döntésben. Az elnökség határozatait nyilvánosságra hozza, a meghozatalát 
követő 8 napon belül a székhelyén vagy e-mail útján vagy megjelentetheti a http://www.kfki.hu/anyagokvilaga/ 
folyóiratában, vagy a kialakított egyesületi honlapon. 
 
4./ Az Egyesület titkára: 
 
Az Egyesület titkárát a közgyűlés választja a rendes tagok közül öt éves időtartamra, de legalább két közgyűlés 
közötti időszakra. A titkár feladata az Egyesület működésével kapcsolatos operatív feladatok elvégzése, az 
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Egyesület adminisztrációjának vezetése. A titkárt tevékenységért külön díjazás illeti meg, melynek mértékét az 
elnökség határozza meg. A titkár bármely okból történő személyi változása esetén az elnökség tagjai sorába 
választott póttagok közül az elnökség a titkári feladatok ellátására behívhatja az arra alkalmas személyt a 
közgyűlés soron következő  összehívásáig tartandó időszakra. 
 
A titkár feladatai különösen 
 
 - az Egyesület gazdasági ügyeinek felelős vezetése; 
 - az Egyesület gazdasági ügyeinek szervezése; 

- javaslattétel gazdasági ügyekben, illetve véleményezés a Közgyűlésnek és Elnöknek; 
- gondoskodni az előírásoknak és a jogszabályoknak megfelelő gazdálkodási rend kialakításáról és 
betartásáról; 
- segíteni az Egyesület által támogatott öntevékeny hallgatói csoportok gazdasági ügyeinek intézését és 
ellenőrzi azokat; 
- gondoskodni az Egyesület és az öntevékeny hallgatói csoportok pénzügyi helyzetének megítéléséhez 

szükséges nyilvántartás pontos vezetéséről; 
- előterjesztést készít a MAE díjra javasolt személyekről az elnökségnek. 

Az Elnök javaslata alapján a titkárt az Elnökség meghatározott gazdasági kérdésekben önálló aláírási joggal is 
felruházhatja. 
 
5./ Az Ellenőrző Bizottság: 
 
Az ellenőrző bizottság három főből áll, tagjait a közgyűlés választja rendes tagjai közül, megbízatásuk öt évre, 
de legalább  két közgyűlés közötti időszakra szól. 
 
Az ellenőrző bizottság feladata: 
a, az Egyesület szerveinek, az Egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése; 
b, a jogszabályi, alapszabályi, egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése; 
c, a tagsági díj fizetésének ellenőrzése; 
d, az Egyesület által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése, 
e, szükség szerint a megválasztott  póttag behívása a bizottságba. 
 
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 az 
Egyesület vezető tisztségviselője. Az ellenőrző bizottság tagjai az ellenőrző bizottság munkájában 
személyesen kötelesek részt venni, az egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem 
utasíthatók. 
 
Az ellenőrző bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik. 
Az ellenőrző bizottság a hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg 
döntéseit. 
Az ellenőrző bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az elnökséget, szükség esetén a felügyeleti 
szervet. 
 
Az ellenőrző bizottság amennyiben szükségesnek ítéli meg, indítványozhatja a közgyűlés összehívását. 
 
6. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, 
akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó 
ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól 
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó 
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 
tevékenységtől. 
 
7. Az egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az egyesület megszűnésétől számított 
két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az egyesület hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, 
amelyeket az egyesület vagyona vagy a vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi 
személy általános szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett. 
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III. 

 
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 
1./ Az Egyesület költségvetése: 
 
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület éves költségvetését az elnökség hagyja jóvá, 
a gazdálkodás irányelveit a közgyűlés állapítja meg. 
 
2./ Az Egyesület bevételei: 
 
a, a tagok által befizetett tagdíj, 
b, jogi és magánszemélyek felajánlásai és hozzájárulásai, 
c, céljai megvalósítása érdekében folytatott vállalkozási tevékenység bevétele, 
d, pályázatokon elnyert céltámogatások. 
 
Az Egyesület – céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – nem elsődleges 
jelleggel csak a céljával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat.  
 
A megalakulás évében az éves tagdíj mértéke rendes tagok esetében 5.000.- Ft, pártoló tagok esetében minimum 
25.000.- Ft. 
 
A továbbiakban a mindenkori éves tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg, a rendes tagok vonatkozásában 
3000 Ft, míg a diák jogviszonyban lévők esetében 1000 Ft.  
Az éves tagdíjat egy összegben a közgyűlést követően egy hónapon belül kell az Egyesület bankszámlájára 
befizetni, de legalább az évvégéig. 
 
Az Egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíjat 
a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül köteles az Egyesület bankszámlájára történő átutalással 
teljesíteni, de legalább az évvégéig. 
 
Az Egyesület tartozásáért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért 
saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kiegyenlítése után – vagyonáról 
a közgyűlés rendelkezik.  
 
 

IV. 
 

FEGYELMI FELELŐSSÉG 
 
Az Egyesület tagjai felett – ilyen minőségben elkövetett fegyelmi végség esetén – a fegyelmi jogkört az elnökség 
gyakorolja. 
 
Fegyelmi végség különösen: 

 
- az Egyesület Alapszabálya által meghatározott kötelezettségek be nem tartása; 
- az Egyesület jogszerű munkájának akadályozása; 
- az Egyesület anyagi és morális megkárosítása. 

 
A fegyelmi eljárás során az elnökség a következő büntetéseket szabhatja ki; 
 
a, figyelmeztetés; 
b, megrovás; 
c, a tagság felfüggesztése meghatározott időtartamra, de legfeljebb három hónapra; 
d, kizárás. 
 
Az a, és b, pontban megjelölt fegyelmi büntetéseket a fegyelmi eljárás során csak természetes személyi tagokkal 
szemben lehet alkalmazni.  
 
A fegyelmi határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a közgyűlés bírál el. 
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V. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1. Az Alapszabályban  nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), valamint 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011.évi CLXXV. 
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 

      2. Az Egyesület 2000 év január 13. napján mondta ki megalakulását. A közgyűlés e napon fogadta el az eredeti 
Alapszabályát, amelyet először a Budapesten, 2008. november 11-én tartott Közgyűlés, majd 2010.11.16., majd  
2015. október 12-én, és 2017. február 1-én  módosított. 

 
      3. A jelen Alapszabály rendelkezését tartalmazó jelen okiratot, az Alapszabály mellékletét képező vezető 

tisztségviselők névsorával az Egyesület elnöke, mint egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt írja alá a 
közgyűlés felhatalmazása szerint. 

 
     4. Az Egyesület megszűnése esetén a meglévő vagyont a vagyonelszámolás keretei között, a közgyűlés által 

választott vagyonelszámoló, vagy a bíróság által kijelölt felszámoló közreműködésével kell elvégezni. A 
megszűnés esetén a hitelezők részére történő felhívást egy országos napilapban kell közzétenni, a bejelentésre 
történő 40 napos határidő megjelölésével. A vagyonelszámoló a hitelezőket kielégíti és a maradék vagyont más 
hasonló célú egyesület vagy alapítvány részére adományozza. Amennyiben a vagyon a hitelezői követelések 
teljes kiegyenlítésére nem nyújt fedezetet, a vagyont, a vagyonelszámolás költségeinek elszámolását követően a 
hitelezők között követeléseik arányában kell felosztani.    

 
Miskolc, 2020. október 12.     

 
Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály-módosítások 
alapján hatályos tartalmának. 

 
 
          

………………………….. 
Kaptay György 

elnök 
 

A 2020.  október 12. napján elfogadott változásokat dőlt betűvel jelöltük, azok kizárólag az Alapszabály 
mellékleteiben szereplő tisztségviselőkre vonatkoznak. 
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A Magyar Anyagtudományi Egyesület 
Alapszabályának 1. sz. melléklete az Ellenőrző Bizottság tagjairól: 

 
 
 
Név: Horváth Ákos Mertinger Valéria Baumli Péter 
Lakcím: ………………………. 3519 Miskolc, 

Brassói utca 28. 
………………………. 

Tisztség: az Ellenőrző Bizottság 
tagja 

az Ellenőrző Bizottság 
tagja 

az Ellenőrző Bizottság 
tagja 
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A Magyar Anyagtudományi Egyesület 
Alapszabályának 2. sz. melléklete az Elnökség tagjairól: 

 
Tiszteletbeli elnök:   
Gyulai József  Lakcím: 1118 Budapest, Otthon u. 23/B fszt.1. 
 
Elnök:     
Kaptay György Lakcím: 3525 Miskolc, Forrásvölgy út 24/A 
 
Elnökségi tagok: 
Bársony István Lakcím: 1118 Budapest, Menedékes u. 3D/4/3a 
Balázsi Katalin Lakcím: ………………………. 
Lendvai János Lakcím: 1022 Budapest, Fillér u. 67. 
Szabó Péter János Lakcím: 2314 Halásztelek, Melinda u. 26. 
Verő Balázs Lakcím: 1021 Budapest, Széphalom u. 3/B 
Zsoldos Ibolya Lakcím: 9026 Győr, Zólyom u. 32. 
Kónya Zoltán Lakcím: 6756 Tiszasziget, József A. u. 52. 
Réger Mihály Lakcím: 1132 Budapest, Alig u. 4. 
Czigány Tibor Lakcím: 1048 Budapest, Falemez u. 17. 
  
 
Elnökségi póttagok: 
Gubicza Jenő Lakcím: ………………………. 
Makó Éva Lakcím: 8200 Veszprém, Rómer Flóris utca 13. 
Lukács János Lakcím: 3535 Miskolc, Előhegy u. 48/2 
 

 
 

  
 


