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A MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG 

 

A L A P S Z A B Á L Y A  
 

-  m ó d o s í t á s o k k a l  e g y s é g e s  s z e r k e z e t b e n  -  

 

 

A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság Közgyűlése a Magyar-Orosz Művelődési és 

Baráti Társaság Alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály) az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

I. CIKK 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

(1) A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság (továbbiakban: Társaság) önkéntesen létrehozott, 

önkormányzatisággal és jogi személyiséggel rendelkező egyesület. 

  

(2) A Társaság közhasznú tevékenységet végző civil szervezet. 

 

(3) A Társaság 

a) neve: Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság, 

b) székhelye: 1062. Budapest, Bajza u. 54. magasföldszint 1/1. ─ „Nemzetek Háza” 

Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége, 

c) működése: az egész ország területe, 

d) pecsétje: 30 mm átmérőjű körbélyegző, felirata: Magyar-Orosz Művelődési és Baráti 

Társaság Budapest, 

e) honlapja: http://www.mombt.hu. 

 

(4) A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független. Pártoknak anyagi 

támogatást nem nyújt, és azoktól támogatást nem fogad el, jelöltet nem támogat a helyi 

önkormányzati, az országgyűlési, illetve az európai parlamenti választáson. 

 
 

II. CIKK 
 

A TÁRSASÁG CÉLJA 
  

(1) A Társaság célja: a magyar és az orosz nép közötti barátság ápolása, elmélyítése, a két ország 

társadalmi, kulturális, gazdasági és sport-kapcsolatainak, mindkét ország érdekeit szolgáló fenntartása, 

ápolása. 

  

(2) A Társaság tevékenysége:  együttműködve a Magyarországon és Oroszországban, hasonló célú 

más társadalmi szervezetekkel és intézményekkel részt vesz a két ország népszerűsítésében, értékeinek 

reális bemutatásában. Közreműködik a két ország kulturális emlékeinek, hagyományainak és kulturális 

örökségének megőrzésében, ápolásában, a történelmi évfordulók, megemlékezések ünnepi 

rendezvényein. Fórumot teremt az elért eredmények bemutatására. Segíti az orosz nyelv oktatását, 

elsősorban a gyermek- és ifjú korosztály körében. Igényli mindazon szakemberek munkáját, 

együttműködését, akik felkészültségükkel segítik céljainak megvalósítását. 

  

(3) A megvalósítás eszközei:  

a) tudományos és művelődési tevékenység folytatása és támogatása, kulturális, tudományos 

és ismeretterjesztő előadások, vitafórumok, irodalmi, zenés-irodalmi rendezvények, 

http://www.mombt.hu/
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koncertek szervezése, rendszeres klubfoglalkozások tartása, tudományos kutatások 

szervezése és azok eredményének a nyilvánossággal történő megismertetése, 

b) nemzetközi fesztiváltáborok, nyelvi táborok szervezése, szakmai és baráti találkozók, 

kerekasztal-beszélgetések, vitafórumok rendezése, 

c) kiállítások, konferenciák rendezése,  

d) a más államokban hasonló célokkal működő szervezetekkel kapcsolatok kiépítése és 

fenntartása, ezzel a társadalomközi kapcsolatok erősítése. 

(4) A Társaság működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak – ide értve az éves 

beszámolót és a közhasznúsági mellékletet is – nyilvánosságát internetes honlapján történő 

közzététel útján biztosítja. 

 

(5) A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 

szolgáltatásaiból. 
  

III. CIKK 

 

A TÁRSASÁG TAGSÁGA 
 

(1) A Társaság tagja lehet minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a Társaság céljai 

megvalósítása érdekében kíván tevékenykedni, elfogadja a Társaság Alapszabályát és fizeti a tagdíjat. 

(2) A Társaság tagjai az őket megillető jogok és kötelezettségek alapján lehetnek: rendes tagok, 

tiszteletbeli tagok és pártoló tagok. A tagok tagsági jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. 

(3) A rendes tag 

a) részt vehet a Társaság szervezeti tevékenységében és rendezvényein, 

b) szavazati joggal rendelkezik a Társaság közgyűlésein, választhat és választható a Társaság 

szerveibe, 

c) köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek, így köteles megfizetni a 

tagdíjat és részt venni a Társaság tevékenységében, 

d) folyamatos tájékoztatást kap a Társaság rendezvényeiről, a Társasághoz és annak 

tevékenységéhez kapcsolódó eseményekről. 

 

(4) A tiszteletbeli tag 

a) részt vehet a Társaság szervezeti tevékenységében és rendezvényein, 

b) a Közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkezik, 

c) köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek, 

d) folyamatos tájékoztatást kap a Társaság rendezvényeiről, a Társasághoz és annak 

tevékenységéhez kapcsolódó eseményekről. 

 

(4a) A pártoló tag 

a) részt vehet a Társaság szervezeti tevékenységében és rendezvényein, 

b) a Közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkezik, 

c) a Társaság tevékenységét vagyoni hozzájárulás teljesítésével segíti, 

d) folyamatos tájékoztatást kap a Társaság rendezvényeiről, a Társasághoz és annak 

tevékenységéhez kapcsolódó eseményekről. 

 

(5) A rendes és pártoló tagok felvételét  –nyilatkozatuk alapján – az Elnökség fogadja el. A rendes 

tagként felvételét kérőnek belépési nyilatkozatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Társaság 

Alapszabályát ismeri, és azt, valamint a Társaság céljait, értékrendjét és kialakult szokásait magára 

nézve kötelezőnek fogadja el. A pártoló tagnak nyilatkoznia kell az általa teljesíteni vállalt vagyoni 

hozzájárulásról. 

 

(6) A tiszteletbeli tagokat az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés választja. 

 

(7) A tagsági jogviszony megszűnik 

a) a tag kilépésével; 
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b) a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával; 

c) a tag kizárásával; 

d) a tag halálával. 

 

(7a) A tagdíj minimális összege évi kettőezer-négyszáz forint; pontos értékét minden évben a 

Közgyűlés állapítja meg. A tagdíjat a Társaság bankszámlájára vagy pénztárába történő 

átutalással, illetve befizetéssel az adott naptári év utolsó napjáig kell teljesíteni. 

 

(8) A rendes tag a tagdíját a tagdíjfizetésre megállapított határidőig köteles befizetni, esetleges 

tagdíjelmaradását az arra vonatkozó felszólítást követő kilencven napon belül köteles 

rendezni. A rendes tag – indokolt esetben – legkésőbb a tagdíj befizetésére nyitva álló 

időpontig kérheti, hogy a tagdíját az esedékességet követő naptári év utolsó napjáig (utólagos 

tagdíjfizetéssel) fizethesse meg, amiről az Elnökség dönt.  

 

(9) A tag tagsági jogviszonyát a Társaság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti. A tagság megszűnésének időpontja a nyilatkozatban 

meghatározott időpont, ennek hiányában a nyilatkozatnak a Társaság elnökéhez történő 

beérkezésének a napja. 

 

(10) A tagnak jogszabályt, az Alapszabályát vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés – bármely tag vagy a Társaság bármely 

szervének kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A 

kezdeményezést a Társaság elnökéhez kell eljuttatni. A kizárási eljárást a Közgyűlés a 

kezdeményezés beérkeztét követő első ülésén indítja meg; a kizárási eljárás megindításáról a 

Társaság elnöke az érintett tagot igazolható módon, írásban értesíti. A kizárási eljárást 

lefolytató Közgyűlésen a Társaság elnöke ismerteti a kizárási kezdeményezést és a kizárás 

alapjául szolgáló tényeket. Az érintett tagnak a Közgyűlésen módot kell adni a személyes 

meghallgatásra és arra, hogy az ellene felhozott érvekkel szemben védekezhessen. 

 

(10a) A tagot a Közgyűlés a kizárási eljárás során a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 

tagok kétharmados szavazati többségével a Társaságból kizárhatja. 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. A kizáró határozatot a taggal igazolható módón, írásban közölni kell. A 

Közgyűlésnek a kizárásról szóló döntésével szemben fellebbezni nem lehet, ez azonban nem 

érinti a jogszabályok alapján fennálló jogorvoslati jogot.  

 

(11) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 

kétharmados szavazati többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag 

a Társaság céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem 

egyeztethető magatartást tanúsít. 

 

(12) Csak azt követően hozható meg a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, 

hogy az érintett személyt a Közgyűlés személyesen meghallgatta, részére lehetőséget 

biztosított álláspontjának és érveinek ismertetésére. 

 

(13) Felmondható annak a tagnak a tagsági jogviszonya, aki az Alapszabályban foglalt tagsági 

feltételeknek nem felel meg, így különösen, ha a tagsági díjat sem a megállapított határidőig, 

sem az Elnökség által a (8) bekezdésben meghatározottak szerint megküldött felhívására nem 

fizette meg, és a tag számára az Elnökség a (8) bekezdés szerinti utólagos tagdíjbefizetést nem 

engedélyezte. Felmondás esetén a tagsági jogviszonyt az Elnökség előterjesztésére a 

Közgyűlés harminc napos határidővel, írásban mondhatja fel. A felmondási határozatnak 
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tartalmaznia kell a felmondás okait. A felmondási határozatot írásban, igazolható módon kell 

az érintett taggal közölni. A tagsági jogviszonyt felmondó határozattal szemben nincs helye 

felebbezésnek. 

 
  

III/A. CIKK 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 

 

(1) A Társaság vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

 

(2) Nem lehet vezető tisztségviselő az,  

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, 

b) 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, 

c) – az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig – akit eltiltottak a vezető 

tisztségviselői tevékenységtől. 

 

(3) A Társaság vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles a választást 

megelőzően írásban nyilatkozni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más egyesületnél vagy 

közhasznú szervezetnél is betölt. Ugyancsak köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

(4) A Társaság vezető tisztségviselőjének, illetve az Ellenőrző Bizottság elnökének és 

tagjának jelölt személy a jelölését követően, de még a választást megelőzően írásban köteles 

nyilatkozni arról, hogy vele szemben a megválasztását akadályozó, jogszabályban 

meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 

 

(5) Nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a tisztség betöltésére nézve 

jogszabály vagy az Alapszabály kizáró okot állapít meg. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság 

elnöke vagy tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn. 

 

(6) Amennyiben a Társaság vezető tisztségviselője, az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja 

tekintetében a megbízatása betöltését lehetetlenné tevő kizáró vagy összeférhetetlenségi 

helyzet áll be, az érintett erről a tényről haladéktalanul írásban tájékoztatja a Társaság 

Elnökségét. 

 

(7) Az összeférhetetlenségi vagy kizáró ok bekövetkeztéről, illetve a cselekvőképességnek a 

tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásáról történő tudomásszerzést 

követően az Elnökség haladéktalanul megállapítja a Társaság vezető tisztségviselője, vagy az 

Ellenőrző Bizottság elnöke, tagja megbízatásának megszűnését, és intézkedik új vezető 

tisztségviselő, vagy új ellenőrző bizottsági elnök, tag megválasztása érdekében. 

 
(8) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki  

a) a Közgyűlés tisztséget betöltő tagja, illetve az Elnökség tagja,  

b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik,  
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c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti 

juttatást –, illetve  

d) az a)‒c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 

(9) A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 

közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 

minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság tagjának, a tagsági jogviszony 

alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

(10) A Közgyűlés döntésében nem vehet részt az sem, 

a) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

b) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

c) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem tagja, 

d) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 

e) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

(11) A Társaság vezető tisztségviselője, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja választása 

során a tisztségekre történő jelöléssel közvetlenül összefüggő feladatok ellátásában, valamint a 

választás eredményének megállapításában személyesen nem vehet részt sem a Társaság hivatalban 

lévő vezető tisztségviselője, illetve az Ellenőrző Bizottság hivatalban lévő elnöke vagy tagja, sem az 

ezekre a tisztségekre jelölést elfogadó személy. 

 

(12) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 

volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette, illetőleg törölte. 

 

 

IV. CIKK 

 

A  TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE 
 

(1) A Közgyűlés a Társaság döntéshozó szerve, melyet szükség szerint, de évente legalább egyszer 

igazolható módon össze kell hívni, és a tagok összességéből áll. A Közgyűlésen szavazati jog a rendes 

tagokat illeti meg. A Közgyűlésen a tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek 

részt. 

 

(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, 

b) a Társaság vezető tisztségviselőinek, valamint Ellenőrző Bizottsága elnökének és tagjainak 

megválasztása, 

c) a Társaság vezető tisztségviselőinek, valamint Ellenőrző Bizottsága elnökének és tagjainak 

visszahívása, 

d) a tiszteletbeli elnöki cím adományozása és visszavonása, 
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e) a Társaság tagjainak sorából történő kizárás, a tagsági jogviszony felmondása, valamint a 

tiszteletbeli tagi cím visszavonása, 

f) a Társaság elismeréseinek megalapítása, és azok odaítélési rendjének meghatározása,  

g) a Társaság jelképeinek és azok használatának meghatározása, 

h) a tagdíj pontos értékének évenkénti megállapítása, 

i) az Elnökség jelentését is tartalmazó éves beszámoló, a közhasznúsági melléklet, az éves 

költségvetés és annak végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint az Ellenőrző Bizottság éves 

jelentésének elfogadása, 

j) saját ügyrendjének megalkotása, 

k) a Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának kimondása, 

l) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés, mint 

döntéshozó szerv hatáskörébe utal. 

(2a) A Közgyűlés ügyrendjében határozza meg különösen 

a) a Közgyűlés előkészítésének és ülésezésének részletszabályait, 

b) a közgyűlési előterjesztések tartalmi és formai követelményeit, benyújtásuk eljárási szabályait, 

c) a Közgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezeti kérdésekben hozandó döntések 

előkészítésének rendjét. 

  

(3) A Közgyűlést a Társaság elnöke hívja össze a tagoknak a tervezett időpontot legalább tizenöt 

nappal megelőzően megküldött, az ülés idejét és helyszínét, valamint a – tárgyalni kívánt 

témakörökben a tagok számára az álláspontjuk előzetes kialakítását lehetővé tevő részletezettségű – 

napirendet is tartalmazó írásos meghívóval. Az elnök köteles a Közgyűlést összehívni, ha a 

Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok legalább egyharmada írásban, az ok és a cél 

megjelölésével azt az Elnökségnél kezdeményezi, továbbá akkor is, ha az ülést jogszabály 

rendelkezése alapján össze kell hívni. 

 

(3a) Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) a Társaság céljainak elérése veszélybe került. 

Az így összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése 

érdekében intézkedést tenni vagy a Társaság megszüntetéséről dönteni. 

 

(3b) A Társaság a Közgyűlést a székhelyén tartja. Az Elnökség dönthet úgy, hogy a Közgyűlésre 

Budapesten más helyszínen kerüljön sor. A Közgyűlés helyszínét úgy kell meghatározni, hogy a 

Közgyűlésen történő részvétel lehetősége valamennyi tag számára biztosított legyen, és ez egyidejűleg 

ne járjon a tag számára külön költség viselésével vagy a tagsági viszonnyal össze nem függő feltétel 

teljesítésével. 

 

(3c) A (3) bekezdés szerinti közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon belül a 

Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok, az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság a Társaság 

elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

 

(3d) A napirend kiegészítéséről a Társaság elnöke dönt. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a 

Társaság elnöke nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 

(3e) A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, 

ha valamennyi szavazati joggal rendelkező tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

(4) A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlés határozatképességéhez a szavazati joggal rendelkező tagok 

50 százaléka+1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén legkésőbb az eredeti időponthoz 

képest tizenöt napon belüli időpontra a Közgyűlést azonos napirenddel újra össze kell hívni, amely 

már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az eredeti közgyűlési meghívóban ki kell 

térni a tagok távolmaradásából fakadó következményekre, és meg kell jelölni a határozatképtelenség 

esetén újra összehívandó Közgyűlés időpontját. 
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(5) A vezető tisztségviselők, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak választásakor, 

illetve visszahívásakor titkos szavazást kell tartani. Ugyancsak titkos szavazást kell tartani a 

tiszteletbeli elnöki cím adományozásakor és visszavonásakor, illetve, ha azt valamely kérdésben a 

jelenlévő, a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok fele kéri. 

 

(6) A Közgyűlésen a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök, ennek 

hiányában a főtitkár elnököl. Ha az elnök nem jelölt ki ülésvezetőt, és a főtitkár sincs jelen, illetve ha a 

Közgyűlés napirendjén az elnök megválasztása vagy visszahívása szerepel, akkor az ülést vezetőt 

(levezető elnököt) az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok maguk közül 

választják meg. A Közgyűlésen működő szavazatszámlálókat – az ülést vezető javaslatára – a jelen 

lévő, szavazati joggal rendelkező tagok maguk közül választják meg. 

 

(7) A Közgyűlés – amennyiben törvény vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik – 

határozatait a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, 

kivéve a (2) bekezdés d) és e) pontjait, amely esetekben a jelen lévő, szavazati joggal 

rendelkező tagok kétharmadának igenlő szavazata szükséges. 

 
(7a) Az Alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. A Társaság céljának módosításához és a Társaság megszűnéséről szóló 

közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

  

(8) A határozathozatal során folyamatosan vizsgálni kell, hogy a szavazásban ne vehessen 

részt az, aki a Közgyűlés döntésének meghozatalából kizárt. Ha egy szavazati joggal 

rendelkező tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.  

 
(9) A Közgyűlésen jelenléti ívet kell vezetni és jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az ülést vezető ír 

alá, és a Közgyűlés által erre megválasztott tag hitelesít.  

 

(10) Sürgős döntést igénylő esetben a Közgyűlés ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ilyen 

határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezetének a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező 

tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől 

számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az 

Elnökség részére. 

 

(11) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Közgyűlés határozatképességre és a szavazásra 

vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor 

eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogú 

tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely tag a Közgyűlés 

ülésének megtartását kívánja, az ülést össze kell hívni. 

 

(12) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 

három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó 

szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az Elnökség megállapítja a szavazás 

eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási 

határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat 

beérkezésének napja. 

 

(13) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során hozott döntésekről a Közgyűlésről készítendő 

jegyzőkönyvvel megegyező formában jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Ellenőrző Bizottság 

elnöke – akadályozatása esetén az Ellenőrző Bizottság valamely tagja – hitelesít. 

 

 

V. CIKK 
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A  TÁRSASÁG ELNÖKSÉGE 

 
(1) A Társaság ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Elnökség héttagú testület, amelynek tagjai a 

Társaság vezető tisztségviselői. 

 

(2) Az Elnökség a Közgyűlésnek köteles évente beszámolni  tevékenységéről.  

(3) Az Elnökség feladatai: 

a) a Társaság törvényes előírások és az Alapszabály szerinti irányítása és működésének biztosítása, 

ennek során a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának folyamatos vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele, 

b) a Társaság tevékenységének szervezése és irányítása, és ennek részeként a Társaság 

határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, a Társaság működésével 

kapcsolatos iratok megőrzése, 

c) a Közgyűlés által meghatározottak szerint a közgyűlési határozatok végrehajtása, illetve azok 

végrehajtásának koordinálása, 

d) a Közgyűlés ülésének előkészítése, ennek részeként döntés a Közgyűlés összehívásáról és 

napirendjének meghatározásáról, a Közgyűlésen megtárgyalandó előterjesztésekről, 

e) az éves beszámoló, a közhasznúsági melléklet, az éves költségvetés és annak végrehajtásáról 

szóló beszámoló elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése, 

f) az Alapszabály módosításainak kidolgozása és a Közgyűlés elé terjesztése, 

g) a Társaság működéséhez szükséges feltételek biztosítása, a gazdálkodás jogszabályoknak 

megfelelő szervezése és ellátása, valamint a Társaság vagyonának kezelése, a vagyon 

felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések 

meghozatala és végrehajtása, 

h) különböző feladatok megoldásának elősegítésére állandó és eseti munkacsoportok, bizottságok 

szervezése és működtetése, 

i) a vezető tisztségviselők, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai 

megválasztatásának, továbbá az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság megalakításának 

előkészítése, 

j) a Társaság tagságával kapcsolatos egyes döntések meghozatala és feladatok ellátása, így 

új tag felvétele, a Közgyűlésnek a tagsági jogviszonnyal összefüggő döntéseinek 

előkészítése és végrehajtása, gondoskodás a tagnyilvántartás vezetéséről,  

k) a Közgyűlés által meghatározott rendben a Társaság elismeréseinek odaítélése, 

l) saját ügyrendjének megalkotása, 

m) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Társaság tagjai, a Közgyűlés vagy 

az Ellenőrző Bizottság hatáskörébe, 

n) mindazon feladatok ellátása és jogkörök gyakorlása, amelyeket jogszabály vagy az 

Alapszabály az Elnökség, mint a Társaság ügyvezetése feladat- és hatáskörébe utal. 

 

(4) Az Elnökség a Társaság céljaival összefüggő tevékenységek szervezésére, egyes kérdések 

kidolgozására, komplex feladatok összehangolására állandó vagy eseti szakmai 

munkacsoportokat, bizottságokat hozhat létre, de hatáskörét ezekre a testületekre nem 

ruházhatja át. A munkacsoportok, bizottságok tevékenységét az Elnökség által kijelölt 

elnökségi tag irányítja. A munkacsoportok, bizottságok az Elnökségnek felelősek, 

tevékenységükről – a testületet irányító elnökségi tag útján – rendszeresen kötelesek az 

Elnökségnek beszámolni. A munkacsoportok és bizottságok működésének részletes szabályait 

az Elnökség ügyrendjében határozza meg.  

 
(5) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer tart ülést. Az Elnökség ülései 

nyilvánosak. Az Elnökség üléseit – legalább nyolc nappal, rendkívüli esetben egy nappal az ülés 

tervezett időpontja előtt a tervezett napirendi pontok és az ülés helyének és idejének egyidejű 

közlésével – az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívása igazolható módon, írásos meghívóval 

vagy elektronikus levélben történik.  
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(6) Az Elnökség ülésének határozatképességhez az elnök – távolléte vagy akadályoztatása esetén a 

helyettesítésére kijelölt alelnök vagy főtitkár – és legalább még három elnökségi tag jelenléte 

szükséges. Az Elnökség döntéseit a jelenlévők egyszerű többségének egybehangzó szavazatával, nyílt 

szavazással hozza. Az ülésekről emlékeztetőt kell vezetni. 

 

(6a) A határozathozatal során folyamatosan vizsgálni kell, hogy a szavazásban ne vehessen részt az, 

aki az Elnökség döntésének meghozatalából kizárt. Ha egy elnökségi tag valamely ügyben nem 

szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen 

kívül kell hagyni.   

 

(7) Az Elnökség működési rendjét ügyrendjében maga határozza meg. Az ügyrendben rendelkezni kell 

különösen: 

a) azokról a kérdésekről, amelyek szabályozására az Alapszabály felhatalmazást ad, illetve előírást 

tartalmaz, 

b) az Elnökség feladat- és hatáskörébe tartozó személyi és szervezeti kérdésekben hozandó döntések 

előkészítésének rendjéről, 

c) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, 

illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, az Elnökség 

döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,  

d) a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, 

valamint  

e) a Társaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 

nyilvánosságáról. 

 

 

V/A. CIKK 

 

A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI 

 
(1) A Társaság vezető tisztségviselői: 

a) az elnök, 

b) a két alelnök, 

c) a főtitkár és  

d) a három további elnökségi tag. 

 

(2) A Társaság vezető tisztségviselőit a Közgyűlés a Társaság rendes tagjai közül a hivatalban 

lévő Elnökség megbízatásának lejártát megelőzően legalább tizenöt nappal megtartott ülésén 

három évre választja meg. A vezető tisztségviselők megválasztásával alakul meg az Elnökség.  

 

(2a) A Társaság vezető tisztségviselői kötelesek 

a) feladataikat személyesen ellátni, 

b) a Közgyűlésen részt venni, és ott a Társasággal kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a 

Társaság tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

 

(3) A Társaság vezető tisztségviselője tisztségébe újraválasztható. 

 

(3a) A Társaság vezető tisztségviselőjét a Közgyűlés bármikor, indokolás nélkül 

visszahívhatja. 

 

(3b) A Társaság vezető tisztségviselője megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság más 

vezető tisztségviselőjéhez vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

 

(4) A Társaság vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik: 

a) a megbízatására meghatározott időtartam elteltével, 
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b) visszahívásával, 

c) lemondásával, 

d) halálával, 

e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 

f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
A b)–f) pontokban foglalt esetekben a Közgyűlés – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a 

megbízatás megszűnését követő hatvan napon belül megtartott ülésén – a hivatalban lévő Elnökség 

megbízatásának időtartamára vagy amennyiben valamennyi tisztségviselő megbízatása megszűnik, 

úgy három évre – új vezető tisztségviselőt választ. 

 

(5) Az elnök 

a) irányítja az Elnökség tevékenységét, 

b) képviseli a Társaságot,  

c) az Alapszabályban meghatározottak szerint összehívja és vezeti a Közgyűlés és az Elnökség 

üléseit,  

d) irányítja és összehangolja az alelnökök, a főtitkár és a további elnökségi tagok 

tevékenységét, 

e) ellátja azokat a feladatokat és gyakorolja azokat a hatásköröket, melyeket számára 

jogszabály, jelen Alapszabály, illetve a Közgyűlés vagy az Elnökség megállapít. 
(6) Az alelnökök 

a) végzik a számukra meghatározott feladatokat, 

b) segítik az elnök munkáját,  

c) szakterületüknek megfelelően részt vesznek a Társaság éves munkatervi feladatainak 

megvalósításában,  

d) mint témafelelősök, az Elnökség által meghatározott rendben elnökölnek a Társaság 

rendezvényein, operatívan részt vállalnak az egyes rendezvények előkészítésében és 

megtartásában. 

 

(7) Az alelnökök közötti részletes feladatmegosztást az elnök javaslatára az Elnökség 

ügyrendjében határozza meg. 
 

 

(8) A főtitkár 

a) segíti az elnököt az Elnökség irányításában, 

b) összehangolja a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek előkészítését és a testületek határozatainak 

végrehajtását, e feladatkörében javaslatot tesz az Elnökségnek a Közgyűlés napirendjének 

meghatározására, 

c) gondoskodik a Társaság Alapszabályának és egyéb határozatainak kidolgozásáról, és javaslatot 

tesz azok módosítására vagy hatályon kívül helyezésére, 

d) koordinálja a Társaság gazdálkodását, e feladatkörében: 

– gondoskodik a Társaság pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátásáról, 

– elkészítteti az éves költségvetés tervezetét és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót,  

– együttműködik az Ellenőrző Bizottsággal, segíti annak működését, 

e) előkészíti a tagsággal és a tiszteletbeli tagsággal kapcsolatos döntéseket, vezeti a 

tagnyilvántartást, gondoskodik a tagdíjak beszedéséről és nyilvántartásáról, 

f) figyelemmel kíséri a szakmai munkacsoportok és bizottságok tevékenységét, azok működése 

kapcsán javaslatot tesz az Elnökségnek, 

g) további feladatait az elnök javaslatára az Elnökség ügyrendjében állapítja meg. 

 

(9) Az Elnökség további tagjainak feladatait az elnök javaslatára az Elnökség ügyrendjében 

határozza meg. 

 

(10) Az elnököt az alelnökök és a főtitkár, mindegyikőjük akadályoztatása esetén valamely 

további elnökségi tag helyettesíti. A helyettesítés rendjét az elnök javaslatára az Elnökség 
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ügyrendjében határozza meg. Az elnök valamely rendezvényen történő alkalmi képviseletére 

eseti megbízást adhat az Elnökség bármely tagjának, illetve a Társaság tiszteletbeli elnökének. 

 

(11) A Társaság vezető tisztségviselői a feladatkörükbe tartozó kérdésekben a Társaság 

nevében eljárhatnak, ez azonban nem érinti a Társaság elnökének a Társaság önálló 

képviseletére vonatkozó jogát. 

 

 

V/B. CIKK 

 

A TÁRSASÁG TISZTELETBELI ELNÖKE 

 

(1) A Társaság Közgyűlése az Elnökség javaslatára az arra érdemes személynek – a 

Társasággal és a Társaság által képviselt értékekkel összefüggő tevékenység elismeréseként – 

tiszteletbeli elnöki címet adományozhat. 

 

(2) A tiszteletbeli elnöki címet a Közgyűlés a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok 

kétharmadának igenlő szavazatával élethossziglan adományozza. A Társaságnak egyidejűleg 

csak egy tiszteletbeli elnöke lehet. 

 

(3) A tiszteletbeli elnök 

a) közreműködik a Társaságnak és a Társaság céljainak megismertetésében és 

népszerűsítésében, 

b) a Társaság céljainak megvalósítása érdekében – az Elnökség által meghatározottak 

szerint – kapcsolatot épít és tart fenn hazai és külföldi szervezetekkel, azok képviselőivel,  

c) az Elnökség döntése szerint részt vesz hazai és nemzetközi rendezvényeken, 

d) javaslatot tesz az Elnökségnek a Társaság programjának és arculatának meghatározására, 

továbbá hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének alakítására, 

e) tevékenységéről az Elnökséget folyamatosan tájékoztatja és a Közgyűlésnek évente 

beszámol. 

(4) A tiszteletbeli elnök az Elnökség üléseinek állandó, tanácskozási jogú meghívottja. 

 

(5) Amennyiben a tiszteletbeli elnök méltatlanná válik erre a címére, úgy őt attól – az 

Elnökség javaslatára – a Közgyűlés a jelen lévő tagok kétharmadának szavazatával 

megfoszthatja. 

 

(6) A tiszteletbeli elnök e címéről az Elnökség útján a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal 

bármikor lemondhat. 
 

 

VI. CIKK 

 

A  TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA 

 
(1) Az Ellenőrző Bizottság a Társaság működését és gazdálkodását ellenőrző felügyelő szerve 

(felügyelőbizottsága), amely a Közgyűlés által a Társaság rendes tagjai közül három évre választott 

elnökből és két tagból áll. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről évente jelentésben számol be a 

Közgyűlésnek.  

(2) Az Ellenőrző Bizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az Elnökség 

tevékenységét. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai az Elnökségtől függetlenek, tevékenységük 

során nem utasíthatóak. 

 

(3) Az Ellenőrző Bizottság 
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a) ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok végrehajtását, 

b) ellenőrzi a Társaság és annak szervei működésének szabályszerűségét, a jogszabályok és az 

Alapszabály betartását, 

c) köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját 

a Közgyűlés ülésén ismertetni, 

d) a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető 

tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési 

számláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Az 

Ellenőrző Bizottság észrevételeit köteles a Társaság elnökével, illetve az intézkedésre jogosult 

szervvel közölni, 

e) ellátja a jogszabályban a Társaság működését és gazdálkodását ellenőrző szerv 

(felügyelőbizottság) számára megállapított feladatokat. 

 

(4) Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjának megbízatása megszűnik: 

a) a megbízatására meghatározott időtartam elteltével, 

b) visszahívásával, 

c) lemondásával, 

d) halálával, 

e) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

f) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
A b)–f) pontokban foglalt esetekben a Közgyűlés – a hivatalban lévő Ellenőrző Bizottság 

megbízatásának időtartamára vagy amennyiben az Ellenőrző Bizottság valamennyi tagjának 

megbízatása megszűnik, úgy három évre – új elnököt vagy tagot választ. 

 

(4a) Az Ellenőrző Bizottság elnökét, tagját a Közgyűlés bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. 

 

(4b) Az Ellenőrző Bizottság elnöke, tagja megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság vezető 

tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

(5) Az Ellenőrző Bizottság elnöke az Elnökség ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal  

vesz részt. 

 

(6) Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja, üléseit a 

bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívása igazolható módon, írásos meghívóval vagy 

elektronikus levélben történik.  

 

(6a) Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van. Határozatait 

egyszerű szótöbbséggel hozza, üléseiről emlékeztetőt vezet. Az Ellenőrző Bizottság tagjai az 

Ellenőrző Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.  

 

(7) Az Ellenőrző Bizottság működésének részletes szabályait az általa megalkotott ügyrend 

tartalmazza. 

 

 

VII. CIKK 

 

A   TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA 
 

(1) A Társaság az egyesületekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásának 

megfelelő rend szerint működik. 

 

(2) Hatályon kívül. 

 

(3) A Társaság a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.  
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(4) A Társaság gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 

fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. A Társaság befektetési 

tevékenységet nem végez. 

 

 

VIII. CIKK 

 

A  TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 
  (1) A Társaság megszűnik: 

– ha a Közgyűlés kimondta a Társaság megszűnését, illetve más egyesülettel való egyesülését, 

– ha az arra jogosult szerv megszünteti. 

 

(2) A Társaság – az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – törvény által meghatározott 

egyéb esetekben is megszűnhet. 

  

(3) A Társaság megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell 

fordítani. 
 

 

IX. CIKK 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

(1) A Társaság jogelődje 1989. október 12-én határozott a „Szent-Györgyi Albert Alapítvány” 

létrehozásáról, melyet a Fővárosi Bíróság 1355/1989. számon nyilvántartásba vett, és 1990. június 1-

jén, 290-es sorszámon bejegyzéséről határozott. 

 

(2) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Társaság Elnöksége gyakorolja az Alapítvány 

alapítója számára biztosított jogokat, és látja el az alapító számára meghatározott feladatokat. 

 

(3) Az Elnökség az Alapítvány kuratóriumától annak tevékenységéről kapott tájékoztatót a Társaság 

tevékenységéről készített éves beszámolóba beépíti. 

 

 

X. CIKK 

 

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 
 

(1) A Társaság tevékenysége felett – törvényben meghatározottak szerint – az ügyészség törvényességi 

ellenőrzést gyakorol. 

 

(2) A Társaság Közgyűlésének és Elnökségének működése során hozott határozatokat, döntéseket 

nyilván kell tartani, és az érintettekkel meg kell ismertetni, illetve a jelen Alapszabályban 

meghatározott módon nyilvánosságra kell hozni.  

 

(3) A Közgyűlés és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből 

megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, valamint a támogatók és ellenzők 

számaránya, ha lehet személye. A vezető szervek határozatait az érintettekkel írásban, 

igazolható módon közölni kell és a Társaság internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
 

(4) A Társaság működésével, közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratokba – ide 

értve a jelentéseket, beszámolókat is – történő betekintés biztosításával kapcsolatos teendőket a 

főtitkár szervezi, aki a betekintéssel kapcsolatos eljárás menetére vonatkozó információt a Társaság 

honlapján közzéteszi. 
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(5) A Társaság közhasznú tevékenységként 

a) a kultúra, a tudomány, az oktatás és a művelődés területén 
– közreműködik orosz témájú vagy az orosz kultúrához kapcsolódó hazai és külföldi 

vendégelőadások létrejöttének, színvonalas oroszországi alkotások magyarországi bemutatásának 

elősegítésében, megszervezésében, lebonyolításában és ilyen vendégelőadások támogatásában, 

amely tevékenységgel az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 1. § (1) bekezdés h) pontja szerinti közfeladat 

ellátásában vesz részt, 

– orosz témájú vagy az orosz kultúrához, művészethez, tudományhoz kapcsolódó rendezvények 

szervezésével, lebonyolításával, oktatási-nevelési intézmények számára ilyen jellegű 

rendezvényekkel, illetve ilyen eseményekben történő részvétellel elősegíti a minőségi előadó-

művészeti szolgáltatások iránti társadalmi igény erősödését, és hozzájárul az állami és az 

önkormányzati oktatási-nevelési feladatok ellátásának eredményességéhez, amely tevékenységgel 

a Társaság az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 

szóló 2008. évi XCIX. törvény 1. § (1) bekezdés i) pontja) szerinti közfeladat ellátásában vesz 

részt, 

b) a kulturális örökség megóvása területén 
– a civil diplomácia és együttműködés eszközeivel részt vesz az oroszországi magyar és a 

magyarországi orosz kulturális örökség védelmében és az ezzel kapcsolatos nemzetközi 

együttműködésben, amivel a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § 

(1)-(2) bekezdés szerinti közfeladat ellátásában működik közre, 

– közreműködik a kiemelkedő egyetemes értéket hordozó, orosz, illetve oroszországi kulturális, 

művészeti és tudományos örökség széles körben történő megismertetésében, együttműködik a 

kulturális örökség védelmével foglalkozó civil szervezetekkel, és ezzel a világörökségről szóló 

2011. évi LXXVII. törvény 4. § (2) bekezdés j)-k) pontja szerinti közfeladat ellátásában vesz 

részt. 

 

(6) Az Alapszabály 2007. március 24-ei, 2011. szeptember 24-ei, 2012. február 4-ei, 2015. április 25-

ei és 2016. április 23-ai módosítását követően az Alapszabály módosítását a Társaság 2016. 

szeptember 8-án megtartott Közgyűlése elfogadta, és a módosítások 2016. szeptember 8-án hatályba 

léptek. 

 

(7) Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Törvény) rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 8.  

 
  Rózsa István 

  a Társaság elnöke 

 

 


