A MAGYAR STATISZTIKAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltaknak megfelelően
módosított egységes szerkezetbe foglalt szöveg

T E R V E Z E T !!!
1. § Általános rendelkezések
(1) A Társaság neve: Magyar Statisztikai Társaság
A Társaság rövidített neve: MST
angolul: Hungarian Statistical Association
franciául: Association Hongroise de Statistique
németül: Ungarische Statistische Geselschaft
(2) A Magyar Statisztikai Társaság székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.,
levélcíme: 1525 Budapest, Pf. 51.
(3) A Magyar Statisztikai Társaság (továbbiakban: Társaság vagy egyesület)
mőködési területe: Magyarország
mőködésének jellege: országos tudományos egyesület
hivatalos nyelve: magyar
pecsétje: körpecsét, köriratban: "Magyar Statisztikai Társaság 1922", középen a Társaság
emblémája.
2. § A Társaság célja és feladata
(1) A Társaság célja, hogy segítse a statisztika elméleti és gyakorlati fejlesztését.
(2) A Társaság feladata, hogy fórumot teremtsen a statisztika elméleti és gyakorlati
kérdéseinek megvitatására, szükség esetén állást foglaljon szakmai (módszertani)
kérdésekben, tájékoztatást adjon közérdekű statisztikai kérdésekről.
(3) A statisztikai tudomány fejlődését a Társaság a Keleti Károly pályadíj és szükség szerint
más pályázatok, ösztöndíjak kiírásával segíti.
(4) Kapcsolatot tart a Nemzetközi Statisztikai Intézettel (ISI) és más külföldi statisztikai társaságokkal,
illetve az azok által alapított nemzetközi szövetségekkel.
(5) Őrzi és ápolja a statisztikai történeti emlékeket és hagyományokat, a kiváló statisztikusok
emlékét.
(6) A kiemelkedő tudományos teljesítmények elismeréseként odaítéli a Keleti Károly
Emlékérmet.
(7) Elődjének tekinti az 1922 és 1948 között működött Magyar Statisztikai Társaságot,
valamint a Magyar Közgazdasági Társaság Statisztikai Szakosztályát.
(8) Független a politikai pártoktól, azoktól támogatást nem kap és azoknak sem anyagi, sem
egyéb támogatást nem nyújt. Képviselőjelöltet nem állított és a jövőben sem állít, sem anyagilag, sem
más módon nem támogatott és támogatását a jövőben is kizárja.

3. § A társasági tagság formái és feltételei
(1) A Társaságnak alapító, rendes, tiszteletbeli, örökös és pártoló tagjai vannak.
(2) A Társaság alapító tagja az, aki 1990 folyamán a Társaságba belépett. Az alapító tag és
az örökös tag rendes tagnak tekintendő.
(3) A Társaság rendes tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki egyetért a Társaság
célkitűzéseivel.
A rendes tagság a belépési nyilatkozat benyújtásával és annak elfogadásával keletkezik. A felvételt a
Választmány különösen indokolt esetben megtagadhatja. A felvételt megtagadó döntés ellen a
belépni szándékozó a közgyűléshez fellebbezhet. A közgyűlés a felvétel kérdésében az elnökség
álláspontjának meghallgatása után szavazással dönt.
(4) A Társaság tiszteletbeli tagjává választható az a személy, aki a statisztika tudományos
művelésében elért kiemelkedő eredményeivel jelentős mértékben hozzájárult a magyar statisztika
fejlesztéséhez. A tiszteletbeli tagot az elnökség javaslatára a közgyűlés egyszerű többséggel választja
meg.
(5) A Társaság örökös tagjává az a hosszabb időn át kiemelkedő társasági munkát végző tag
választható, aki a Társaságnak alapító vagy rendes tagja. Az örökös tagot az elnökség javaslatára a
közgyűlés egyszerű többséggel választja meg
(6) A Társaság pártoló tagja lehet, aki vagyoni hozzájárulásával támogatja a társaság működését.
(7) A pártoló és az a tiszteletbeli tag a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, szavazati joga
nincs és tisztségre nem választható.

4. § A rendes tagok jogai és kötelességei
(1) A tag jogai
a) szavazati joggal részt vehet a közgyűlésen,
b) a Társaság bármely tisztségére megválasztható,
c) részt vehet a Társaság rendezvényein,
d) javaslatokat, indítványokat tehet a Társaság szerveihez, illetőleg panasszal élhet,
e) igénybe veheti a Társaság által nyújtott kedvezményeket.
(2) A tag kötelessége:
a) az alapszabály rendelkezéseinek betartása,
b) a tagdíj, vagy a vállalt vagyoni hozzájárulás határidőre történő befizetése,
c) az örökös és a tiszteletbeli tag tagdíjat nem köteles fizetni.

5. § A tagsági jogviszony megszűnése
(1) A tagsági jogviszony megszűnik:
a) tag kilépésével,
b) a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával,
c) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,

d) a tag kizárásával,
(2) A Társaságból való kilépést, azaz a tagsági jogviszony megszüntetését a írásbeli nyilatkozattal,
bármikor, indokolás nélkül a Társaság elnökségének kell bejelenteni. A szabályszerűen bejelentett
kilépést és ezzel a tagsági jogviszony megszűnését az elnökség tudomásul veszi.
(3) A Társaság általi felmondással szűnik meg a tagsági jogviszony, ha a tag tagsági dijának, illetve
vállalt anyagi hozzájárulásának fizetését három hónapnál hosszabb ideig elmulasztja és tartozását
felszólitás ellenére nem rendezi. A felmondás az elnökség feladata és hatásköre.
(4) A tag jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére- a taggal szemben kizárási eljárás folytatható le.
(5) A Társaságból történő kizárásról a Ptk. 3:70. §-ban foglaltak alapján az elnökség kizárási eljárást
folytat le. A kizárási eljárásban a tagot írásban értesíti az elnökség a kizárási eljárás megindításáról.
Az értesítésben rögzíteni kell az okot, ami a kizárási eljárás megindítását eredményezte, és azt a
napot és időpontot, amikor a tag meghallgatására sor kerül, védekezésének előterjesztésére
lehetőséget kap.
A tag meghallgatását követően, vagy a meghallgatásról történő távolmaradása esetén az elnökség
határozattal dönt. 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 határozat t a taggal közölni kell. Az
elnökség kizárást kimondó határozata ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek a
kizárásra halasztó hatálya van. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül
írásban kell benyújtani az elnökség részére. Az elnökség a fellebbezés kézhezvételét követő 30
napon belül, a fellebbezésben foglaltak elfogadása alapján a kizáró határozatot visszavonja, és
hatályon kívül helyezi. Ellenkező esetben a fellebbezésről való döntés céljából a közgyűlés
összehívásáról határoz. A közgyűlést e határozat meghozatalától számított 30 napon belüli
időpontra, a tagok részére megküldött meghívóval kell összehívni. A meghívóban napirendi
pontként kell feltüntetni a kizárásról hozott határozat elleni fellebbezésről szóló döntést. A
fellebbező tagot a közgyűlésre írásban, postai úton kell meghívni. A közgyűlésen a tagot meg kell
hallgatni. A fellebbezésről a közgyűlés egyszeri szótöbbséggel dönt. A közgyűlés a kizáró
határozatot helyben hagyja, vagy hatályon kívül helyezi. A közgyűlés határozatát jegyzőkönyvbe
kell foglalni. A határozatot írásban is közölni kell a taggal, postai úton. A közlésben az érintettet a
jogorvoslati lehetőségről tájékoztatni kell.
6. § A Társaság szervei
(1) A Társaság központi szervei:
a) a közgyűlés,
b) a választmány,
c) az elnökség,
d) a felügyelőbizottság.
(2) A Társaság szakmai szervezeti egységei a szakosztályok. Ezek megalakításához legalább 9 (kilenc)
fő írásban benyújtott közlése szükséges. A megalakítás szándékát az elnökséggel kell közölni, amely
azt nyilvántartásba veszi.
(3) A szakosztály munkáját a tagjai által választott vezető irányítja.

7. § A közgyűlés
(1) A Társaság döntéshozó szerve a közgyűlés.
(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) a Társaság céljainak meghatározása,
b) az alapszabály elfogadása és módosítása,
c) a választmány megválasztása,
d) az elnökség (a vezető tisztségviselők) megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
munkaviszony esetén felettük a munkáltatói jogok gyakorlása,
e) a felügyelőbizottság megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,
f) az örökös és tiszteletbeli tag megválasztása az elnökség javaslata alapján,
g) örökös tiszteletbeli elnök megválasztása,
h) az éves költségvetés elfogadása
i) az éves beszámoló – ezen belül az elnökségnek a Társaság vagyoni helyzetéről szóló jelentésének
elfogadása
j) a felügyelőbizottság jelentésének elfogadása,
k) a tagdíj összegének jóváhagyása,
l) a Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, döntés a Társaság
vagyon-maradványának átadásáról.
m) döntés a tag kizárása ügyében.
n) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
o) a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok vagy más
egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
p) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
r) a végelszámoló kijelölése.
s) az Etikai Kódex elfogadása és jóváhagyása.

(3) A közgyűlés összehívása
A Társaság közgyűlését szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal kell összehívni. A
közgyűlés időpontját az elnökségnek legalább egy hónappal korábban kell megállapítani és annak
helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről a tagokat írásban, meghívó küldésével értesíteni
kell, értve ez alatt a határozatképtelenség miatti újra összehívás szabályait is. A meghívót
igazolható módon: postai úton, ajánlott levélben vagy e-mail-ben kell megküldeni a tagok részére.
A meghívónak tartalmaznia kell: az egyesület nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének
megjelölését, az ülés napirendjét. A meghívók megküldése a főtitkár feladatkörébe tartozik. A
közgyűlés üléseinek helye lehet a Társaság székhelye, vagy az elnökség által meghatározott hely.

A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek az egyesület rendes tagjai.
A közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a.

az elnökség határozata alapján
b. ha a Társaság tagjainak legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja,
c. ha a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
d. a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
e. a Társaság céljának elérése veszélybe került,
f.

egyéb, az alapszabályban meghatározott esetben.

(4) A közgyűlés határozatképessége
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem
szavazhat, az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során, figyelmen
kívül kell hagyni. Ha a közgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik
határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és a közgyűlés időpontjától számított 30 napon
belüli időpontra ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti
napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a
tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták és felhívták erre a tagok figyelmét.
(5) A közgyűlés napirendje
A közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó javaslatokat az elnökség állapítja meg és terjeszti a
közgyűlés elé. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat kialakíthassák. A tagok napirendi
kiegészítést kérhetnek, a meghívó kézbesítésétől számított 10 napon belül. Elutasítás esetén a
közgyűlés dönt.
(6) A közgyűlés határozathozatala
A szavazásra jogosult tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál 7. § (4) pont
figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.
A tagok a közgyűlés ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. A közgyűlés a határozatait
általában nyílt szavazással, a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. A közgyűlés egyszerű
többséggel szavazatszámlálókat választ titkos szavazás esetén, és ha az szükséges a minősített
többségű szavazatok arányának megállapításához.
A közgyűlés a jelenlévők egyszerű szótöbbségű határozattal választja meg a közgyűlés
tisztségviselőit, azaz a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két
tagot.

A 7. § (2) b. pont és k. pont esetében a határozat meghozatalához a jelen lévő szavazati joggal
rendelkező tagok legalább háromnegyedes többségű szavazata szükséges.
A Társaság céljának módosításához ( 7. § (2) a. pont) és a Társaság megszűnéséről, Társaság és
szétválásának elhatározásáról (7. § (2) l. pont) szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a tisztségviselők megválasztásakor.
A határozatok meghozatalakor nem szavazhat az akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól
mentesít vagy az egyesület terhére másfajta 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.
(7) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és
javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, a leadott szavazatok számát, feltüntetve az igen, a
nem és a tartózkodó szavazatok számát. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a
jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlésen megválasztott tag hitelesíti.
A közgyűlés nem nyilvános. A közgyűlés legalább kétharmados többséggel meghozott
határozatával ettől eltérően rendelkezhet. A határozatok kihirdetése azok meghozatalakor, a
közgyűlés előtt felolvasással történik. A közgyűlésjegyzőkönyvét nyilvánosságra kell hozni.
8. § A választmány
(1) A közgyűlés a tagok sorából titkos szavazással 3 évre 19 tagú választmányt választ.
(2) A választmány az elnökség megkeresésére vagy saját kezdeményezésére a Társaságot érintő
kérdésekben véleményt nyilvánít vagy állást foglal.
(3) A választmány ülésein a Társaság elnöke, távolléte esetén alelnöke látja el az elnöki feladatokat.
(4) A választmány ülésein a szakosztályok és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal vesznek
részt.
(5) A választmány:
a) odaítéli a Keleti Károly Emlékérmet,
b) dönt a Társaság nemzetközi kapcsolatainak kérdéseiben,
c) véleményezi az Etikai Kódexet.
(d) A választmány döntéseit az ügy jellegétől függően nyílt vagy az elnökség javaslatára a
választmány döntését követően titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

9. § Az elnökség
(1) Az elnökség a Társaság ügyvezető szerve.
Az elnökség tagjai a Társaság vezető tisztségviselői.

(2) Az elnökség tagjait a közgyűlés a választmány tagjaiból titkos szavazással 3 évi időtartamra
választja.
(3) Megválasztottnak az a vezető tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazati joggal
rendelkező tagok leadott szavazatainak többségét megszerezte.
Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz
szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot
kapott jelölt vesz részt. Az újabb választási fordulóban az a jelölt tekinthető megválasztottnak, aki
a több szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Feladatait személyes köteles ellátni. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez főződő hátrányos következmények alól nem
mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit a foglalkozásától 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 tisztségviselő tevékenységtől.
(4) A Társaság tevékenységének az irányítását két közgyűlés közötti időszakban – mint az egyesület
ügyvezetését ellátó és képviseleti szerv - az elnökség végzi.
Az elnökség a Társaság működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve
azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály vagy jogszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe
tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, illetőleg az egyesület más szervének
hatáskörébe utalt.
Az elnökség feladat és hatásköre:
A Társaság rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, választási rendjének meghatározása.
A Társaság törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete. A közgyűlési
határozatok végrehajtásának szervezése és végrehajtás ellenőrzése.
A Társaság munkaszervezetének kialakítása.
A Társaság éves költségvetésének elkészitése és annak a közgyűlés elé terjesztése.
A Társaság éves beszámolójának elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése, A Társaság
munkaprogramjának összeállítása, Az Etikai Kódex elkészítése, szövegének megállapítása, Javaslat
tétele az örökös és tiszteletbeli tagok megválasztására, Határozathozatal a tagfelvétel
megtagadása ügyében, Ad hoc bizottság létrehozása szükség esetén szakmai vélemény
kialakításához, A Keleti Károly pályadíj odaítélése Döntés mindazokban a további kérdésekben,
amelyeket a Ptk. 3:80. §, egyéb jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés a hatáskörébe utal.
Az elnökség tevékenységéről az egyesület választmányának és közgyűlésének tartozik beszámolási
kötelezettséggel.
(5) Az elnökség tagjai
Az elnökség létszáma 4 fő.
Az elnökség tagjai:

- az elnök,
- az elnökhelyettesek (2 fő)
- a főtitkár
Az elnök: név:
anyja neve:
lakcíme:
elnökhelyettes, név:
anyja neve:
lakcíme:
elnökhelyettes, név:
anyja neve:
lakcíme:
főtitkár, név:
anyja neve:
lakcíme:
(6) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel.
Az elnök törvényes képviseleti jogának gyakorlása.
Az elnök megbízása és meghatalmazása alapján a Társaság képviselete.
Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
Az elnökségi tagságuk megszűnik:
- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a tag halálával,
- cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával,
- kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
(7) Az elnökség működése
Az elnökség maga állapítja meg éves munkatervét és ügyrendjét. A munkaterv és az ügyrend nem
lehet ellentétes az alapszabályban foglaltakkal.
Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább negyedévenként ülésezik.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy két elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével
kéri.
Az elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül csak meghívott személyek
lehetnek jelen. Az elnökség ettől eltérően is rendelkezhet.
Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelőbizottság elnökét. Az elnökség
ülését az elnök hívja össze az ügyrendben meghatározottak szerint. Az ülés helyéről, időpontjáról
és a megtárgyalandó napirendekről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel

korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlan esetben az elnök
rövidebb határidőt is megállapíthat.
Az elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább hárman jelen vannak az ülésen.
Határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni.
Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén új javaslatot kell tenni.
Az elnökség üléséről emlékeztetőt kell készíteni, amit az elnök ír alá.
(8) A Társaságképviselete
A Társaság képviseletét az egyesület elnökségének elnöke és a főtitkár látja el.
A Társaság elnökének képviseleti joga általános és önálló.
A Társaság főtitkárának képviseleti joga általános és önálló.
Az elnök és a főtitkár általános és önálló képviseleti joga kiterjed a bankszámla feletti rendelkezési
jogra is.
Az elnök és a főtitkár képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy ügyek meghatározott
csoportjára nézve az elnökség tagjaira, vagy az egyesület munkavállalójára átruházhatja.
A képviseleti jog magában foglalja az önálló aláírásra jogosultságot is. Az elnöknek és a főtitkárnak
önálló aláírási jogosultsága van. Együttes aláírásra jogosultak az elnökség tagjai és az aláírásra
feljogosított munkavállalók.
(9) A főtitkár és a szervező-titkár feladata
A főtitkár feladata a Társaság működésével kapcsolatos folyamatos ügyek intézése. A főtitkár
irányítja a Társaság titkárságát.
Az elnökség a tagok sorából szervező-titkárt választhat, aki az adminisztratív és a szervezési ügyeket
intézi.
- A szervezőtitkár feladatait a főtitkár irányításával látja el.
- Felelős a rendezvények technikai megszervezéséért,
- az éves költségvetés és az éves beszámoló évenkénti előkészítéséért.
10. § Felügyelőbizottság
(1) A közgyűlés határozatainak, a Társaság alapszabályának és a jogszabályok szerinti működésnek,
a gazdálkodás szabályszerűségének a vizsgálatára, ellenőrzésére, 3 tagú,az elnökből és két tagból
álló felügyelőbizottságot (továbbiakban felügyelőbizottság vagy FB.) választ.
Az FB elnöke:
név:
anyja neve:
lakcíme:
Az FB tagjai:
név:
anyja neve:
lakcíme:

név:
anyja neve:
lakcíme:
(2) Az FB tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. Feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet az FB tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.
Az FB tagjai az egyesületben más tisztséget nem viselhetnek.
Az FB tagjai nem lehetnek egymásnak vagy az elnökség bármely tagjának hozzátartozói.
Hozzátartozóra vonatkozó szabályokat a Ptk. szerint kell értelmezni.
Az FB tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.
Az FB határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt
vesz az elnökség ülésein.
Az FB az általa megállapított Ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az elnökséget tájékoztatja
(2) Az FB-t a közgyűlés négy évre választja. Az FB újra választható és a közgyűlés által
bármikor visszahívható.
(3) Megszűnik az FB tagság:
- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a tag halálával,
- cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
korlátozásával,
- kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

szükséges

körben

történő

(4) Az FB-nek továbbá nem lehet elnöke és tagja az, aki a Társaság elnökségének vagy
választmányának tagja, aki a Társaság alkalmazásában áll, vagy a Társaságban gazdasági
feladatokat lát el, továbbá az, akire vonatkozóan az érvényes jogszabályok állapítanak meg kizárási
okot. Az, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be, hogy emiatt az FB-ben
fennálló megbízása nem tartható fenn, az köteles a Társaság elnökének a körülményi változást
írásban bejelenteni és megbízatásáról lemondani.
(5) Az FB. az ügyrendjét maga állapítja meg és azt a közgyűlés hagyja jóvá.

(6) Az FB. köteles megvizsgálni a Társaság elnöksége, választmánya, valamint a közgyűlés elé
terjesztett valamennyi, a működési körét érintő fontosabb jelentést, továbbá az éves beszámolót,
a mérleget és vagyonkimutatást abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e,
illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak. A vizsgálat eredményét, az FB véleményét annak
elnöke ismerteti. Az FB tevékenységi körében nem utasítható.
(7) Az FB a tevékenységéért felelős, munkájáról a közgyűlésnek köteles beszámolni. Az FB évközi
észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a választmányt, szükség esetén a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet. A véleményezések, ellenőrzések, vizsgálatok eredményeit (a
jogszabályba ütköző tevékenységek feltárását, a hiányosságok megállapítását és a
felszámolásukkal kapcsolatos javaslatokat, a fontosabb jelentésekkel kapcsolatos véleményeket,
javaslatokat stb.) szükség esetén írásba foglalja.

(8) Az FB elnöke jelen lehet a választmány és az elnökség ülésein, a Társaság közgyűlésén a
részvétele kötelező. Az FB a jogait testületileg gyakorolja.
(9) Ha az FB tudomást szerez a Társaság vagyonának jelentős csökkenéséről vagy olyan
jogszabálysértésről, tényről, amely a vezető tisztséget betöltők felelősségét vonja maga után,
köteles a közgyűlés összehívását kérni. Ha az arra jogosult az összehívást 15 napon belül nem
kezdeményezi, úgy az fb. elnöke a közgyűlést összehívhatja.
(10) Az FB tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Társaság működésével kapcsolatban a
tisztségviselőktől tájékoztatást kérni, a gazdálkodással kapcsolatos ügyiratokba betekinteni. Az így
szerzett értesüléseket titokként kötelesek kezelni. Az FB. hivatalból megkapja a közgyűlés elé
terjesztett jelentéseket, javaslatokat, a közgyűlés jegyzőkönyvét és határozatait, az elnökségi és
választmányi ülések anyagait, határozatait, valamint az elnökség által kiadott utasításokat és a
munkaszervezet működésére vonatkozó szabályokat, szabályzatokat.
(11) Az FB szükség szerint ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, gazdálkodásának hatékonyságát.
Ellenőrzi a Társaság ügymenetének szabályozottságát és annak gyakorlati megvalósítását. Az FB
elnöke az ellenőrzések megkezdéséről és annak befejezéséről a Társaság elnökét tájékoztatja.
Az FB a munkája során feltárt szabálytalanságokról az általa szükségesnek tartott intézkedésekről
írásban tájékoztatja a választmányt.
A tagoknak, kérésre, az üzleti titok kivételével tájékoztatást ad a Társaság működéséről, valamint,
döntésétől függően titoktartási nyilatkozat ellenében, betekintést enged az FB. iratanyagába.
11. § Az egyesület megszűnése
A Társaság megszűnik, ha:
-

megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem
határoztak meg,

-

tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,

-

a közgyűlés jogutód nélküli megszűnésről dönt,

-

az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság
vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a
bíróság a Társaság a nyilvántartásból törli, a közgyűlés jogutódlással történő
megszűnésről, egyesülésről vagy szétválásról dönt.

-

A Társaság más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és
csak társaságra válhat szét.

-

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a nyilvántartó bíróság által kijelölt, a
Társaság céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú
szervezetnek kell átadni.

-

A Társaság megszűnésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvben és a 2011. évi
CLXXV. törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. § Vegyes rendelkezések
(1) A Társaság vezető tisztségviselői közül az elnök és a két alelnök azonos tisztségre
csak egy alkalommal választható újra.
(2) az MST elnökének javaslata alapján örökös tiszteletbeli elnök választás a Társaság
vagy a szakosztályok élére, feltételek:
a) legalább három éves elnöki tisztség betöltés
b) kiemelkedő munkavégzés
c) hazai és nemzetközi elismertség
d) az MST hírnevének öregbítése
(3) A Társaság „Keleti Károly Emlékérmet” és „Keleti Károly Pályadijat „ hoz létre.
A „Keleti Károly Emlékérem adományozása és az erre vonatkozó szabályzat megállapitása és
elfogadása a Társaság Választmányának hatáskörébe tartozik.
A „Keleti Károly Pályadij odaitélése és az erre vonatkozó szabályzat megállapitása és elfogadása a
Társaság Elnökségének hatáskörébe tartozik.
(4) A Társaság Etikai Kódexet hoz létre és Etikai Testületet működtet.
Az Etikai Kódex elkészitése, szövegének megállapitása az elnökség, az elnökség által felkrt és a
Választmány által jóváhagyott munkacsoport feladata. Elfogadása és jóváhagyása a Választmány
véleményezését követően a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
(5) A fiatal statisztikusok életpályájának előrehaladása érdekében más alapítókkal együtt működve
támogatja a Péter György Statisztikai Alapítványt.
13. § Záró rendelkezések
A Társaság alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos
értelmezésére a Társaság elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása a Társaság valamennyi
tagjára, illetőleg szervezetére – ide nem értve a közgyűlést – kötelező.

Záradék
Az Alapszabály jelen, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2016.
……..-án megtartott közgyűlés jóváhagyta és elfogadta.
Budapest, 2016……….
MST közgyűlésének elnöke

Az alapszabály jelen, a 2016…...-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege kelt
Budapesten, 2016…... napján.
Ellenjegyzési záradék: a jelen okirat ellenjegyzése a módosításokra vonatkozik,
amelyek vastag betűkkel kerültek megjelölésre. A módosítások az: 1.§ (1) (2) (3), 3.§
(2) (6) (7), 4.§ (2), 5.§, 6.§ (1) (2), 7.§ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7), 8.§ (5) (6), 9.§ (1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9), 10.§, 11.§, 12. §, 13.§ pontokat érintik. Az alapszabály jelen
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály- módosítások alapján
hatályos tartalmának.
Ezen egységes szerkezetű alapszabályt készítette és szabályszerűen ellenjegyezte:
dr. Horváth Attila ügyvéd.

