ALAPSZABÁLY
melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján
1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013.
február 16. napján, mikor is a 2003. szeptember 26-án elfogadott Alapszabályhoz képest
a következő pontokon változtattak: 2.; 3.3; 4.2 pont h bekezdése; 4.3; 4.13; 5.7; valamint
5.11. 2013. február 13-án a tagok az Alapszabályt az elfogadott módosításokkal egységes
szerkezetben az alábbiak szerint állapítják meg:

A társadalmi szervezet neve, székhelye és cél ja
1.

A társadalmi szervezet neve: Madách Irodalmi Társaság

2.

A társadalmi szervezet székhelye: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.

3. A társadalmi szervezet célja:
3.1. A Madách Irodalmi Társaság (a továbbiakban: Társaság) fő célja:
a, Madách Imrével kapcsolatos tudományos és kulturális rendezvények tartása,
b, részvétel más szervezetek, intézmények által kezdeményezett irodalmikulturális rendezvényeken,
c, a Madách-családdal kapcsolatos történeti, helytörténeti, irodalmi kutatás
támogatása,
d, Madách Imre életének és életművének oktatási kérdéseire irányuló kutatások
támogatása,
e, egyéb pedagógiai tevékenységek támogatása,
f,

közreműködés a Madách Intézet létrehozásában,

g, az a-d, pontokban említett témákban kiadványok megjelentetése és terjesztése,
h, egyéb tudományos és szépirodalmi művek megjelentetése.
3.2. A Társaság semmilyen formában nem támogat sem magyarországi, sem külföldi
politikai pártokat és nem fogad el politikai pártoktól támogatást, továbbá nem állít
és nem támogat sem Magyarországon, sem külföldön, sem országgyűlési, sem
önkormányzati képviselőjelölteket.
3.3. A Társaság közhasznú szervezet. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból korlátozás
nélkül részesülhet mindenki, függetlenül attól, hogy tagja-e a Társaságnak.

3.4. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenysége megvalósítása
érdekében és azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdasági tevékenység során
elért eredményt a Társaság nem oszthatja fel, azt csakis a közhasznú tevékenysége
megvalósítására fordíthatja. A Társaság követlen politikai tevékenységet nem
folytat, pártoktól független.
A társadalmi szervezet szervezeti rendje
4. A közgyűlés
4.1. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összességéből áll.
4.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a, az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b, a Vezetőség évi beszámolójának elfogadása,
c, az évi költségvetés meghatározása,
d, közhasznúsági jelentés elfogadása,
e, az ügyintéző és képviseleti szerv (Vezetőség) tagjainak megválasztása és
visszahívása,
f, a Társaság megszűnésének (feloszlásának), valamint más társadalmi szervezettel
történő egyesülésének
g, döntés tag kizárásáról.
h, A közgyűlés egy-egy tag korábbi tevékenységének elismeréseképpen „a Madách
Irodalmi Társaság tiszteletbeli vezetője” címet adományozhatja; a cím sem
különleges jogokkal, sem különleges kötelezettségekkel nem jár együtt.
4.3. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Társaság évi rendes
közgyűlését a Madách Szimpózium rendezvény ideje alatt, annak valamelyik
helyszínén tartja meg. Amennyiben a Madách Szimpózium megrendezésére
október 31-ig bármilyen ok miatt nem kerülne sor, a közgyűlést november 30-ig
kell megtartani. A közgyűlés nyilvános.
4.4. A közgyűlésen a Társaság tagja személyesen vehet részt.
4.5. A közgyűlést a Társaság Elnöke hívja össze. A közgyűlésre a tagokat a napirend
közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a közgyűlés napja között
legalább 15 napnak kell lennie. A közgyűlésre szóló meghívó elküldhető ajánlott
levélben, telefaxon vagy e-mail-en.
4.6. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok 50 (Ötven) %-a + 1 fő
képviselve van. Az éves beszámoló elfogadásáról a közgyűlés akkor hozhat
döntést, ha azon legalább a tagok 60 (Hatvan) %-a + 1 fő jelen van.
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4.7. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az
eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévő tagok számától függetlenül
határozatképes. Ezt a körülményt már a rendes közgyűlés meghívójában fel kell
tüntetni.
4.8. A megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követően bármikor, de
legfeljebb 30 napon belüli időpontban az eredetivel azonos napirenddel kell
megtartani, összehívása során a rendes közgyűlés összehívására vonatkozó fenti
szabályok megfelelően alkalmazandók. A megismételt közgyűlés időpontja az
eredeti közgyűlés meghívójában is kitűzhető.
4.9. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, minden tagot 1 szavazat
illet meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
4.10. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság közhasznú
tevékenysége során bárki által megkötés nélkül igénybe vehető (nem pénzbeli)
szolgáltatás, illetőleg a Társaság által saját tagjának, a tagsági viszony alapján
nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem szavazhat a tag saját
kizárásának ügyében.
4.11. A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készíteni, melynek elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet.
4.12. A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a közgyűlés
helyét és idejét, a jelenlévők nevét, részvételi minőségét, a közgyűlés napirendjét,
a jegyzőkönyvvezetőnek és a hitelesítőknek a nevét, az elhangzott lényegesebb
hozzászólásokat, a hozott határozatokat, és azok hatályát, a szavazás eredményét, a
szavazatok megoszlását: a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
4.13. A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és két
hitelesítőnek megválasztott tag írja alá. A közgyűlés döntéseiről és a közhasznú
tevékenységgel kapcsolatos beszámolókról az Elnök 30 napon belül írásban
értesíti a Társaság tagjait. A közgyűlés a nyilvánosságra tartozó döntéseit és
beszámolóit a www.madach.hu honlapon teszi közzé.
4.14. A közgyűlési jegyzőkönyvbe bármelyik tag beletekinthet és arról, illetőleg az
abban foglaltakról az Elnök által hitelesített másolatot kérhet.
4.15. A közgyűlési határozatokról a Vezetőség nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a
határozat szövegét, hatályát, meghozatala időpontját, a szavazatok megoszlását: a
döntést támogatók és ellenzők számarányát, lehetőség szerint személyét.
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5.

A Vezetőség

5.1. A Társaság ügyintéző és képviseleti szerve a Vezetőség, mely 3 tagból áll: az
Elnök, az Elnökhelyettes és a Titkár.
5.2. Az Elnök feladata a Társaság képviselete, a belső koordináció, a más
intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás, a szervezési feladatok
összefogása.
5.3. Az Elnök munkáját az Elnökhelyettes és a Titkár segíti. Az Elnökhelyettes a
Társaság működésének gazdasági-pénzügyi teendőiben, a Titkár a szervezési
feladatokban segédkezik.
5.4. A Vezetőség tagjait a közgyűlés választja meg határozatlan időre nyílt szavazással.
A Vezetőség tagjai a közgyűlés által visszahívhatók.
5.5. A Vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a, a Társaság működésének, gazdálkodásának koordinálása, ezzel kapcsolatos
operatív
döntések meghozatala és végrehajtása,
b, a Társaság közgyűléseinek előkészítése, lebonyolítása, a közgyűlési határozatok
nyilvántartása, a tagok értesítése a közgyűlési határozatokról ill. közgyűlési és
vezetőségi határozatok közzététele,
c, tagok nyilvántartása, és tag kizárására vonatkozó indítvány közgyűlés elé
terjesztése,
d, tagdíjak beszedése és nyilvántartása, fizetési elmaradás esetén a tag írásbeli
felszólítása, ennek eredménytelensége esetén a tag kizárására vonatkozó
javaslatnak a közgyűlés elé terjesztése,
e, a Társaság működéséről éves beszámoló készítése és a közgyűlés elé
terjesztése,
f, gondoskodás a közhasznú tevékenységből származó bevételek és ezzel
kapcsolatos kiadások elkülönített nyilvántartásáról,
g, valamint döntés minden egyéb kérdésben, ami nem tartozik a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
5.6. A Vezetőség éves jelentésének ki kell térnie az elmúlt év főbb eseményeire, a
tagságban bekövetkezett változásokra, a pénzügyi beszámolóra, továbbá a Társaság
általános működésére, valamint javaslatot kell tartalmaznia a következő év
költségvetésére, programjaira, rendezvényeire, kiadványaira stb. vonatkozóan.
5.7. A Vezetőség évente legalább egyszer tart ülést Szegeden, lehetőség szerint a
közgyűlés tervezett időpontja előtt 1 hónappal. A Vezetőség ülése nyilvános, azon
bármely tag részt vehet.
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5.8. Az ülést az Elnök hívja össze, a tagokat a napirend közlésével értesíti. A napirendet
az Elnök állítja össze, melyet az ülésen a Vezetőség tagjai megvitatnak. A
meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 napnak kell lennie. A
meghívó elküldhető ajánlott levélben, telefaxon vagy e-mail-en.
5.9. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a Vezetőség tagjainak többsége jelen van.
Határozatképtelenség esetén az új ülést legfeljebb 30 napon belüli időpontban kell
megtartani, összehívása során a rendes ülés összehívására vonatkozó fenti
szabályok megfelelően alkalmazandók. A határozatképtelenség esetére szóló új
ülés időpontja az eredeti meghívóban is kitűzhető.
5.10. A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, minden tagot 1 szavazat
illet meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
5.11. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Vezetőség valamennyi jelenlévő
tagja aláír. A Vezetőség döntéseiről az Elnök 30 napon belül írásban értesíti a
Társaság tagjait. A Vezetőség a nyilvánosságra tartozó döntéseit a www.madach.hu
honlapon teszi közzé.
5.12. A határozatokról a Vezetőség nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a határozat
szövegét, hatályát, meghozatala időpontját, a szavazatok megoszlását: a döntést
támogatók és ellenzők számarányát, lehetőség szerint személyét.
5.13. Más közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet vezető
tisztségviselő az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött – annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az
adózás
rendjéről
szóló
törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Nem lehet továbbá a Vezetőség tagja az,
aki valamely pártban, szakszervezetben, testvérszervezetben országos vezetőségi
funkciót lát el.
5.14. A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt-e.
5.15. A Vezetőség ülésén a határozathozatalban nem vehet részt az a vezetőségi tag, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat révén kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság
közhasznú tevékenysége során bárki által megkötés nélkül igénybe vehető (nem
pénzbeli) szolgáltatás, illetőleg a Társaság által saját tagjának, a tagsági viszony
alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
5.16. A Vezetőség tagjának megbízatása megszűnik:
a, a közgyűlés által történt visszahívással a határozatban megjelölt időpontban,
b, a tag írásbeli lemondásának az Elnökhöz érkezése napján, illetőleg ha az a
későbbi időpont, a lemondásban írt napon,
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c, a tagsága megszűnése napján,
d, a tag halála napján.
5.17. Amennyiben a Vezetőség tagjának vezetőségi megbízatása megszűnik, az Elnök 30
napon belül köteles közgyűlést összehívni. Az új vezetőségi tagot megválasztó
közgyűlés napjáig a Vezetőség többi tagja látja el a hiányzó vezetőségi tag
teendőit.
5.18. Amennyiben vezetőségi megbízatása az Elnöknek szűnik meg, az Elnök feladatait
az új Elnök megválasztásáig az Elnökhelyettes látja el.
6.

A Társaság képviselője

6.1. A Társaságot az Elnök képviseli, aki önállóan jogosult a Társaság nevében jogokat
szerezni és kötelezettségeket vállalni, valamint képviseli a Társaságot hatóságok és
egyéb harmadik személyek felé.
6.2. Az Elnök hatásköre:
a, összehívja a Társaság közgyűlését és a vezetőség ülését,
b, a Társaság közgyűlésének jegyzőkönyvéről – a tag kérésére – hitelesített
másolatot ad ki,
c, a Vezetőség nevében ismerteti a közgyűlés előtt a Vezetőség éves jelentését,
valamint az éves közhasznúsági jelentést,
d, előzetes időpont egyeztetés után biztosítja a közhasznú szervezet működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba, így különösen a Társaság éves közhasznúsági
jelentésébe történő betekintést.
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A Társaság vagyona
7.

A Társaság vagyonával kapcsolatos általános rendelkezések
A Társaság vagyonával önállóan gazdálkodik. A Társaság elsődlegesen gazdasági
tevékenységet nem végezhet. A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok
– a tagdíj fizetésén túl – a Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A
Társaság közhasznú tevékenysége révén elért eredményét nem oszthatja fel.

8.

Tagdíj

8.1. A Társaság tagjai tagdíjat fizetnek, a tagdíj összegét a közgyűlés állapítja meg. Az
éves tagdíj egyösszegben fizetendő (január 31-ig) a társaság bankszámlájára.
8.2. A tagsági viszony év közben történő megszűnése esetén a volt tagot időarányos
tagdíj visszafizetése nem illeti meg.
9.

Egyéb bevételek

9.1. A Társaság szívesen fogadja a tagok és más személyek önkéntes felajánlásait és
hozzájárulásait.
9.2. A Társaság tevékenységével összefüggésben különböző pályázatokon vesz részt, az
esetlegesen elnyert anyagi támogatás összegét a Táraság céljainak megvalósítása
érdekében használja fel.
9.3. A Társaság céljaival és fő tevékenységével szoros összefüggésben időszakosan
gazdasági tevékenységet is kíván folytatni, melynek bevétele a Társaság fő céljait
hivatott finanszírozni.
Tagsági viszony
10. A tagok jogai és kötel ezettségei
10. 1. A Társaság tagja
- részt vehet a Társaság tevékenységében és rendezvényein;
- választhat és választható a Társaság szerveibe;
- köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek.
10.2. A Társaság tagja jogosult igénybe venni mindazon szolgáltatásokat, amik az
Alapszabály alapján a tagok vagy bárki által hozzáférhetők.
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10.3. A Társaság tagjai kötelesek betartani jelen Alapszabály rendelkezéseit. Kötelesek
tartózkodni minden olyan magatartástól, mely a Társaság érdekeivel ellentétes,
ileltőleg a Társaság kedvezőtlen megítélését vonhatja maga után.
10.4. A Társaság tagjai tagdíj fizetésére kötelezettek.
11. Tagsági viszony keletkezése
A Társaság tagja lehet bárki, aki írásbeli nyilatkozatban kijelenti, hogy a Társaság
Alapszabályában foglaltakat ismert, annak rendelkezéseit elfogadja, valamint
belépésével egyidejűleg az éves tagdíjat befizeti.
12. Tagsági viszony megszűnése
12.1. A tagsági viszony megszűnik:
a, a tag halála napján,
b, a tag kilépésével az írásbeli lemondásnak a Vezetőséghez érkezése napján,
illetőleg ha az a későbbi időpont, a lemondásban írt napon,
c, a tag kizárásáról hozott közgyűlési határozat napján.
12.2. A tag kizárása akkor lehet indokolt, hogy tagsági viszonyához méltatlan magatartást
tanúsított, mellyel a Társaság érdekeit sértette, illetőleg a Társaság kedvezőtlen
megítélését váltotta ki.
Vegyes rendelkezések
13. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint
a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekre vonatkozó rendelkezései irányadók.
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Záradék
Az 1994. szeptember hó 30. napján Szügyben elfogadott Alapszabály − amely 1997.
október hó 3. napján Szügyben, 1999. december hó 10. napján Budapesten, 2000.
október 06-án Szügyben, illetve 2003. szeptember 26-án ugyancsak Szügyben lett
módosítva − a Társaság 2012. október 5-i közgyűlése és 2013. február 16-i rendkívüli
közgyűlése által elfogadott módosításokkal lett egységes szerkezetbe foglalva.

Szeged, 2013. február 16.

Elnök
a Társaság képviselője

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:…………………………………………………………
Cím:…………………………………………………………

Név:…………………………………………………………
Cím:…………………………………………………………
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