A 2018. március 3-ai Küldöttgyűlésről készült jegyzőkönyv 4. számú melléklete

Magyar Minerofil Társaság
Hungarian Friends of Minerals
(módosítva 2018. március 3-án)
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A TÁRSASÁG NEVE:
Magyar Minerofil Társaság (továbbiakban: Társaság)
Hungarian Friends of Minerals (Angolul)
HIVATALOS RÖVIDÍTETT NEVE: MAMIT
SZÉKHELYE: 3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 13.
BÉLYEGZŐJE:
Körbélyegző: A körben felirat: „Magyar Minerofil Társaság. Hungarian Friends of Minerals”.
Bélyegző közepén egy kristályalakzat.
Fejbélyegző: „Magyar Minerofil Társaság|3525. Miskolc, Kossuth u. 13.|Adósz.: 19077888-105|Levelezési cím:|1725 Pesterzsébet, Pf. 254”
MŰKÖDÉSI TERÜLETE: Magyarország egész területe.
AZ ENGEDÉLYT KIADÓ HATÓSÁG:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4.
A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE FELETT TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST LÁT EL:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 5-7.
AZ ALAKULÁS IDŐPONTJA: Gyöngyös. Mátra Múzeum. 1990. november 30-án
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem is fogad el.
I.

10. A MAGYAR MINEROFIL TÁRSASÁG CÉLJA:
1. Az ásványtan népszerűsítése, az ásványokkal kapcsolatos ismeretek részben közösségi úton való terjesztése, elsősorban a téma után érdeklődők egyesülései (szakkörök)
révén, másodszor az oktatási intézményekben.
2. Ásványtani ismeretek bővítése a tagok részére.
3. Az ásványtan népszerűsítése a széles néprétegek körében.
4. Hazánk területének minél teljesebb ásványtani feltárása.
5. Az ásványgyűjtés etikájának megőrzése.
6. Minerofilek érdekeinek és kezdeményezéseinek képviselete.
7. Ásványtani ismeretek bővítése folyóiratok és könyvek megjelentetésével.
8. A természetben való sportjellegű túrázás népszerűsítése, a természeti és környezeti
értékek megismertetése.

II.
11. A MAGYAR MINEROFIL TÁRSASÁG FELADATA:
1. Előadásokat, tanfolyamokat, szakmai bemutatókat, vetélkedőket, kiállításokat, klubesteket szervez.
2. Folyóiratokat, térképeket, könyveket és egyéb ismeretterjesztő és oktatási segédanyagokat ad ki, szerez be és forgalmaz.
3. Támogatja a magyar ásványvilágot reprezentáló gyűjteményeket.
4. Koordinálja a hazai gyűjtőkörök tevékenységét és a hazai ásványbörzék rendezvényeit.
5. Kapcsolatot tart a rokon hazai és nemzetközi szervezetekkel, kiadványaikban megismertet hazai előfordulásokkal és azok ásványaival, hazai kőzetgyűjteményekkel.
6. Hazai és külföldi gyűjtőutakat, tanulmányutakat szervez.
7. Támogatja ifjúsági rendezvények, táborok szervezését. Továbbá részt vesz az ifjúság
ásványtani nevelő és oktató tevékenységében.
8. Középiskolásoknak közösségi szolgálati lehetőséget biztosít.
9. Pályázatokat hirdet, díjakat alapít és adományoz.
10. A rendelkezésre álló eszközökkel ösztönzi teljesítménytúrák megrendezését, melyek
elősegítik az ásványlelőhelyek megismerését.
III.
12. A TÁRSASÁG TAGSÁGA, TAGSÁGI DÍJA:
1. A Társaság tagsága:
a. rendes tag:
1. hazai tag
2. külföldi tag
b. ifjúsági tag (18 év alatti személy),
c. szervezeti tag (jogi személy, vállalat, társadalmi szervezet),
d. tiszteletbeli tag.
2. A Társaság rendes és ifjúsági tagja lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgárságú
személy, aki foglalkozása vagy érdeklődése révén kapcsolatba kerül az ásványokkal,
a Társaság munkájában tevékenyen részt vesz, az ALAPSZABÁLY-ban foglaltakat
magára nézve kötelezően ismeri el és az éves tagdíjat befizeti.
A Társaságba való belépés önkéntes.
3. 18 év alatti állampolgár csak ifjúsági tagként vehető fel.
4. Tiszteletbeli tagságot nyerhet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki elismert
szakmai tekintéllyel rendelkezik, vagy közművelődési munkát tud felmutatni az ásványtani ismeretek vonatkozásában.
5. A Társaság alapító tagjai azok a személyek, akik az első KÖZGYŰLÉSEN a belépési
nyilatkozatot kitöltötték.
6. A Társaság tagjainak tagsági díja (változtatás joga a Küldöttgyűlés hatásköre):
a. Hazai rendes éves tagdíj 3500 Ft.
b. Külföldi rendes éves tagdíj 5000 Ft.
c. Ifjúsági éves tagdíj 3500 Ft.
d. Szervezeti éves tagdíj 5000 Ft.
e. Tiszteletbeli tag tagsági díjat nem fizet.
IV.
13. TAGFELVÉTEL ÉS A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE:
1. A Társaságba való belépés önkéntes.
A rendes, ifjúsági és szervezeti tagnak belépési nyilatkozatot kell kitölteni, vagy a
Társaság honlapján keresztül on-line jelentkezni.
2. Az éves tagsági díjat minden év február 15-ig kell befizetni.
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3. A társasági tagság megszűnik:
a. a tag elhalálozása esetén törléssel
b. önkéntes kilépés útján
c. fegyelmi büntetésként kizárással, a 19.§/2. bekezdés alapján
d. automatikusan kizárandó az Egyesület tagjai közül az a tag, aki az Elnökség
írásbeli – póthatáridőt tűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítás ellenére elmarad a tagdíj megfizetésével.
4. A tagsági viszony (tiszteletbeli tag kivételével) egy évre szól és a következő évi tagdíj befizetésével hosszabbítható meg.
5. A Társaság a tagjairól, a tagsági díj befizetetéséről nyilvántartást vezet és a tagságot
igazolvánnyal látja el.
6. Az Elnökség dönt a tagfelvételi kérelemről, a kizárásról és törlésről.
7. Tiszteletbeli tagság odaítélésére bármely két tag javaslatot tehet a Vezetőség felé és
annak odaítélése a Küldöttgyűlés feladatát képezi.
8. A tisztességes eljárást biztosító szabályok az alábbiak:
a. mindkét fél - Társaság és tag – egyenlő és azonos esélyekkel vesz részt az eljárásban
b. mindkét fél – Társaság és tag – azonos súlyú jogokat gyakorol és minden felet
azonos súlyú kötelezettségek, terhelnek.
c. biztosítani kell annak lehetőségét, hogy mindkét fél részletesen kifejthesse
jogi és ténybeli álláspontját, csatolhassa bizonyítékait, megismerhesse a másik fél beadványait, észrevételeket tehessen, indítványokat terjesszen elő.
9. A tagság megszűnése esetén a már befizetett tagdíj nem igényelhető vissza.
V.
14. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI:
1. A Társaság tagjainak jogai:
a. részt vehetnek a Társaság rendezvényein,
b. igénybe vehetik a Társaság nyújtotta szolgáltatásokat és kedvezményeket,
c. aktívan részt vehetnek a Társaság céljainak megvalósításában,
d. a Felügyeleti Szervnél indítványozhatják az egyesületi jogszabályba, vagy
Alapszabályba ütköző határozatok megszüntetését.
2. A Társaság tagjainak kötelezettségei:
a. kötelesek betartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg a Társaság szerveinek határozatait,
b. a Társasághoz méltó szakmai és etikai magatartást tanúsítanak.
3. A Társaság rendes tagjainak további jogai:
a. Küldöttek lehetnek a Küldöttgyűlésen, küldöttként részt vehetnek a Vezetőség és a Felügyelő Bizottság megválasztásában,
b. bármilyen tisztségre megválaszthatók, összhangban a 18.§/6-os bekezdésével,
c. javaslatokat, indítványokat tehetnek.
4. A Társaság rendes, ifjúsági és szervezeti tagjainak további kötelezettségei:
a. tagsági díjat fizetnek.
5. A Társaság tiszteletbeli tagjainak további jogai:
a. tagsági díjat nem fizetnek.
6. A Társaság tiszteletbeli tagjainak további kötelezettségei:
a. szavazati joggal nem rendelkeznek,
b. tisztségre nem választhatók.
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VI.
15. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE:
1. A Társaság legfőbb döntést hozó szerve a Küldöttgyűlés.
2. További szervei:
a. Felügyelő Biztosság,
b. Elnökség (elnök, alelnök, titkár)
c. Vezetőség (az Elnökség és a vezetőségi tagok),
d. Etikai Bizottság
16. KÜLDÖTTGYÜLÉS:
1. Az alábbi jogokkal rendelkezik:
a. Az ALAPSZABÁLY megállapítása, módosítása és annak jóváhagyása (háromnegyedes minősített többség).
b. A Vezetőség megválasztása és visszahívása.
c. A vezetőség által előterjesztett tiszteletbeli tagok befogadása.
d. A Vezetőség megválasztásával egy időben a póttagok megválasztása.
e. A Társaság feloszlatása, más szervezetekkel való egyesülése (háromnegyedes
minősített többség).
f. A Társaság éves költségvetésének az elfogadása.
g. A tagsági díj meghatározása.
h. Az éves beszámolók (elnöki, titkári, gazdasági stb.) megvitatása és jóváhagyása.
2. A Küldöttgyűlést a Vezetőség határozatban hívja össze. A Küldöttgyűlésnek évente
legalább egy alkalommal kell üléseznie.
3. A Vezetőség határozatában ki kell térni a Küldöttgyűlés időpontjára, helyére, határozatképességére (16.§/9. bekezdés)
4. Az elnök sürgős testületi döntést igénylő kérdésekben rendkívüli Küldöttgyűlést hívhat össze. A Küldöttgyűlést akkor is össze kell hívni, ha ezt a tagság egyharmada - az
ok és a cél megjelölésével - írásban kéri.
5. A Küldöttgyűlést összehívó határozat végrehajtásáért, a Küldöttgyűlés összehívásának technikai lebonyolításáért a Vezetőség felel. A küldöttgyűlési meghívóban szerepelnie kell a Küldöttgyűlés helyének és idejének, a Vezetőség (rendkívüli Küldöttgyűlés esetén az elnök) által javasolt napirendnek, határozatképtelenség bekövetkezése esetén a megismételt Küldöttgyűlés idejének és helyének, valamint annak, hogy
a megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A Küldöttgyűlésről a tagokat legalább 15 naptári nappal a Küldöttgyűlés előtt értesíteni kell.
6. A Társaság Küldöttgyűlései nyilvánosak, azokon megfigyelőként bárki részt vehet.
7. A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell a Küldöttgyűlés lényeges mozzanatait, minden határozatát és a szavazások szavazatarányát. A jegyzőkönyvet a Küldöttgyűlésen a napirend megtárgyalása és elfogadása
előtt megválasztott jegyzőkönyvvezető, a vele együtt megválasztott két hitelesítő és a
szintén vele együtt megválasztott levezető elnök írják alá (16.§/10. bekezdés).
8. A Küldöttek kiválasztása 5 évre szól, igazodva a Vezetőség választási ciklushoz. A
tagsági viszony megszűnésével a Küldött megbízatása is automatikusan megszűnik.
A Küldötteket a Titkár a tagság közül véletlenszerűen választja ki, az alábbi kritériumok figyelembe vételével:
a. Tiszteletbeli és ifjúsági tag Küldött nem lehet.
b. A Küldöttek kiválasztása során a tagok országon belüli és kívüli demográfiai
eloszlását is figyelembe kell venni.
c. A kiválasztási időpontot megelőző teljes vezetőségi ciklus időszaka alatt a tag
egyéni aktivitása a Társaság életében.
9. A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek 51%-a jelen van.
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10. A Küldöttgyűlésen az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság egy tagja elnököl (levezető elnök). A Küldöttgyűlés minden állásfoglalást igénylő kérdésben szavazással
dönt. Döntéseit a minősített eseteket kivéve egyszerű szótöbbséggel - jelenlevők
többségének kérésére nyílt szavazással - hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
11. Vezetőségválasztó Küldöttgyűlés választással összefüggő részét kizárólagosan nem
érdekelt személy vezetheti le.
12. A Felügyelő Bizottság tagjai a Küldöttgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt,
továbbá felkérés esetén levezető személyként is.
13. Két Küldöttgyűlés között a Vezetőség határozatai az érintett szervekre kötelezőek
14. A Küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
a Ptk. 8:1.§/1/1 pontja szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
15. A Küldöttgyűlés határozatai a soron következő tagsági kiadványban és/vagy a Társaság weblapján jelennek meg.
17. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:
1. A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság alapszabályban rögzített tevékenységének,
gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése. Működéséért kizárólag a Küldöttgyűlésnek
felel.
2. A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
3. A Felügyelő Bizottság 3 tagját a Küldöttgyűlés választja meg 5 éves időtartamra.
4. A Felügyelő Bizottság elnökét a Társaság választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni.
5. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely
ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 14 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével.
6. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez a Társaság vagy mások jogát, jogos
érdekét nem veszélyezteti.
Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a Felügyelő
Bizottság elnöke jogosult dönteni.
7. A Felügyelő Bizottság valamennyi tag jelenléte esetén határozatképes. A Felügyelő
Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.
8. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Munkarendjét maga határozza meg. A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli írásban.
9. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé.
b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény esetén.
10. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
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11. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
12. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll
fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője.
18. ELNÖKSÉG-VEZETŐSÉG (VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Az Elnökség tagjai az elnök, az alelnök és a titkár.
A Vezetőség tagjai az Elnökség és a vezetőségi tagok.
A Társaság ügyeit a Küldöttgyűlés közötti időszakban a Vezetőség irányítja.
A Vezetőség legalább évente egyszer köteles tevékenységéről a Felügyelő Bizottságnak beszámolni.
A Küldöttgyűlés 5 évenként 6 tagú Vezetőséget választ titkos szavazással, melynek
részleteit a „Szervezeti és Működési Szabályzat” részletezi.
Nem lehet a Vezetőség tagja az a személy, akinek esetében a Civil tv. 38. és 39. §ában meghatározott összeférhetetlenségi feltételek fennállnak, továbbá a PTK 3:22.
§-ában meghatározott szabályoknak is meg kell felelni.
A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek esetében a
Civil tv. 38. és 39. §-ában a határozathozatalban való részvételre vonatkozó összeférhetetlenségi feltételek fennállnak.
A Vezetőségen belül a feladatok megosztásáról a megválasztott Vezetőségi tagok
gondoskodnak.
A Vezetőség tagjai a Társaságot érintő kérdésekről döntéseket hozhatnak:
a. Küldöttgyűlés döntéseinek végrehajtására,
b. a tagok felvételére,
c. Küldöttgyűlés feladatán kívül eső, a Társaság céljainak megvalósítását szolgáló kérdésekben,
d. a lemondott, tisztségüktől megvált vezetőségi tagok helyére behívja a vezetőségválasztó Küldöttgyűlésen a soron következő legtöbb szavazatot kapott póttagot.
A Vezetőségi tagok tevékenységüket társadalmi munkában végzik, esetenként a Küldöttgyűlés határozata alapján díjazásban és/vagy költségtérítésben (rezsiköltségek
részarányos térítése, utazási költségek, stb.) részesülhetnek, az éves költségvetésben
meghatározottak alapján.
A Vezetőség irányító tevékenységét testületi döntéseken keresztül gyakorolja. A vezetőségi döntésekről sorszámozott jegyzőkönyv készül.
A Vezetőség évente legalább kétszer ülésezik. Ezen felül rendkívüli vezetőségi ülést
kell összehívni, ha azt a vezetőségi tagok legalább egyharmada vagy a Felügyelő Bizottság írásban kéri. A Vezetőség üléseit az elnök hívja össze, amelynek időpontjáról,
helyéről és napirendjéről minden vezetőségi tagot legalább 15 nappal az ülést megelőzően értesít.
A Vezetőség határozatképes, ha ülésén tagjainak több, mint a fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A Vezetőségi üléseken meghívottként, tanácskozási joggal részt vehet:
a. a Felügyelő Bizottság elnöke.
A Vezetőség elkészíti (elkészítteti) az ALAPSZABÁLYBAN nem szabályozott részekre vonatkozó „Szervezeti és Működési Szabályzat”-ot, mely nem állhat ellentétben a Társaság ALAPSZABÁLYÁVAL. A fenti szabályzatokat a vezetőség hagyja
jóvá.
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16. A Társaság egészét érintő ügyekben (a képviseleti jogot igénylő ügyektől eltekintve)
bármely tag eljárhat, ha erre írásbeli meghatalmazása van az elnöktől vagy a titkártól.
17. Egyes részfeladatok lerendezése ügyében történő intézkedés esetén a felmerült költségek (utazási, gépkocsihasználat, szállásdíj, stb.) a Társaság részéről a feladat végrehajtójának megtéríthetők, az éves költségvetésben meghatározott mértékben.
18. A Társaság hivatalos tevékenységét igazoló minden okiratot az elnök, illetve a titkár
önállóan egy személyben írhat alá.
19. ETIKAI BIZOTTSÁG:
1. Az Etikai Bizottság feladata fegyelmi vizsgálat lefolytatása olyan egyesületi tag ellen, aki az Alapszabályt súlyosan megsértette, egyesületi határozatok végrehajtását
megtagadta, vagy bármely más módon a Társaság érdekei ellen vétett.
2. Az Etikai Bizottság tagjainak száma 5, tagjait az Etikai Bizottság elnökének megnevezésével a Társaság tagjai közül az Elnökség kéri fel a konkrét eset kivizsgálására,
határozott időtartamra.
Az Etikai Bizottság a lefolytatott vizsgálatot követően az Elnökségnek tesz írásos jelentést. A jelentésben az Etikai Bizottság javaslatot tehet a további eljárásra.
3. Az Etikai Bizottság üléseit az Etikai Bizottság elnöke hívja össze, az Elnökség megbízása alapján, az Elnökség által meghatározott konkrét vizsgálat lefolytatására, határozott időre. Az ülés összehívásáról az Etikai Bizottság elnöke az Etikai Bizottság
tagjait legalább 15 nappal az ülés előtt értesíti.
4. Az Etikai Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább 3 tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 30 napon belül az elnök újra összehívja. Az eredeti
ülés és az így megismételt ülés idejéről és helyéről az Etikai Bizottság elnöke az ülés
összehívásakor értesíti a tagokat. Az Etikai Bizottság napirendjét az Etikai Bizottság
elnökének javaslatára maga állapítja meg úgy, hogy az Elnökségtől kapott konkrét
vizsgálatot a leghatékonyabban le tudja folytatni.
5. A határozathozatal általános határozathozatali módon, egyszerű szótöbbséggel történik. Határozatait, döntéseit az Etikai Bizottság elnöke látja el aláírásával, azokat a
Vezetőségnek megküldi.
VII.
20. GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉS ÉS PÉNZKEZELÉS:
1. A Társaság bevételei:
a. Tagsági díj.
b. Személyek, csoportok, jogi személyek, társadalmi szervezetek anyagi támogatása.
c. Rendezvényekből (tanfolyamok, kiállítások, stb.) befolyt összegek.
d. A Társaság szakmai tevékenységének jövedelme.
e. Folyóiratok, térképek, könyvek és egyéb ismeretterjesztő és oktatási segédanyagok terjesztéséből és kiadásából származó jövedelem.
f. Hazai ásványbörzék koordinálásából befolyt összegek.
g. Pályázati bevételek.
h. Személyi jövedelemadó 1%-os támogatás.
i. Céltámogatásként kapott összegek.
j. Társaság által szervezett teljesítménytúrák bevételei.
k. Egyéb bevételek.
2. A Társaság, tartozásaiért saját vagyonával felel. Tagok csak tagdíjat fizetnek, a Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A Társaság a vállalt kötelezettségekért kezesként felel.
3. A Társaság pénzvagyonának kezeléséért a gazdasági vezető saját vagyonával is felel.
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VIII.
21. A TÁRSASÁG JOGKÉPESSÉGE:
A Társaság jogi személy.
A Társaság képviselői az elnök és a titkár. Képviseleti jogukat önállóan gyakorolják. A
képviseleti jog gyakorlása kiterjed a Társaság más intézményekkel, testületekkel folytatott
tárgyalásaira, a hatóságok felé való képviseletre.
IX.
22. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:
1. Az itt nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (Civil törvény) és a 2013. évi V. törvény (PTK) rendelkezései az irányadók.
2. A Társaság véghatályosan csak a Miskolci Törvényszék nyilvántartásba vétele után
működhet.
3. A Társaság működése felett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol.
X.
23. A TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA/MEGSZŰNÉSE, AZ ALAPSZABÁLY JÓVÁHAGYÁSA:
1. A MAGYAR MINEROFIL TÁRSASÁG megalakulását és az ALAPSZABÁLY elfogadását az 1990. november 30-án Gyöngyösön, a Mátra Múzeumban megtartott
KÖZGYŰLÉS jóváhagyta.
2. A Társaság megszűnhet jogutódlással vagy jogutód nélkül a Ptk. szabályai szerint.
Jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont a Magyarhoni Földtani Társulat (Nyilvántartási száma: 01-020000411) részére kell átadni a Ptk. rendelkezéseivel összhangban.
3. Az ALAPSZABÁLY ezen módosítását a Társaság 2018. március 3-án tartott Küldöttgyűlése hagyta jóvá.

Kriska Ádám
hitelesítő/tanú

Detrich Balázs
hitelesítő/tanú

ZÁRADÉK
Jelen Alapszabályt a Magyar Minerofil Társaság 2018. március 3-ai Küldöttgyűlése a 18/A/6. számú
határozatával elfogadta. A változtatások magyarázatai a hivatkozott jegyzőkönyvben szerepelnek.
Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabálymódosítások alapján hatályos tartalmának.
Jelen Alapszabályban a módosítások aláhúzással kerültek megjelölésre.
Miskolc, 2018. március 3. napján

dr. Kónya Péter
elnök

8/8

