TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT
ALAPSZABÁLYA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat jogutódként, eszmei örökösként folytatja és
megújítja az 1841-ben alapított Magyar Természettudományi Társulat és az 1901ben alakult Társadalomtudományi Társaság, valamint az 1953-bán létrejött TIT
értékes hagyományait Az egyetemes emberi tudás minden humanista értékére
nyitottan hivatásának tartja a tudományosan megalapozott, etikailag is hiteles
elméleti és gyakorlati ismeretek, magatartás- és cselekvésminták közvetítését a
társadalom minden rétege számára.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1§

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - főként tudományos ismeretterjesztésre
szerveződött - tagegyesületek szövetsége; amelyet tagjai önkéntesen, közös érdekeik
jobb érvényesítésére hozták létre. A Társulat szervezet pártoktól független, azoktól
támogatást nem kap, nem nyújt, képviselőjelöltet nem állít és nem támogat,
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (1997. CLVI. Tv. 4. § (1)<L)
Neve: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Rövidítése: TIT, illetve Társulat
Gesellschaft zur Verbreitung Wissenschaftlicher Kenntnisse
Society for Dissemination of Scientifíc Knowledge
Székhelye: Budapest
Jelvénye: 17 sugárral bevont kettős körben szétnyitott könyv, amelyen
mikroszkóp áll. A könyv alatt tölgylevelek, az 184l-es alakulási évszámmal.
A Társulat jogi személy.

II. Fejezet
A Társulat céljai és feladatai
2-§
(1) A Társulat alapvető célja, hogy tagegyesületei segítségévei változatos
ismeretátadási formákkal és módszerekkel kielégítse a természet-és társadalomtudományok, valamint a mindennapi kultúrához tartozó ismeretek iránt
érdeklődők igényeit; segítse hatékonyan a hazai tehetségnevelést, teremtsen új
tehetségfeltáró és tehetséggondozó formákat; nyújtson segítséget a magyar
nyelvi kultúra ápolásában és az idegen nyelvek minél szélesebb körű
elsajátításában; kapcsolódjék be az egyre nagyobb jelentőségre szert tevő
szakmai át- és továbbképzésbe; írásos és élőszavas formákkal tegye lehetővé a
tudományok művelői és az iránta érdeklődök tájékozódását, elmélyült ismeretszerzést, és teremtsen részükre intézményes formákat az önművelésre, az
értelmiségi szerep betöltésére, a közéletben való részvételre. A Társulat különös
gondot fordítson arra, hogy lapjai (Élet és Tudomány, Természet Világa,
Valóság) gazdagítsák a tudományos közművelődést
(2) A Társulat feladatának tekinti, hogy
a) összehangolja a tudományos ismeretterjesztés érdekében tevékenykedő
tagegyesületek munkáját, ennek érdekében tanácsadó testületeket hoz létre;
b) ellássa a tagegyesületek érdekvédelmét;
c) ápolja és fejlessze a hazai és külföldi hasonló célú szervezetekkel való
kapcsolatot, s adjon segítséget tagszervezetei ezirányú munkájához;
d) )mint ismeretterjesztő társadalmi szervezetek szövetsége részt vegyen a
magyar művelődési élet formálásában, a tudás, az értelmiség
érdekvédelmében;
e) ellássa azokat a hatékonyan és gazdaságosan csak országosan
megvalósítható feladatokat, amelyek a tagegyesületek munkáját segítik;
f) tudományos tevékenység, kutatás;
g) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (pl. nyelvoktatás,
előadássorozatok)
h) kulturális tevékenység (pl. nyári egyetemek, értelmiségi klubok szervezése)
i) kulturális örökség megóvása (pl, természettudományi könyvgyűjtemény
ápolása)
j) műemlékvédelem (pl. természettudományi intézmények és bemutatótermek
gondozása)

k) természetvédelem, állatvédelem (pl. Természet Világa, Élet és Tudomány,
sajtótermékek megjelentetése)
l) környezetvédelem (pl. nyári egyetemek, természetismereti táborok szervezése)
m) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (pl.
tehetséggondozó versenyek szervezése)
n) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
(pl. egyetemi előkészítők szervezése hátrányos helyzetű fiatalok számára)
o) emberi és állampolgári jogok védelme (pl. előadások roma fiatalok körében)
p) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység (pl. távoktató programok szervezése)
r) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások (pl. munkaerőpiaci tréningek
szervezése) s) euroatlanti integráció elősegítése (pl. biztonságpolitikai ismeretterjesztés,
európai nyelvvizsga)
HL Fejezet
A Társulat tagszervezetei
3.§
(1) A Társulatot az ezen alapszabály mellékletében felsorolt - önállóan alakult és
működő- társadalmi szervezetek hozták létre.
(2) A Társulathoz csatlakozhat más tudományos ismeretterjesztést végző társadalmi
szervezet vagy más közösség, amely vállalja a Társulat céljait és a szövetséghez
tartozással járó kötelezettségeket. Alapszabályában rögzíti a Társulat tartozását,
és használhatják a TIT elnevezést. A 'tagegyesölet felvételéről, esetleg tcizárásárölászövetségilcözgyűlés'dönt.
' * ^
(3) A Társulat pártoló tagja lehet - a Társulattal kötött írásbeli megállapodás alapján minden hazai és külföldi természetes és jogi személy, akinek, illetve amelynek
tevékenysége a Társulat céljaival összhangban van, és e célok elérését
erkölcsileg és anyagilag is támogatja.
4.§

(I) A Társulatba belépett tagegyesületek vállalják a következő kötelezettségeket:
a) az alapszabály szerint részt vesznek a Társulat életében,
b) közreműködnek a Társulat céljainak meghatározásában és megvalósításában,

c) fizetik a társulati közgyűlés által meghatározott mértékű tagsági díjat.
(2) A Társulatot alkotó tagegyesületek
a) megválasztják a Társulat irányító és ellenőrző szerveit,
b) használhatják a TIT elnevezést,
c) használhatják a Társulat közös vagyonát képező épületeket és eszközöket,
d) részesednek - tagszervezetként - a Társulat által megpályázott és kezelt
állami támogatásból,
e) a Társulat közösen megszerzett jogosítványait gyakorolhatják,
f) kezdeményezhetnek országos jellegű ismeretterjesztő rendezvényeket,
akciókat és részt vehetnek ezeken,
g) igénybe vehetik a társulati szinten kialakított információs szolgáltatást,
h) vezető szervük döntése alapján kiléphetnek a Társulatból.
5.§
(1) A tagegyesületek vagyona a jogelőd ITT szervezeti egység vagyona -és a
tevékenységük során szerzett vagyon, önállóan gazdálkodnak, tulajdonukkal
maguk rendelkeznek. Gazdálkodásuk szabályszerűségéért önállóan felelnek.
(2) Az egyéni tagdíj ősszegét a tagegyesület maga határozza meg.

6.§
A tagszervezetek tagjai egyben a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat mint
szövetség tagjai - TIT tagok -, tagegyesületekben fejtik ki tevékenységüket. Jogaikat
és kötelezettségeiket a tagegyesületi alapszabály rögzíti, a tagok felvételéről a
tagegyesület maga dönt

IV. Fejezet
A Társulat szervezeti rendje
7.§
(1) A Társulat vezető szerveit a tisztújító közgyűlés választja, melyet ötévente kell
összehívni.

A Társulat vezető szervei a következők:
a)
b)
c)
d)

a társulati közgyűlés
az Elnökség
az Etikai Bizottság
az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság

(2) A Társulat vezető szervei a tagegyesületekre kőtelező határozatot csak ezen
alapszabályban meghatározott esetekben hozhatnak.

8.§
(1) A Társulat legfelsőbb szerve a tagegyesületek képviselőiből álló közgyűlés,
amelyet szükség szerint, de, legalább évenként egyszer kell összehívni.
A Társulat elnöke a tagok 1/3 részének írásbeli kérelmére és az Ellenőrző és
Számvizsgáló Bizottság kérelmére köteles a közgyűlést harminc napon belül
összehívni;
A közgyűlés összehívásáról az elnök kötetes gondoskodni (12. § 2. bek. a)
A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.
A közgyűlésre történő meghívón a napirendnek szerepelnie kell
(2) A társulati közgyűlés kizárólagos hatáskörében:
a)
b)
c)
d)
e)

Megválasztja az országos tisztségviselőket,
megválasztja az Elnökséget,
megválasztja az Etikai Bizottságot,
megválasztja az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottságot,
jóváhagyja a Társulat alapszabályát, annak módosításait, valamint a
Társulat működési szabályzatát, programját, feladatait,
f) dönt a Társulat esetleges megszűnése vagy más szervezettel, társulattal,
intézménnyel való egyesülése tárgyában,
g) határoz a tagegyesületek felvételéről és kizárásáról,
h) évenként dönt a társulati tagsági díj mértékről,
i) a tagegyesületi pályázatok alapján dönt a társulati céltámogatásokról,
j) jóváhagyja a Társulat éves munkaprogramját, költségvetését és éves
. mérlegét,
k) díjakat, kitüntetéseket alapít,
1) elfogadja a közhasznúsági jelentést és az éves beszámolót.

(3) A társulati közgyűlés hatásköre továbbá:
a) kinevezi és felmenti a társulati intézmények vezetőit,
b) összehangolja a tagegyesületek munkáját, elvégzi azokat az átfogó feladatokat,
amelyekkel a tagegyesületek megbízzák,
c) ellátja a Társulat érdekképviseletét, kapcsolatot teremt és tart országos irányító- és
társszervekkel, valamint nemzetközi szervezetekkel,
d) odaítéli a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tiszteleti taga címet,
e) ülésein megvitat időszerű tudomány-, oktatás- és művelődéspolitikai kérdéseket,
f) szükség szerint tanácsadó testületeket hoz létre.
(4) A közgyűlésben minden tagegyesület egy képviselővel, egy szavazati joggal van
jelen. A közgyűlésen a TIT lapok szerkesztőbizottságainak elnökei tanácskozási
joggal részt vehetnek.
A közgyűlés megtartása előtt 15 nappal a napirendet ki kell küldeni.
(5) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a testület tagjainak 50 %-a + 1 fő jelen
van. A döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A minősített
kérdések köréről, a szükséges szavazati arányról maga dönt A minősített többség a
leadott szavazatok 3/4 részét jelenti.
A Közgyűlés összehívásáról az elnök köteles gondoskodni. A közgyűlés nyilvános.
Titkos szavazással dönt a közgyűlés az alapszabály szerint általa választott
szervezetek tagjairól és az alapszabályban meghatározott tisztségviselők
személyéről. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 30 napon belül
össze kell hívni. A képviseletről felhatalmazással rendelkező képviselőt a
tagegyesület bízza meg.
(6) A közgyűlés a Társulat vezető szerveinek tagjait titkos szavazással választja,
egyébként határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza
meg. A közgyűlés a határozatok rendjét ettől eltérően is megállapíthatja.
(7) A közgyűlésről hangfelvételt és jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek
elkészítéséről és megőrzéséről a Szövetségi Iroda gondoskodik. A jegyzőkönyvben
rögzíteni kell az előterjesztéseket, javaslatokat, felszólalásokat, a szavazásra feltett
kérdéseket, a szavazás módját és eredményét, valamint a hozott határozatok,
állásfoglalások és javaslatok szövegét. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásbeli
előterjesztéseket, határozati javaslatokat és a jelenléti ívet.
A közgyűlés és az Elnökség dokumentumainak megőrzéséről és a döntésekről szóló
nyilvántartás vezetéséről a Szövetségi Iroda gondoskodik. (13. § 1. bek.)

(8) A közgyűlést - a napirend megjelölésével - a tagegyesületek egyharmadának
írásbeli kérelmére össze kell hívni.
Etikai Bizottság
(1) Az Etikai Bizottság őt fos, tagjai olyan köztiszteletben álló személyek, akik egyik
tagegyesületnek sem tisztségviselői, s akiket a közgyűlés titkos szavazással
választ.
(2) Az Etikai Bizottság
a) figyelemmel kíséri és elemzi a Társulat és tagegyesületek tevékenységét, s
a társulati alapító célok megsértése esetén kezdeményezi az alapszabályt
sértő tagegyesület kizárását,
b) előkészíti a társulati közgyűlés tagegyesületi felvételi kérelemmel
összefüggő döntéseit,
c) megválasztja saját tagjai közül az elnököt,
d) maga állapítja meg ügyrendjét és az etikai eljárás szabályait, e) elnöke tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlésen és az Elnökség
ülésein,
0 tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel,
g) tapasztalatairól beszámol a közgyűlésnek,
h) amennyiben a szövetségnél és bármely tagegyesületnél etikai normákba
ütköző gyakorlatot vélelmez, a társulati közgyűlésnél kezdeményezheti az
etikai eljárás megindítását.' Ha a közgyűlés a kezdeményezést elfogadja, az
etikai eljárás lefolytatása kőtelező.
10. §
Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság
(1) Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság őt fos, tagjai olyan köztiszteletben álló
szakemberek, akik egyik tagegyesületnek sem tisztségviselői, s akiket a
közgyűlés titkos szavazással választ.
(2) Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság
a) Ellenőrzi a Társulat alapszabályszerű működését, a társulati demokrácia
érvényesülését,

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ellenőrzi a Társulat gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységét,
megválasztja saját tagjai közül az elnököt,
megállapítja ügyrendjét,
tagja a Társulat vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel,
tapasztalatairól beszámol a közgyűlésnek,
az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság üléseit három havonta tartja, a
tagok többségének jelenléte szükséges a határozatképességhez. A Bizottság
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, egyenlő szavazatszám esetén az
elnök szavazata dönt,
i) a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társulat könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(3) Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető
szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezi, ha arról szerez
tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(4)

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság indítványára az intézkedésre jogosult
vezető szervet az indítvány megtételétől számított 30 napon belül össze kell
hívni.
A határidő eredménytelen eltelte esetén a szerv összehívására az Ellenőrző és
Számvizsgáló Bizottság jogosult.

(5)

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes
működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

Elnökség
II. §
(l) Az Elnökség a közgyűlés ügyintéző szerve. Az Elnökség 9-13 tagú, a közgyűlés
egy elnököt és három alelnököt választ, tagjait öt évre titkos szavazással
választja. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább kéthavonként tartja.
Az Elnökség ülésein minden tag egy szavazati joggal rendelkezik.
(2) Az Elnökség tagja a Társulat elnöke, és a Társulat három alelnöke. Az Elnökség tagjai legfeljebb két ciklusra választhatók újra, a megbízatás névre szóló,
nem helyettesíthető.
(3) Az Elnökség tagjait a közgyűlés megbízatásuk lejárta előtt visszahívhatja.
(4) Az Elnökség
a. közgyűlés határozatai alapján irányítja a TIT országos tevékenységét, országos
ismeretterjesztő akciókat kezdeményez,
b. előkészíti a közgyűlés napirendjét és döntéseit,
c. a TIT lapok főszerkesztőit pályázat útján kinevezi, figyelembe véve a szakmailag
illetékes tagegyesületek véleményét,
d. odaítéli a kitüntetéseket,
e. létrehoz tanácsadó testületeket, a tanácsadó testületek maguk határozzák meg
működésűk rendjét,
f. az igényeknek megfelelően létrehoz időszaki, speciális feladatokat ellátó
bizottságokat,
g. átruházott hatáskörben eljár a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben, kivéve a
kizárólag közgyűlési hatáskörbe tartozó eseteket,
h. kinevezi a Szövetségi Iroda vezetőjét.

(5) Az Elnökség döntéseit nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
Az Elnökség ülései nyilvánosak. A minősített kérdések köréről maga dönt A minősített többség a leadott szavazatok 3/4 része.
Az Elnökség akkor határozatképes, ha a testület tagjainak 50 %-a + 1 fő jelen van.
Az Elnökség összehívásáról az elnök köteles gondoskodni, az Elnökség ülése előtt
legalább 8 nappal írásban köteles az Elnökség tagjait értesíteni a napirend közlésével.

(6) Az Elnökség állandó meghívottal": az Etikai Bizottság elnöke, az Ellenőrző és
Számvizsgáló Bizottság elnöke, a Szövetségi Iroda igazgatója.
V. Fejezet
A Társulat országos tisztségviselői
12. §
(1) A tisztújító közgyűlés egy elnököt,
megválasztása egy évre is szólhat.

három alelnököt választ. Az alelnökök

(2) Az elnök
a.
b.
c.
d.

összehívja és vezeti a közgyűlést,
figyelemmel kíséri a közgyűlési határozatok végrehajtását,
összehívja és vezeti az Elnökség üléseit,
két elnökségi ülés között, a testület hatáskörébe tartozó sürgős ügyekben dönt;
döntéseiről a következő ülésen beszámol az Elnökségnek és annak jóváhagyását
kéri,
:. ::
e. a Társulatot hatóságok, más belföldi, illetve külföldi, valamint nemzetközi
szervek előtt képviseli, képviseleti jogát az igazgatóra átruházhatja,
f. az igazgató felett gyakorolja a munkáltatói jogokat a kinevezés és felmentés
kivételével,
g. az elnököt elfoglaltsága esetén felkért alelnök helyettesíti

VI. Fejezet
A Társulat munkaszervezete
13. §
(1) A Szövetségi Iroda
- a Társulat irányító és ellenőrző testületeinek döntés-előkészítő és végrehajtó
munkaszervezete, a tagegyesületek tevékenységét segítő szervezet,
- érdekképviseleti és koordinációs feladatokat ellátó szerv,
- biztosítja az Elnökség, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság, az Etikai Bizottság,
a tanácsadó testületek működését,
- információs szolgáltatást nyújt valamennyi tagegyesület részére,

- az egyesületek országos és nemzetközi tevékenységének koordinációját segíti,
- képviseli a Társulatot országos hatáskörű szervezetekkel való együttműködésben,
fellépésben.
(2) Költségvetését és éves mérlegét a közgyűlés hagyja jóvá.
(3) Munkáját az igazgató irányítja.
A Szövetségi Iroda igazgatója
a) folyamatosan végzi - a Szövetség irodája közreműködésével - a Társulat ügyeit a
vezető testületek határozatainak megfelelően,
b) előkészíti az országos vezető testületek döntéseit, biztosítja működésüket és
gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
c) tevékenységéről és a hozott határozatok végrehajtásának rendszeresen beszámof a
vezető testületeknek,
d) a Társulat hivatali szervezetének vezetője, gyakorolja a munkáltatói jogokat;
feladatainak ellátásáért felelősséggel tartozik a Társulat elnökének és a
közgyűlésnek,
e) elkészítteti a Társulat munkaprogramját, költségvetését és éves mérlegét,
f) ismeretterjesztő, tudományos, oktatási, képzési területen képviseli a Társulatot

I4.§
(1) A Társulat céljainak és feladatainak megvalósítására intézményeket és
vállalkozásokat működtethet, illetve hozhat létre.
(2) A létrehozott intézmények és vállalkozások tevékenységüket a közgyűlés által
meghatározott elvek alapján és keretek között önállóan végzik. Vezetőik felett a
munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja
(3) Munkatervüket, költségvetésüket és éves mérlegüket a közgyűlés hagyja jóvá.

VII. Fejezet
A Társulat gazdálkodása
15. §
(1) A Szövetség vagyona az átalakult TIT vagyona és a tevékenysége során szerzett
vagyon, amely nem vált a tagegyesületek vagyonává.
(2) A Társulat a tagegyesületek és a pártoló tagok tagdíjaiból, a társulati rendezvények bevételeiből, kulturális vállalkozásokból, valamint támogatásokból tartja
fenn magát
(3) A tagegyesületek a Társulat működéséhez a 4. § (1) bekezdés c/ pontja szerinti
arányban járulnak hozzá. A hozzájárulás mértékét a közgyűlés módosíthatja.
16. §
(1) A Társulat vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
(2) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
megfogalmazott céljai és feladatai megvalósítására fordíthatja.
(3) Gazdálkodása során az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit betartja.

A Társulat közhasznúsága
17.§
(1) A Társulat közhasznú tevékenységet folytat a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontja 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.18.19.20.
foglaltak szerint. Ezen szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
(2) Állami feladatokat lát el a Művelődési és Közoktatási Minisztériummal az 1997.
évi CXLVI. törvény alapján kötött szerződés szerint.

(3) A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 8-9. §-a és az
egyesületi törvény 8. §-a által előírt rendelkezéseket a Társulat magára nézve
kötelezettségnek elfogadja, annak kedvezményeit igénybe veszi, az előírt
összeférhetetlenségi követelményeket betartja.
(4) Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
országos sajtó útján évente nyilvánosságra hozza.
(5) Az 1997. CLVI. 7. § (2) bek.-ben foglaltakról a Szövetségi Iroda nyilvántartást
vezet
A nyilvántartás tartalmazza a vezető szerv döntéseit, a meghozatal időpontját,
hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
A nyilvántartást a TIT Hírek folyamatosan közli
A döntéseket az érintettekkel a döntést hozó szerv, vagy személy írásban,
igazolható módon 8 napon belül közli.
A Társulat a működésének módját, szolgáltatásai igénybevételének szabályozását, beszámolóit és döntéseit a TIT Hírekben hozza folyamatosan nyilvánosságra.
(6) A Társulat működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet.

Elfogadta a TIT közgyűlése 2000. június 23-án.

A TÁRSULAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATA
Készült az 1990. szeptember 7.-én módosított társulati alapszabályban foglaltak szerint.
I. A társulati közgyűlés
1) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze
kell hívni.
A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.
2) A közgyűlés határozatképes, ha a testületi szavazatszám legalább fele
jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 30 napon
belül össze kell hívni.
A képviseletről felhatalmazással rendelkező képviselőt a tagegyesület bízza
meg
3) A közgyűlés a Társulat vezető szerveinek tagjait és a szövetségi iroda
igazgatóját titkos szavazással választja, egyébként határozatait általában
nyilt szavazással, egyszerű többséggel hozza. A közgyűlés a határozatok
rendjét ettől eltérően is megállapíthatja.
4) A közgyűlésről hangfelvételt és összefoglaló jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséről és megőrzéséről a szövetségi iroda gondoskodik.
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az előterjesztéseket, a javaslatokat, felszólalásokat, a szavazásra feltett kérdéseket, a szavazás módját és eredményét, valamint a hozott határozatok, állásfoglalások és javaslatok szövegét. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásbeli előterjesztéseket, határozati javaslatokat és a jelenléti ívet.
A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és két hitelesítője írja alá.
5) A közgyűlés kizárólagos és további hatáskörét az alapszabály tartalmazza.

II. Az ügyvezetők kollégiuma

1) Az ügyvezetők kollégiuma a közgyűlés ügyintéző szerve. A testület tizenhárom tagú, tagjait a közgyűlés öt évre saját soraiból titkos szavazással választja- A kollégium üléseit szükség szerint, de legalább kéthavonként tartja. Az üléseken tanácskozási joggal résztvesznek: a számvizsgáló
és etikai bizottságok elnökei, a szövetségi iroda igazgatója.
A kollégium tevékenységéről a közgyűlésnek számol be.
A kollégiumi ülés összehívásáról az elnök és az igazgató gondoskodik. Az
ülés határozatképes, ha a tizenhárom tag több mint fele jelen van.
2) Az ügyvezető kollégiumi ülést az elnök vezeti, akadályoztatása esetén
az általa felkért alelnök.
Az elnök megállapítja a határozatképességet, javaslatot tesz a napirendek
elfogadására. A napirendi vitát vezeti, valamint a szavazás eredményéhez
képest a határozatot kihirdeti.
3) Az ügyvezető kollégium határozatait nyilt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata
dönt.
4) Az ügyvezető kollégium üléseiről hangfelvétel készül, amely kivonatát
emlékeztetőben összesíti az iroda. Az emlékeztető elkészítéséről, a tagegyesületek részére megküldéséről és a felvételek megőrzéséről az iroda
gondoskodik.
A hozott határozatok rendelkezései szerinti körben a közzétételről az iroda
igazgatója gondoskodik.

III. Az etikai és a számvizsgáló bizottságok

1) A közgyűlés által megválasztott bizottságok működési rendjüket maguk
állapítják meg.
Elfogadott ügyrendjüket az ügyvezető kollégium részére tájékoztatásul rendelkezésre bocsátják.
A feladatuk ellátásához szükséges feltételeket az iroda biztosítja.
IV. A tisztségviselők
1) Az elnök feladatait az alapszabályban meghatározott módon látja el.
A társulat törvényes képviselője az elnök.
Az elnököt akadályoztatása esetén az általa felkért alelnök helyettesíti.
Az elnök feladatkörébe tartozik:
- összhívja és vezeti a társulat közgyűlését
- összehívja és vezeti az ügyvezető kollégium üléseit
- figyelemmel kíséri a közgyűlés és a kollégium határozatainak
és állásfoglalásainak végrehajtását
- figyelemmel kíséri a szövetségi iroda munkáját, az igazgatót
rendszeres beszámoltatásra kötelezi, egyezteti a különböző
rendezvényeken való képviseletet
- az igazgató felett gyakorolja a munkáltatői jogokat kinevezés
és felmentés kivételével
2) Az alelnökök ellátják az elnök feladatait annak akadályoztatása esetén,
a közgyűlésen felváltva elnökölnek.

V. A társulati (szövetségi) iroda
1) A társulat országos vezető szerveinek döntéselőkészítő és végrehajtő
munkaszervezete, a szövetség tagegyesületeinek tevékenységét segítő szervezet.
A közgyűlés által jóváhagyott alapszabály értelmében a szövetség adminisztratív, szervezési, ügyviteli, nyilvántartási és gazdálkodási feladatait
látja el.
2) Az igazgató a szövetségi iroda hivatali szervezetének vezetője. Az iroda tevékenységéért az ügyvezető kollégiumnak, elnöknek és a közgyűlésnek
felelős. Az alapszabályban foglaltaknak megfelelően végzi feladatait, különösen:
- az országos vezető testületek határozatainak megfelelően folyamatosan intézi a szövetség ügyeit a társulati iroda közreműködésével
- előkészíti az országos vezető testületek üléseit, biztosítja működésüket és gondoskodik azok határozatainak végrehajtásáról
- rendszeresen beszámol tevékenységéről és a hozott határozatok,
intézkedések helyzetéről a vezető testületeknek illetve a társulat elnökének
- a szövetségi iroda főhivatású és részmunkaidős tiszteletdíjas
munkatársai vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogokat
- az elnök megbízása szerint ellátja a szövetség képviseletét
- gondoskodik a munkaterv, a költségvetés és az éves mérleg elkészítéséről
- az igazgatót távollétéban az általa kijelölt munkatárs helyettesíti

3) A szövetségi iroda dolgozói az igazgató közvetlen irányítása mellett
végzik munkájukat.
Az iroda tervszerű munkája érdekében az igazgató rendszeresen munkaértekezletet tart.
Az iroda belső önkormányzatára és igazgatására az igazgató utasítást igazgatói rendelkezés körében tesz, mely minden dolgozóra kötelező.
A szövetségi iroda dolgozóira érvényes munkaügyi szabályzatot a hatályos
munkaügyi jogszabályok figyelembevételével az érdekképviseleti szervek vezetőivel egyetértésben alakltja ki az igazgató, jóváhagyásra az ügyvezető
kollégium elé terjeszti.
4) A szövetségi iroda a következők szerint tagozódik:
a)

igazgató

b)

társulati és tagegyesületi tevékenységet segítő szakmai
munkatársak
Munkájukkal a társulat szakmai és területi tagegyesületeit
segítik.

c) gazdasági és ellátási szervezet (gazdasági vezető, pénzügy és
számvitel, ellátás)
Feladata a szövetségi iroda gazdálkodási, pénzügyi teendőinek
ellátása, a ház működése technikai feltételeinek biztosítása.
A tagegyesületek részére gazdasági és pénzügyi tanácsadást
biztosít, kapcsolatot tart a miniszteriális és hatóság jellegű
szervezetekkel, részükre az érvényes jogszabályoknak megfelelően társulati összesítéseket készít. A hozzá forduló tagegyesületek részére külön díjazás ellenében -a tagegyesület vezetője éa szövetségi iroda igazgatója megállapodásának megfelelően- pénzügyi, számviteli és gazdálkodási szolgáltatásokat végez.

d) ügyviteli alkalmazottak
A szövetségi iroda adminisztrációs és ügyviteli teendőit látják el.
e) szolgáltató és vállalkozási szervezet (jogtanácsos, revizor,
gépkocsi, könyvtár):
Részben főfoglalkozású, részben mellékfoglalkozású munkatársak.
5) Az igazgató a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés keretei között
gyakorolja az utalványozási jogot. Pénzügyi kötelezettség-vállalásról a
költségvetési gazdálkodásért felelős pénzügyi és számviteli vezetővel
együtt az aláírásra bejelentett személyek rendelkezhetnek. A költségvetésben nem szereplő kifizetések utalványozásához az ügyvezető kollégium előzetes hozzájárulása szükséges. A számítógépes adatfeldolgozás tartalmát,
rendjét és adatainak hozzáférhetőségét az igazgató szabályozza és ellenőrzi.
Az igazgató munkáltatói jogokat a szövetségi iroda alkalmazottai felett
gyakorol.
A szövetségi iroda érdekeltségi rendszerét az ügyvezető kollégium hagyja
jóvá.
6) A szövetségi iroda iratainak kiadmányozási rendjét az igazgató, határozza meg.
7) A szövetségi iroda által létrehozott Vállalkozások tevékenységét működési rendjük szabályozza, melyet az ügyvezető kollégium fogad el.

