A MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS
TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) A Társaság neve: Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (rövidítve:
MFTTT), a továbbiakban: Társaság. A Társaság neve
– angolul: Hungarian Society for Surveying, Mapping and Remote Sensing,
– franciául: Association Hongroise de Geodésie, Cartographie et Télédétection,
– németül: Ungarische Gesellschaft für Vermessungswesen, Kartographie und Fernerkundung.
(2) A Társaság székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
(3) A Társaság alapítási éve: 1956. A Társaság elnevezése 1991-ig: Geodéziai és Kartográfiai
Egyesület. A Társaság szellemi elődjének tekinti a Magyar Mérnök és Építész Egylet földmérészeti
szakosztályát (1867) és a Magyar Fotogrammetriai Társaságot (1929).
(4) A Társaság pecsétje: köriratban a Társaság neve, székhelye, alapítási éve, középen a Társaság
stilizált jelvénye.

(5)

A Társaság jelvénye:

(6)
(7)

A Társaság működési területe: Magyarország, de tevékenységet külföldön is kifejthet.
A Társaság közhasznú szervezetté minősített társadalmi szervezet és jogi személy.

II. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
2. §

A Társaság célja és feladata
(1)

A Társaság különösen
a) a földmérés,
b) ingatlan-nyilvántartás,
c) a térképészet,
d) a fotogrammetria,
e) a távérzékelés,
f) a térinformatika területén működő,
g) az egyéb célú geodéziai tevékenységet végző
szervezeteket és mindazon szakembereket (kormánytisztviselőket, köztisztviselőket, közalkalmazottakat, munkavállalókat, vállalkozókat, nyugdíjasokat, tanulókat, egyetemi és főiskolai
hallgatókat) tömöríti, akik e szakmai-tudományos társadalmi szervezet keretein belül a Társaság céljai
megvalósításáért tenni kívánnak.
(2) A Társaság alapvető célja és feladata az (1) bekezdésben meghatározott szakterületeken
a) a tudományok és tudományágak fejlődésének elősegítése,
b) a technikai haladás előmozdítása,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

a műszaki színvonal emelése,
a szakmai műveltség terjesztése,
a szakemberek szakmai, társadalmi tevékenységének szervezése és összefogása,
a szakmai, tudományos, közéleti együttműködésük előmozdítása,
a szakmai érdekek képviselete és érvényesítése,
a szakma etikai elveinek kialakítása, meghatározása és érvényesítése,
a szakmatörténeti hagyományok ápolása,
a nemzetközi kapcsolatok ápolása és erősítése,
a szakterületek népszerűsítése.

3. §

A Társaság általános tevékenysége
(1) A Társaság céljai megvalósítása érdekében együttműködést ajánl és tart fenn a szakterületek
közigazgatási szerveivel, gazdasági vállalkozásaival, közép- és felsőfokú oktatási intézményeivel, a
Magyar Mérnöki Kamarával, a MTESZ-szel, más szakmai és civil szervezetekkel.
(2) A Társaság fórumot biztosít céljai megvalósítása érdekében
a) a szakterületek eredményeinek széleskörű ismertetésére,
b) társadalmi és szakmai tevékenység kifejtésére,
c) alkotókészség kibontakoztatására,
d) a piaci folyamatok alakulásának megismerésére,
e) a szabályozás változásairól való tájékozódásra, tájékoztatásra,
f) a szakterületet irányító hatóságok tevékenységének megismertetésére,
g) a tudományos eredmények bemutatására.
(3) A Társaság rendszeresen Vándorgyűlést rendez.
(4) A Társaság előadásokat, ankétokat, vitaüléseket, konferenciákat, kongresszusokat, kiállításokat,
hazai és külföldi tanulmányutakat szervez.
(5) A Társaság kiadja a Geodézia és Kartográfia című szakfolyóiratot, amely a Földművelésügyi
Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálynak, illetve mindenkori jogutódjának és a
Társaságnak a közös szakfolyóirata.
(6) A Társaság céljai megvalósítása érdekében kapcsolatot kezdeményez és tart fenn az írott és az
elektronikus sajtóval.
(7) A Társaság honlapot tart fenn (www.mfttt.hu), melyen keresztül tájékoztatást ad a Társaság
szervezetéről, szabályairól, működéséről, kapcsolatairól, szakmai eredményekről, valamint a hazai és
nemzetközi eseményekről, rendezvényekről.
(8) A Társaság részt vesz a szakmai színvonal emelését segítő sajtótermékek kiadásában,
javaslatokkal és bírálatokkal tevékenyen segíti a szakterületi könyvkiadást. Kiemelt figyelmet fordít a
Társaság arculatát érintő kommunikációs tevékenységre.
(9) A Társaság felkutatja a szakterületekre vonatkozó dokumentációs anyagokat, történeti, tárgyi
emlékeket, ezeket rendszerezi, feldolgozza és lehetőség szerint kiadja, illetve ismerteti, megőrzi.
(10) A Társaság közreműködik konkrét állami és egyéb feladatok megoldásában, támogatja a tagok
innovációval kapcsolatos kezdeményezéseit.
(11) A Társaság kutatási témákat javasol és véleményez, az állami és társadalmi szervek felkérésére
szakvéleményt dolgoz ki.
(12) A Társaság javaslatot tesz szakterületi jogszabályok kiadására. Véleményezi a részére
megküldött jogszabálytervezeteket.
(13) A Társaság pályázatot hirdethet és pályadíjakat tűzhet ki szakmai-tudományos, diákköri munkák
és gyakorlati feladatok megoldására.
(14) A Társaság részt vesz a szakterület munkatársai képzésében, továbbképzésében, szakmai
továbbképző tanfolyamokat szervez, figyelemmel kíséri az egyetemek, főiskolák, szakközépiskolák,
valamint a szakmai tanfolyamok munkáját, tanmenetét, tananyagát, és javaslatokkal segíti
tevékenységüket.
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(15) A Társaság elvárja tagjaitól, hogy választott hivatásuk méltóságának fenntartása érdekében
magukra nézve kötelezőnek tekintsék és betartsák az Európai Földmérők Tanácsa (CLGE) Etikai
Kódexének normáit.
(16) A Társaság törekszik a Magyar Mérnöki Kamara szervezeteivel való együttműködés keretében a
Társaság tagjai részére szakmai kreditpontok megszerzését lehetővé tenni.
(17) A Társaság Lázár deák emlékérmet adományoz a kiemelkedő szakmai munka, illetve a Társaság
érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként.
(18) A Társaság Márton Gyárfás emlékplakettet adományoz az erdélyi és anyaországi magyarok
érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és szakmai-társadalmi tevékenység elismeréseként.
(19) A Társaság elismerő oklevelet adományozhat az alaptevékenységében meghatározott
feladatokban kiemelkedő munkát végző tagok részére.
(20) Az Alapszabály 1. és 2. számú mellékletét képezik az adományozási szabályzatok.

4. §

Szakmai érdekképviselet
(1) A Társaság elősegíti az általa képviselt szakemberek szakmai érdekeinek érvényesítését.
(2) A Társaság segíti az érintett gazdasági szervezeteket, intézményeket, hatóságokat a feladataik
megoldásában.
(3) A Társaság törődik a junior és szenior tagokkal, sajátos gondjaik megoldásához segítséget nyújt,
szakmai-közéleti tevékenységük kifejtéséhez keretet biztosít.
(4) A Társaság támogatja a középiskolai, felsőoktatási ifjúsági szakmai törekvéseket, köröket.
(5) A Társaság kezdeményezi az arra méltó szakemberek jutalmazását, kitüntetését az adományozó
szervezeteknél.

5. §

Együttműködés határon túli magyarok szakmai szervezeteivel
A Társaság kapcsolatot tart és együttműködik a határon túli magyar tudományos és szakmai civil
szervezetekkel így különösen az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal.

6. §

A Társaság nemzetközi kapcsolatai
(1) A Társaság kapcsolatokat létesít és együttműködik külföldi tudományos és más szakmaitársadalmi szervezetekkel, különös gondot fordít a külföldi és hazai szakmai-tudományos eredmények
megismerésére, ismertetésére és hasznosítására.
(2) A Társaság tagként részt vesz a Földmérők Nemzetközi Szövetsége (FIG), a Nemzetközi
Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (ISPRS), a Nemzetközi Térképészeti Társulás (ICA)
nemzetközi tudományos szakmai szervezetekben, valamint az Európai Földmérők Tanácsa (CLGE)
szakmai érdekképviseleti szervezetben és gondoskodik rendszeres képviseletéről.
(3) A Társaság kapcsolatot tart más országok szakfolyóiratainak szerkesztőségével és segíti a
szakmai folyóiratok és cikkek cseréjét.
(4) A Társaság kapcsolatot létesít és tart fenn más országok szakmai szövetségeivel, társaságaival.
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7. §

A Társaság közhasznú tevékenysége
(1) A Társaság közhasznú tevékenységet folytat, működése nyilvános, közhasznú szolgáltatásaiból a
tagi körön kívüliek is részesülhetnek.
(2) A Társaság közhasznú tevékenységet elsősorban
a) a tudományos tevékenység, kutatás és publikálás,
b) a szakmai oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
c) a szakmai kulturális tevékenység,
d) a szakmai kulturális örökség megóvása,
e) a szakmai műemlékvédelem,
f) a környezetvédelem
területén fejt ki.
(3) A Társaság a fenti közhasznú tevékenységeket önállóan és más országokban működő szakmai
szervezetekkel együttműködve nemzetközi kapcsolatok keretében is ellátja.
(4) A Társaság közhasznú és egyéb szolgáltatásai nyilvánosak, a félévenkénti programlista, a
rendezvényi meghívók, nyilvánosan kiírt pályázatok és hirdetmények feltételei szerint.
(5) A Társaság, mint közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevételi lehetőségének,
beszámolói közlésének nyilvánosságát a Geodézia és Kartográfia című szakfolyóiratban és a honlapon
biztosítja.

8. §

A Társaság közhasznú jogállásának körülményei
(1) A Társaság közhasznú tevékenységet folytat az alább hivatkozott jogszabályokban
megfogalmazott közfeladatokkal összefüggésben. A Társaság
a) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény értelmében
− közreműködik a földmérési, térképészeti és távérzékelési állami alapfeladatok és
alapmunkák tervezésében, 1
− segítséget nyújt az állami alapadatok és adatbázisok széleskörű megismertetéséhez2,
− fórumok biztosításával szakmai és szervezési segítséget nyújt az ágazati irányításhoz3;
− közreműködik a Nemzeti Téradat Infrastruktúra tervezésében és kialakításában;4
b) szakmai és szervezési segítség nyújtásával közreműködik az ingatlan-nyilvántartást vezető
szervezet feladatainak megoldásában5;
c) közreműködik a földüggyel kapcsolatos feladatok megoldásában6,
d) szakmai és szervezési közreműködést ajánl a térinformációs infrastruktúrák működtetéséhez
és az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK számú (2007. március 14.), az Európai
Közösségen belüli térinformációs adatinfrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló irányelvének
adaptációjához és végrehajtásához7
e) elősegíti a nemzetközi kötelezettségekből származó földmérési, térképészeti, távérzékelési
és térinformatikai feladatok végrehajtását8;
f) ellátja Magyarország egyes nemzetközi szakmai szervezetekben való képviseletét és
biztosítja a hazai szakemberek nemzetközi szakértői tevékenységéhez szükséges kereteket9;
1

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 2.§
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 3.§
3
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 35.§
4
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 36.§ (3)-(4)
5
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9.§
6
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.-17.§
7
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 36.§
8
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19.§ (7) k)
2
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g) kulturális örökségvédelmi feladatokat lát el a határon túli és az anyaországi földmérési,
kataszteri és térképészeti örökségeink és nemzeti értékeink tekintetében10;
h) hozzájárul az épített környezet alakításához és védelméhez, a településfejlesztési és
területrendezési feladatok lokális, térségi és regionális szinten történő ellátásához azzal, hogy a
földmérési, kataszteri és a közműtérképezés feladatainak végrehajtását szakmailag támogatja11;
i) a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció kormányzati feladatait támogatja K+F
munkák szervezésével és megoldásával, valamint a tudományos és K+F eredmények szakmai
folyóiratban és honlapon történő ismertetésével és konferenciák szervezésével12;
j) a nemzeti köznevelés céljainak elérésére a Társaság saját eszközeivel és szakterületéhez
kapcsolódóan járul hozzá az általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai oktatáshoz és
neveléshez13;
k) megkülönböztetett figyelmet szentel a nemzeti felsőoktatás kiteljesedésének azzal, hogy az
alapképzésben, mesterképzésben és doktori képzésben résztvevők számára biztosítja és szervezi
az előadói és hallgatói részvételt, folyóiratában és honlapján a publikációs lehetőségeket,
valamint értékeli, minősíti és publikusan jutalmazza tevékenységüket14;
l) szerkeszti és kiadja a Geodézia és Kartográfia című szakmai folyóiratot.15
(2) A Társaság gazdasági vállalkozási tevékenységet csak az (1) bekezdésben megfogalmazott
közhasznú tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.
(3) A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a (1) bekezdésben
meghatározott közhasznú tevékenység megvalósítására fordítja.
(4) A Társaság semmilyen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(5) A Társaság közhasznú tevékenységével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, a betekintést a
Titkárságtól írásban kell kérni.

III. A TÁRSASÁG TAGSÁGA
9. §

A tagsági viszony
(1) A Társaság tagja lehet magánszemély, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezet, aki amely elfogadja a Társaság alapszabályában foglaltakat és kész a
Társaság céljai érdekében cselekedni.
(2) A Társaság egyéni tagja az a magánszemély lehet, akit a Társaság a tagok sorába felvesz.
(3) A Társaság junior tagja lehet olyan egyéni tag, aki a 2. §. (1) bekezdésében megjelölt
szakterületet érintő középiskolai, illetve nappali tagozaton felsőfokútanulmányokat folytat.
(4) A Társaság szenior tagja lehet olyan egyéni tag, aki nyugállományba vonult.
(5) A Társaság szervezeti tagja lehet olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezet, amely a Társaság közreműködését igényli, és működését tartósan támogatja.
(6) A Társaság örökös tagja az a magyar magánszemély, akit tevékenysége alapján a Társaság
Választmánya az örökös tagok sorába fogadott.

9

a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19.§ (7) k)
10
a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 6.§ (4) e)
11
az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 1.§(1) a
12
a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 3.§
13
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2.§ (1)
14
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1.§ (1)
15 a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2014. (II. 21.) VM utasítás 5.1.1.4.6.a
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(7) A Társaság tiszteletbeli tagja az a nemzetközi együttműködés során a magyar kapcsolatok
elmélyítésében érdemeket szerzett külföldi magánszemély, akit ennek elismeréseként a Társaság
Választmánya a tiszteletbeli tagok sorába fogad.
(8) A Társaság elnöke az örökös és tiszteletbeli tagságot igazoló emléklapot a Társaság
közgyűlésén/vándorgyűlésén adja át.

10. §

A Társaság tagjának jogai
(1) A Társaság tagja
a) részt vehet a Társaság tevékenységében,
b) részt vehet a Társaság közgyűlésén,
c) választhat és választható a Társaság szerveibe, amennyiben 18. életévét betöltötte,
d) részt vehet a társaság rendezvényein a meghívóban, értesítésben megjelölt feltételek szerint,
e) részt vehet a Társaság szakmai-tudományos munkájában, szakosztályokban,
f) javaslatot, észrevételt tehet a Társaság bármely szervének,
g) kérheti a Társaság segítségét szakmai javaslatai megvalósításához,
h) felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a Társaság bármely szervétől,
i) igényelheti az érdemi választ ezen bekezdés f) és h) pontokban tett előterjesztésére,
j) részt vehet a Társaság által szervezett tanfolyamokon a meghirdetett feltételek szerint,
k) részt vehet a Társaság megbízásából nemzetközi rendezvényeken,
l) igénybe veheti a Társaság által biztosított kedvezményeket.
(2) Szavazásra jogosultak a Társaságnak azon 18. életévét betöltött tagjai, akik a szavazás évében
esedékes tagdíjat megfizették vagy tagdíjmentességet élveznek.
(3) A Társaság junior tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl kedvezményes tagdíjat fizet.
(4) A Társaság szenior tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl kedvezményes tagdíjat fizet, 70
éven felül tagdíjmentességben részesül és kérésére térítésmentesen megkapja a Geodézia és
Kartográfia szakfolyóiratot.
(5) Az örökös tagot valamennyi tagsági jog megilleti. A tiszteletbeli tagot a választói,
választhatósági és a szavazati jogon kívül valamennyi tagsági jog megilleti.
(6) A Társaság örökös tagja részt vehet a Társaság bármely rendezvényén kedvezményes részvételi
díjjal, térítésmentesen kapja a Geodézia és Kartográfia folyóiratot és tagdíjmentességet élvez.
(7) A Társaság szervezeti tagja képviselője útján gyakorolhatja tagsági jogait.

11. §

A Társaság tagjának kötelezettségei
A Társaság tagja köteles
a) a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit megtartani és megtartatni,
b) a Társaság vezető szerveinek döntéseit végrehajtani,
c) közreműködni a Társaság céljai megvalósításában,
d) részt venni a Társaság tevékenységében,
e) az önként vállalt társasági tevékenységét, feladatát ellátni, elvégezni,
f) a Társaság tagságához méltó magatartást tanúsítani, tevékenységet folytatni,
g) határidőben befizetni a társasági tagdíjat.

12. §

A társasági tagsági viszony keletkezése
(1)

A társasági tagsági viszony felvétellel keletkezik. A felvétel belépési nyilatkozattal – amely
tartalmazza az Alapszabály elfogadására vonatkozó nyilatkozatot is – kérhető. Az Alapszabály 3.
számú melléklete tartalmazza a belépési nyilatkozatot.
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(2)

Az egyéni tagfelvételről a területi szervezetek, illetve szakosztályok vezetőségei döntenek, erről
értesítik a belépni szándékozót és a Társaság főtitkárát. A tagfelvétel elutasítása esetén a belépni
szándékozó az Intézőbizottsághoz fordulhat az értesítés kézhez vételétől számított 30 napon belül.
(3) A Társaság szervezeti tagjává, kérelmére az Intézőbizottság veszi fel a szervezetet. A kérelem
elutasítása esetén a Választmányhoz lehet fordulni.
(4) Az Intézőbizottság javaslatára a Választmány fogadja örökös és tiszteletbeli tagjává az arra
méltó személyeket.
(5) A Társaság tagságáról a főtitkár irányításával az ügyvezető titkár tagnyilvántartást vezet.

13. §

A társasági tagsági viszony megszűnése
(1) A társasági tagság elhalálozással, tag kérelmére történő megszűnéssel, kilépéssel, törléssel,
kizárással, örökös és tiszteletbeli tagság esetén a cím visszavonásával szűnik meg.
(2) A Társaság tagja kilépését írásban bármikor bejelentheti, a felvételről döntő társasági szervnek,
tagsága a nyilatkozatban megjelölt időpontban, de legkorábban a benyújtás napjával szűnik meg.
(3) Az Intézőbizottság törli a tagok sorából azt, akinek, amelynek háromévi tagdíj hátraléka van és
azt felszólításra sem fizette meg. A törlés ellen a Választmányhoz lehet fordulni.
(4) A Társaság Intézőbizottsága, az Etikai, Fegyelmi és Jogi Bizottság javaslatára kizárhatja azt a
tagot, aki a Társaság Alapszabályát súlyosan megszegi vagy társasági taghoz nem méltó magatartást
tanúsít, tevékenységet folytat. A kizárás ellen a Választmányhoz lehet fordulni.
(5) Az örökös és tiszteletbeli tagságot az Intézőbizottság javaslatára a Választmány visszavonhatja,
ha erre méltatlanná vált. A döntés ellen a Közgyűléshez lehet fordulni.
(6) A (3)–(5) bekezdés szerinti esetben a döntést határozatba kell foglalni.
(7) A (6) bekezdés szerinti 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 határozatot a taggal postai úton közölni kell.

IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETI RENDJE
14. §

A Társaság ügyintéző és képviseleti szervei
(1)

A Társaság ügyintéző és képviseleti szervei:
a) a Közgyűlés,
b) a Választmány,
c) az Intézőbizottság,
d) a Felügyelőbizottság.
(2) A Társaság állandó bizottságai:
a) az Etikai, Fegyelmi és Jogi Bizottság,
b) FIG nemzeti bizottsága,
c) ISPRS nemzeti bizottsága,
d) ICA nemzeti bizottsága.
(3) A Társaság további tevékenységét területi szervezetekben, szakosztályokban, szakmai
csoportokban végzi.
(4) A Társaság szervei meghatározott célra, feladatok ellátására ad hoc (ideiglenes) bizottságot
hozhatnak létre.
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15. §

A Közgyűlés
(1) A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a Társaságot érintő bármely kérdésben dönt.
(2) A Társaság Közgyűlése a tagok összessége, a Társaság valamennyi tagja részt vehet tanácskozási
joggal és élhet szavazati jogával.
(3) A Közgyűlésen a szervezeti tag képviselője tanácskozási és szavazati joggal vesz részt.

16. §

A Közgyűlés hatásköre
(1)

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörében
a) elfogadja az Alapszabályt, dönt módosításáról, kiegészítéséről;
b) megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv két
hitelesítőjét, valamint a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjét és két tagját;
c) megválasztja, visszahívja a Társaság vezető tisztségviselőit és megállapítja díjazásának
mértékét;
d) megválasztja és felmenti az Intézőbizottság hat tagját;
e) megválasztja és felmenti a Választmány tizenöt tagját;
f) megválasztja és felmenti a Felügyelőbizottság tagjait, elnökét;
g) megválasztja és felmenti az Etikai, Fegyelmi és Jogi Bizottság elnökét, titkárát, tagjait;
h) megválasztja és felmenti a nemzeti bizottságok, szakosztályok elnökét, titkárát;
i) elfogadja a Társaság éves költségvetését;
j) dönt az éves beszámoló és a Felügyelőbizottság jelentésének elfogadásáról;
k) dönt a közhasznúsági jelentés elfogadásáról;
l) meghatározza a Társaság tevékenységének fő irányait;
m) elbírálja a Választmány döntései elleni kifogásokat;
n) dönt a Társaság megszűnéséről, egyesüléséről és szétválásáról;
o) gyakorolja a munkáltatói jogokat a vezető tisztségviselő felett, ha a vezető tisztségviselő a
Társasággal munkaviszonyban áll;
p) jóváhagyja az olyan szerződés megkötését, amelyet a Társaság saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a Felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
q) dönt a jelenlegi és korábbi társasági tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más társasági szervek tagjai elleni kártérítési igényének érvényesítéséről;
r) megválasztja és visszahívja a könyvvizsgálót és megállapítja díjazásának mértékét;
s) kijelöli a végelszámolót;
t) jóváhagyja a társasági tagdíjakat.
(2) A Társaság Közgyűlése az (1) bekezdésben meghatározottakon túl dönt mindazon ügyekben,
amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

17. §

A Közgyűlés rendje
(1) A Társaság Közgyűlését évente legalább egy ízben a Társaság főtitkára hívja össze.
(2) A Társaság Közgyűlését a főtitkárnak össze kell akkor is hívnia, ha ezt a bíróság elrendeli vagy a
Társaság tagjainak egyharmada az ok és napirend megjelölésével ezt kívánja. A tagok írásbeli kérelme
alapján a Társaság főtitkára a kérelem beérkezést követő 30 napon belül, a kérelemben megjelölt ok
megjelölésével, gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról.
(3) A főtitkár köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni vagy
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c) a Társaság céljainak elérése veszélybe került.
(4) A (3) bekezdés alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Társaság megszüntetéséről dönteni.
(5) A Társaság minden negyedik évben összehívott Közgyűlése tisztújító közgyűlés.
(6) A Közgyűlés idejét és napirendjét – az elnök javaslatára – az Intézőbizottsága állapítja meg.
(7) A Közgyűlés ülése nyilvános, helyét, idejét és napirendjét a Geodézia és Kartográfia
folyóiratban közzé kell tenni a Közgyűlés időpontját megelőző lapszámban, és/vagy a meghívót a
honlapon az ülés előtt 30 nappal meg kell jelentetni. A Közgyűlésére a meghívót elektronikus úton is
meg kell küldeni mindazon tagok részére, akik elektronikus elérhetőségüket a Társaság rendelkezésére
bocsátották.
(8) A közgyűlési meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) közgyűlést összehívó szerv vagy személy neve, székhelye,
b) közgyűlés időpontja,
c) közgyűlés helye,
d) napirendi pontok,
e) figyelemfelhívás határozatképtelenség esetére.
(9) A meghívóban a napirendet olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
(10) Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
(11) A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(12) A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az eredeti
időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a meghirdetett időpontot követő fél óra múlva
összehívott megismételt Közgyűlést – az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában – a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni.
(13) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 munkanapon belül a tagok
és a Társaság szervei a Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését
kérhetik a kiegészítés indoklásával.
(14) A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni.
(15) Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem
dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(16) A Közgyűlés levezető elnöke a Társaság mindenkori elnöke vagy az általa felkért személy.
(17) A levezető elnök a Közgyűlés megnyitása után megállapítja a Közgyűlés határozatképességét.
(18) A tagok a jelenléti ív személyes aláírásával igazolják jelenlétüket.
(19) Ha a Közgyűlés határozatképes, a levezető elnök javaslatára megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt,
a jegyzőkönyv két hitelesítőjét, valamint a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjét és két tagját. A
jegyzőkönyv hitelesítői és a szavazatszámlálók kizárólag tagok lehetnek. Tisztújító Közgyűlés esetén
szavazatszámlálónak kizárólag olyan küldött választható meg, aki nem jelölt.
(20) A levezető elnök ismerteti a meghívóban megküldött napirendet és a napirendi pontok
kiegészítésére benyújtott javaslatokat.

18. §

A Közgyűlés határozathozatala
(1) A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezők több mint fele jelen van.
(2) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a plusz 1 fő személyesen,
illetve a jogi személy tagok igazolt képviselője útján megjelent. Határozatképtelenség esetén a
meghirdetett időpontot követő fél óra múlva összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek
számától függetlenül az eredeti napirendi kérdésekben határozatképes.
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(3) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazás útján, a határozatképesség megállapításánál figyelembe
vett szavazatok többségével hozza.
(4) A Közgyűlés az éves beszámolót a fentiekben megjelölt általános szabályok szerint – azaz
egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal – fogadja el.
(5) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(6) A Társaság alapszabályának módosításához a jelen levő tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges. A Társaság céljának módosításához és a Társaság megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
(7) A Közgyűlés szavazati jogú résztvevőit egy szavazat illeti meg.
(8) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza meg. Titkos szavazást kell tartani, ha a
szavazásra jogosultak egyötöde ezt kéri. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell
tekinteni.
(9) A Közgyűlés titkos szavazás útján dönt a 16. § (1) bekezdés c)–h) pontjaiban megjelölt személyi
kérdésekről. A Közgyűlés titkos szavazás útján dönt továbbá bármely más kérdésben, ha azt a
szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. A titkos szavazás indítványozását szóban egyszerű
kézfeltartással kell jelezni a Közgyűlést levezető elnök felé. A levezető elnök határozata után a
Közgyűlés az indítványozott kérdés tekintetében megtartja a titkos szavazást.
(10) A (9) bekezdésben említett választás alkalmával a jelöltséghez a Közgyűlés szavazásra jogosult
résztvevőinek nyílt szavazással kinyilvánított, legalább egyharmados támogatottsága szükséges.
(11) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

19. §
(1) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a hozott határozatokat,
azok időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
(2) A jegyzőkönyvet a Társaság elnöke és főtitkára, továbbá a Közgyűlés által megválasztott
jegyzőkönyv-vezető és a két hitelesítő írja alá. A döntéseket a Titkárságnak a határozatok tárában
nyilván kell tartania, feltüntetve a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők
számarányát.
(3) A Közgyűlés határozatait, döntéseit a Geodézia és Kartográfia szakfolyóiratban és a honlapon
kell nyilvánosságra hozni.
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20. §

A Választmány
(1)

A Választmány tagjai:
a) a Társaság tisztségviselői (5 fő),
b) a Közgyűlés által megválasztott tizenöt fő választmányi tag.
(2) A Választmány ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt az Intézőbizottság választott tagjai, az
állandó bizottságok és szakosztályok elnökei, a szervezeti tag képviselője és az esetenként meghívott
személyek.
(3) A Választmány szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Ülései nyilvánosak, helyét,
idejét és napirendjét a Geodézia és Kartográfia szakfolyóiratban és a honlapon kell közzé tenni.
(4) A Választmány ülését a Társaság főtitkára legalább tizenöt nappal a kitűzött időpont előtt hívja
össze. A Választmány ülését össze kell hívni, ha a Választmány tagjainak egyharmada a tárgy és
napirend megjelölésével írásban kéri, vagy ha a Felügyelőbizottság kezdeményezi.
(5) A Választmány ülése határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A Választmány
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell
tekinteni.
(6) A határozatképtelenség miatt 30 napon belül másodszorra összehívott Választmány a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirend keretén belül.
(7) A Választmány üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a főtitkár ír alá.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az érdemi döntéseket, a támogatók és ellenzők számarányát.
A Választmány döntéseit, határozatait a Geodézia és Kartográfia szakfolyóiratban és a honlapon
nyilvánosságra kell hozni. A döntéseket a Titkárságnak a határozatok tárában nyilván kell tartania,
feltüntetve a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát.

21. §

A Választmány hatásköre
(1) A Választmány két közgyűlés között a Társaságot érintő minden ügyben eljárhat, és dönthet
mindazon esetekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
(2) A Választmány feladat- és hatáskörében
a) figyelemmel kíséri a Társaság munkáját,
b) meghatározza a Társaság legfontosabb feladatait,
c) megválasztja 4 éves időtartamra a jelölőbizottságot,
d) megtárgyalja a Társaság tevékenységéről szóló éves beszámolót,
e) megvitatja az éves közhasznúsági beszámolót,
f) előkészíti a Társaság Közgyűlését,
g) megállapítja a társasági tagdíjakat,
h) dönt a Lázár deák emlékérem adományozásáról,
i) dönt a Márton Gyárfás emlékplakett adományozásáról,
j) elismerő oklevelet adományoz,
k) dönt örökös és tiszteletbeli taggá fogadásról és annak visszavonásáról,
l) elbírálja az Intézőbizottság döntései ellen benyújtott kifogásokat.

22. §

Az Intézőbizottság
(1) A Társaság Intézőbizottsága a közgyűlések között irányítja a Társaság működését és
összehangolja a társasági szervek tevékenységét.
(2) Az Intézőbizottság tagja: a Társaság elnöke, alelnöke, főtitkára, főtitkárhelyettesei, a nemzeti
bizottságok elnökei és a Közgyűlés által megválasztott hat tag.
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(3) Az Intézőbizottság szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Üléseit legalább 15 nappal
korábban, a napirendet is megadva az elnök hívja össze. Az ülés nyilvános, összehívását a titkárság a
Társaság honlapján teszi közzé.
(4) Az Intézőbizottság ülése határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
(5) Az Intézőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az ülés
helyét,
idejét,
napirendjét,
a
napirendi
pontok
megtárgyalása
során
elhangzott
felszólalások/hozzászólások tartalmát, a hozott döntéseket, a támogatók és ellenzők számarányát, nyílt
szavazás esetén személyét. A jegyzőkönyvet a főtitkár, a készítő és az ülésen részt vevő két választott
intézőbizottsági tag (hitelesítő) írja alá.
(6) Az Intézőbizottság soros ülésének határozatképtelenné válása esetén a napirendre tűzött, az
Intézőbizottság döntését igénylő kérdésekben, valamint az Intézőbizottság két ülése között, az
Intézőbizottság sürgős, halaszthatatlan állásfoglalását, döntését igénylő esetekben, az ügy
bonyolultságától függően, a Társaság elnöke az Intézőbizottság tagjai véleményének kikérésére
távszavazást tarthat. A távszavazás email vagy fax-üzenet formájában történhet. A távszavazást kérő
elnök az üzeneteket csatolja az elkészült határozat irattári példányához. A távszavazás során hozott
döntést az Intézőbizottság soron következő ülésén az elnöknek ismertetnie kell.
(7) Az Intézőbizottság döntéseit, határozatait a Társaság honlapján nyilvánosságra hozza. A
döntéseket a titkárságnak a határozatok tárában nyilván kell tartania, feltüntetve a döntések tartalmát,
időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, és nyílt szavazás esetén a személyét.

23. §

Az Intézőbizottság feladat- és hatásköre
(1)

Az Intézőbizottság feladat- és hatáskörében
a) irányítja és összehangolja a Társaság állandó bizottságai, területi szervezetei, szakosztályai
munkáját;
b) előkészíti a Választmány és a Közgyűlés ülését;
c) dönt a Társaságot érintő olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés és a
Választmány hatáskörébe;
d) megvitatja és a Választmány elé terjeszti az éves beszámolót és költségvetést;
e) kapcsolatot tart a szakterületen működő állami, társadalmi, gazdasági szervekkel,
szervezetekkel;
f) jóváhagyja a Társaság ügyrendjét;
g) felügyeli a Titkárság tevékenységét;
h) figyelemmel kíséri a szakmai érdekképviselet alakulását;
i) ellátja a tagsági viszonnyal kapcsolatos feladatait;
j) javaslatot tesz társadalmi, állami kitüntetésre;
k) megvitatja és a Választmány elé terjeszti az éves közhasznúsági jelentést;
l) javaslatot tesz a Lázár deák emlékérem odaítélésére;
m) javaslatot tesz a Márton Gyárfás emlékplakett adományozására;
n) javaslatot tesz elismerő oklevél adományozására;
o) javaslatot tesz örökös és tiszteletbeli tagságra, illetve visszavonására;
p) javaslatot tesz a Választmánynak a társasági tagdíjak megállapítására.
(2) Az Intézőbizottság gyakorolja a Geodézia és Kartográfia folyóirattal kapcsolatos tulajdonosi
jogosítványokat.
(3) Az Intézőbizottság munkájáról a Közgyűlésen a főtitkár számol be.
(4) A Társaság Ügyrendjét az Alapszabály 4. számú melléklete tartalmazza.
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24. §

A Felügyelőbizottság
(1) A Felügyelőbizottság munkáját a Társaság más szerveitől függetlenül, a saját maga által
megállapított ügyrend szerint végzi. Döntéseit, megállapításait az érintettekkel és a nyilvánossággal
közölnie kell a Geodézia és Kartográfia folyóiratban és a honlapon.
(2) A Felügyelőbizottság elnökét és négy tagját a Közgyűlés négy évre választja meg.
A Felügyelőbizottság a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
(3) A Felügyelőbizottság szükség esetén igényelheti az Etikai, Fegyelmi és Jogi Bizottság
együttműködését. A bizottság tevékenységének tárgyi feltételeit a főtitkár biztosítja.
(4) A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nyilatkozniuk kell két tanú előtt a közhasznú
szervezetekről szóló mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségről.

25. §

A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre
(1)

A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörében ellenőrzi a Társaság
a) törvényes és alapszabályszerű működését;
b) közhasznú tevékenységének folytatását;
c) szervei határozatainak végrehajtását;
d) rendelkezésére álló eszközök Alapszabályban meghatározott célra történő hatékony és
célszerű felhasználását;
e) pénzügyi gazdálkodását, költségvetését, annak végrehajtását, zárszámadását, pénz- és
anyagkezelését.
(2) Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását, a vezető tisztségviselőktől jelentést, az
alkalmazottaktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a könyvelésbe, az iratokba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
(3) A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai a Társaság vezető szerveinek az ülésein tanácskozási
joggal részt vehetnek.
(4) A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(5) Amennyiben az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelőbizottság indítványára – annak
megtételétől számított harminc napon belül – nem hívják össze, akkor a vezető szerv összehívására a
Felügyelőbizottság jogosult.
(6) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet.

V. A TÁRSASÁG ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI
26. §

Az Etikai, Fegyelmi és Jogi Bizottság
(1) A Bizottság elnökét, titkárát és három tagját a Társaság Közgyűlése négy évre választja meg.
(2) A Bizottság kivizsgálja a Közgyűlés által jóváhagyott, a Társaság szervei által kezdeményezett
és a tagokat érintő etikai, fegyelmi ügyeket, azokban állásfoglalást ad, és javaslatot tesz a döntésre.
(3) A Bizottság eljár a Társaságot érintő valamennyi jogi vonatkozású ügyében, segíti a
Felügyelőbizottság munkáját.
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27. §

A Nemzeti Bizottságok
(1)

A Társaságot a nemzetközi szakmai szervezetekben a nemzeti bizottságok képviselik:
a) a Földmérők Nemzetközi Szövetségének (FIG) magyar nemzeti bizottsága,
b) a Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (ISPRS) magyar nemzeti
bizottsága,
c) a Nemzetközi Térképészeti Társulás (ICA) magyar nemzeti bizottsága.
(2) A nemzeti bizottságok elnökét, titkárát a Közgyűlés négy évre választja meg. A tagjait a nemzeti
bizottság elnöke javaslatára az Intézőbizottság bízza meg.
(3) A nemzeti bizottságok
a) rendszeres kapcsolatot tartanak a nemzetközi szakmai szervezetekkel;
b) képviselik a magyar nemzeti érdekeket a nemzetközi szakmai szervezetekben;
c) előkészítik a Társaság képviseletét a nemzetközi tanácskozásokra;
d) összehangolják a nemzetközi szervezetek magyar tagjainak munkáját;
e) tájékoztatást adnak a nemzetközi szervezetekben folyó munkáról.
(4) A nemzeti bizottságok tevékenységükről rendszeresen beszámolnak a Választmánynak és az
Intézőbizottságnak.
(5) A Társaság Európai Földmérők Tanácsában (CLGE) való képviseletéről az Intézőbizottság
gondoskodik, egyeztetve a Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatával és a
Magyar Földmérési és Geoinformatikai Vállalkozók Egyesületével.

28. §

A Jelölőbizottság
(1) A Bizottság elnökét és négy tagját a Társaság Választmánya négy évre választja meg.
(2) A Bizottság a Választmány döntése alapján elvégzi a soron következő tisztújításhoz szükséges
jelöltállítás feladatait.
(3) A Bizottság működési rendjét, a jelöltállításhoz szükséges előzetes véleménykutatás módszerét
saját maga határozza meg.
(4) A rendes tisztújítást követő időszakban megüresedő választott posztokra történő időközi
jelöltállítást a Társaság elnökének felkérésére végzi.
(5) Ha a Bizottság létszáma 3 fő alá csökken nem tekinthető működőképesnek, illetve nem képes
feladatait ellátni. Ebben az esetben a Választmány új Jelölőbizottságot választ.

VI. A SZAKOSZTÁLYOK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEK
29. §

A Társaság szakosztályai
(1) A Társaság tagjai elsősorban érdeklődésüknek megfelelő szakosztályba tömörülve valósítják
meg a Társaság céljait, folytatnak társasági szakmai-társadalmi tevékenységet.
(2) A szakosztályok elnökét, titkárát (titkárait) a Közgyűlés négy évre választja meg.
(3) A szakosztályok működését az elnök a titkárral együttműködve szervezi. A szakosztály
vezetősége – területi szervezet hiányában – dönthet az egyéni tagként jelentkezők felvételéről.
(4) Az elnök a szakosztályok tevékenységéről az Intézőbizottságnak rendszeresen beszámol.
(5) A Társaság tagjai az alábbi szakosztályokban fejthetnek ki tevékenységet:
a) Felmérési és Területrendezési Szakosztály,
b) Fotogrammetriai és Távérzékelési Szakosztály,
c) Földügyi Szakosztály,
d) Földmérési Szakértői Szakosztály,
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e) Geodéziai Szakosztály,
f)
Kartográfiai Szakosztály,
g) Mérnökgeodéziai Szakosztály,
h) Topográfiai Szakosztály,
i)
Térinformatikai Szakosztály,
j)
Területfejlesztési és Környezetvédelmi Szakosztály,
k) Oktatási és Ifjúsági Szakosztály,
l)
Szakmatörténeti Szakosztály,
m) Szeniorok „Tóth Ágoston” Klubja.
(6) A Társaság tagjai érdeklődésüknek megfelelő ad hoc (ideiglenes), alkalmi szakmai csoportokat
is létrehozhatnak.

30. §

A Társaság területi szervezetei
(1) A Társaság területi szervezeteinek megalakulásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az
Intézőbizottsághoz kell eljuttatni. A Társaság tagsága a Társasághoz kapcsolódását elsősorban területi
szervezethez való tartozással fejezi ki. Az egyéni tagság elsősorban a területi szervezet vezetőségének
döntésével keletkezik.
(2) A Társaság területi szervezetei a megyékben, városokban működnek.
(3) A területi szervezet tagjai köréből titkos szavazással 3-7 tagú vezetőséget választ.
(4) A területi szervezet működését a Társaság céljai megvalósítása érdekében, a Társaság vezető
szervei iránymutatásai szerint saját elhatározása szerint szervezi.
(5) A területi szervezetek irányítását, felügyeletét az Intézőbizottság látja el. A területi szervezet
vezetősége a szervezet tagságának évente beszámol a végzett munkáról és tájékoztatást ad az
Intézőbizottságnak.

31. §

A Társaság ideiglenes bizottságai
A Társaság Közgyűlése, Választmánya és Intézőbizottsága a Társaság céljainak
megvalósításával kapcsolatos több szakosztályt érintő műszaki-tudományos feladatok megoldására,
szervezési, módszerbeli kérdések kidolgozására ad hoc (ideiglenes) bizottságot küldhet ki. Az
ideiglenes bizottságok feladatait, szervezetét és működését a létrehozó vezető szerv esetenként
határozza meg. A bizottság vezetője a végzett munkáról a kiküldő szervnek számol be.

VII. A TÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐI
32. §

A Társaság elnöke
(1) Az elnököt a Közgyűlés választja négy évre. Az elnök jogosult a Társaság képviseletére.
(2) Az elnök a Társaság képviseletét megoszthatja az alelnökkel, a főtitkárral.
(3)
A Társaságot a nemzetközi szervezetek közgyűlésein, rendezvényein az elnök, illetve az általa
írásban meghatalmazott személy képviselheti.
(4) Az elnök
a) vezeti a Közgyűlés és a Választmány ülését,
b) összehívja és vezeti az Intézőbizottság ülését,
c) ellenőrzi az Alapszabály betartását, a testületi szervek határozatainak végrehajtását,
d) intézkedik azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a testületi szervek kizárólagos
hatáskörébe,
e) utalványoz – a másik utalványozásra jogosulttal – a Társaság jóváhagyott költségvetése
alapján.
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33. §

A Társaság alelnöke
(1) A Társaság Közgyűlése négy évre alelnököt választ, aki az elnököt akadályoztatása esetén teljes
jogkörrel helyettesíti.
(2) Az alelnök az elnököt segíti feladatai ellátásában.
(3) Az alelnök utalványoz, vagy ellenjegyez a Társaság jóváhagyott költségvetése alapján.

34. §

A Társaság főtitkára
(1) A Társaság Közgyűlése négy évre főtitkárt választ a Társaság ügyeinek folyamatos intézésére, a
testületi határozatok végrehajtására és a Társaság képviseletére.
(2) A főtitkár feladat- és hatásköre:
a) a Társaság napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala,
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése,
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése,
d) a társasági vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
e) a Társaság jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése,
f) a Közgyűlés és a Választmány összehívása, a tagság és a Társaság szerveinek értesítése,
g) a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre,
i) a tagság nyilvántartása,
j) a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
k) a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
l) a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele,
m) gondoskodik a Közgyűlés, a Választmány és az Intézőbizottság üléseinek előkészítéséről,
n) gondoskodik a vezető szervek ülései lebonyolítási feltételeiről, a jegyzőkönyvek,
emlékeztetők, feljegyzések elkészítéséről, archiválásáról,
o) szervezi a testületi határozatok végrehajtását,
p) gondoskodik a Geodézia és Kartográfia folyóirat megjelenési feltételeiről,
q) utalványoz, illetve ellenjegyez a Társaság jóváhagyott költségvetése alapján, e
tevékenységéért a felügyeletre és ellenőrzésre jogosult szerveknek felelős,
r) gondoskodik a Társaság honlapjának naprakész működtetéséről,
s) irányítja a Társaság Titkárságának tevékenységét,
t) szervezi a Társaság rendezvényeit,
u) engedélyezi, illetve aláírja a megbízásos munkákkal kapcsolatos ügyiratokat,
v) az elnököt, alelnököt távollétében helyettesíti,
w) a Társaság, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatos iratokba való betekintést
előzetes egyeztetés alapján biztosítja, kivéve a személyiségi jogokat és az üzleti titkokat érintő
ügyiratokat,
x) gondoskodik a Társaság, mint közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai
igénybevétele módjának, valamint beszámolóinak nyilvánosságra hozataláról a Geodézia és
Kartográfia folyóiratban és a honlapon.
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35. §

A Társaság főtitkárhelyettesei
(1) A Társaság Közgyűlése négy évre két főtitkárhelyettest választ, akik a főtitkárt segítik
tevékenységében, akadályoztatása esetén helyettesítik.
(2) A főtitkárhelyettesek
a) a főtitkárral egyeztetve összehangolják a Társaság szakosztályainak, ideiglenes
bizottságainak és területi szervezeteinek munkáját;
b) ellátják a főtitkár által állandó jelleggel vagy esetenként reájuk bízott feladatokat.

36. §

Az összeférhetetlenség
(1) A Társaság tagjainak, tisztségviselőinek, a Választmány, az Intézőbizottság és a
Felügyelőbizottság tagjainak összeférhetetlenségére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. és 39.
§-ában meghatározott szabályok az irányadók.
(2) Nem vehetnek részt a döntéshozatalban azok, akikkel szemben (1) bekezdés szerinti törvényben
meghatározott kizáró ok áll fenn.

VIII. A TÁRSASÁG TITKÁRSÁGA
37. §
(1) A Társaság titkársága hivatali szervezet, az Intézőbizottság az ügyrendben szabályozza a
feladatait.
(2) A titkársági feladatokat az ügyvezető titkár látja el. Az ügyvezető titkár munkáltatója a Társaság,
a munkáltatói jogokat a főtitkár gyakorolja.
(3) Az ügyvezető titkár részt vesz az Intézőbizottság, Választmány és Közgyűlés ülésén,
határozataikról olyan nyilvántartást vezet, amelyből a vezető szervek döntéseinek tartalma, időpontja
és hatálya a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.
(4) Az ügyvezető titkár feladata a Társaság operatív gazdasági és pénzügyi feladatainak szervezése
és ellátása, utalványozás.

IX. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA
38. §
(1) A Társaság az egyesülési jogról és a közhasznú szervezetekről szóló hatályos törvények és
rendeletek előírásai szerint gazdálkodik, éves költségvetés alapján.
(2) A Társaság önfenntartó, nem nyereségérdekelt gazdálkodást folytat.
(3) A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenységének megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
(4) A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag jelen Alapszabály
által meghatározott cél szerinti tevékenységre fordítja.
(5) A Társaság bevételi forrásai:
a) adományok, illetve közhasznú célra, vagy működési költségek fedezésére kapott támogatás,
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó árbevétel,
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
d) a tagok által évente fizetett tagdíj, amelynek mértékét közgyűlési határozat állapítja meg,
e) egyéb bevételek,
f) a vállalkozási tevékenység bevételei.
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(6)
(7)

A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat, szabad pénzeszközeit bankszámlán tartja.
A Társaság költségei (ráfordítások, kiadások):
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
b) a célok szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.
(8) A Társaság éves költségvetését az ügyvezető titkár készíti, a Közgyűlés fogadja el. A Társaság a
rendelkezésre álló eszközöket – a mindenkori pénzügyi rendelkezéseknek megfelelően – a főtitkár
irányításával használja fel. Az utalványozáshoz két utalványozási joggal felhatalmazott aláírása
szükséges.
(9) Az éves költségvetésnek esetleges módosítását, a rendelkezésre álló anyagi eszközök Társaságon
belüli átcsoportosítását az Intézőbizottság hagyja jóvá.
(10) A Társaság gazdálkodásáról szóló éves beszámoló jelentést a közhasznúsági melléklettel együtt a
hatályos jogszabályok által meghatározott formában és tartalommal az ügyvezető titkár készíti elő az
Intézőbizottság részére megtárgyalásra és a Közgyűlés dönt az elfogadásáról.
(11) A Társaság főtitkára gondoskodik a beszámoló jelentésnek a közhasznúsági melléklettel együtt,
az egyesülési jogról és a közhasznú szervezetekről szóló törvények előírása szerint történő letétbe
helyezéséről és közzétételéről, valamint a Társaság honlapján való elhelyezéséről.
(12) A Társaság a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a Társaság tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
(13) A testületi szervek tagjai a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint tartoznak
felelősséggel.
(14) A Társaság megszüntetése esetén vagyonáról a Közgyűlés dönt.
(15) A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, a Társaság céljával megegyező vagy hasonló
cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban
meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a
megszűnő Társaság vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont
nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
(16) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti
rendelkezési jog a Társaság törlésével száll át az új jogosultra.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
39. §
(1)
A Társaság tevékenységére az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a mindenkori
hatályos Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, valamint a közhasznú szervezetekről szóló
törvények rendelkezései az irányadók.
(2) A Társaság tevékenysége felett – az egyesülési törvény előírásai szerint – a törvényességi
felügyeletet az Ügyészség gyakorolja.
(3) Ezt az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Magyar Földmérési, Térképészeti és
Távérzékelési Társaság a 2014. július hó 7. napján megtartott közgyűlése elfogadta és ugyanakkor
hatályba léptette, ezzel egyidejűleg a 2013. december hó 9. napján elfogadott Alapszabály hatályát
vesztette.
(4) Az Alapszabály 21. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakat először a következő tisztújító
közgyűlés előkészítésekor kell alkalmazni.
Budapest, 2014. július 7.

- 18 -

