
A MAGYAR KARSZT- ES BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 
MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

I. Általános rendelkezések

1. §•
A Társulat neve: Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat. 

A Társulat a Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetségének (MTESZ) tagja.
Székhelye: Budapest.
Működési területe: Magyarország.
Hivatalos nyelve: magyar.
Pecsetje: Körpecséten körben a Társulat neve, alatta „a MTESZ 
tagja” körirat, középen a Társulat jelvénye.
Jelvénye: Vízszintes piros-fehér-zöld mezőkre osztott pajzs, 
fehér mezejében kiterjesztett szárnyú fekete denevér, a címer két 
oldalán babérág, a címer fölött fehér szalagon a Társulat nevének 
rövidítése: MKBT.

2. § .

A Társulat célja: A karsztvidékek és barlangok tudományos 
kutatása és ismertetése; a karszt- és barlangtudományok, vala
mint a rokon és kapcsolatos tudományágak szakembereinek 
egybefogása, e tudományok területén Magyarországon történő 
elméleti és gyakorlati tevékenység társadalmi összefogása, a tagok 
kezdeményezéseinek, javaslatainak megvitatása, esetleg továbbí
tása a MTESZ vezetőségén keresztül a kormányzati szervekhez 
és mindezek által a tudományos és technikai haladás előmozdí
tása, az ország és a népgazdaság érdekeinek szolgálata, a szoci
alizmus építésének előmozdítása hazánkban.

3. §.
A Társulat tevékenysége:

1. A karsztvidékek és barlangok feltárása és kutatása során 
szerzett tudományos és gyakorlati ismeretek és adatok 
összegyűjtése, feldolgozásának elősegítése és közkinccsé 
tétele érdekében az e területen tevékenykedő szakemberek, 
intézmények és szervezetek társadalmi összefogása és szakmai 
támogatása.

2. Szakelőadások, vitaülések, klubestek, ankétok, tanulmány
utak, vándorgyűlések és kongresszusok tartása, szakgyüjte- 
mények létesítése és kiállítások szervezése.

3 .Szakkiadványok (Karszt- és Barlangkutatás, Karszt- és Bar
lang) és társulati közlemények (Karszt- és Barlangkutalási 
Tájékoztató) megjelentetése.

4. Szakosztályok és csoportok, valamint szak- és munkabizott
ságok szervezése.

5. Céljai megoldásában együttműködik a hazai társadalmi és 
állami szervekkel.

6. Kutatási és fejlesztési témákat, terveket javasol, véleményez 
és bírál.

7. Elősegíti, megszervezi a külföldi országok vonatkozó társa
dalmi szerveivel való szakmai együttműködést.

8. Pályázatokat hirdet és ezekre jutalmakat tűz ki.
9. A karszt- és barlangtudományok művelése, a karsztvidékek 

és barlangok kutatása terén elért kimagasló eredményekért, 
valamint a Társulat érdekében végzett kiemelkedő értékű 
munka elismerésére kitüntetéseket adományoz (Herman 
Ottó Érem, Kadic Ottokár Érem, Vass Imre Érem) meg
felelő ügyrend szerint.

10. Adott alkalmakkor részt vesz a Társulat elnöksége, vagy az 
elnökség által kiküldött munkabizottság útján tudományos 
és gyakorlati feladatok és javaslatok előkészítésében és meg- 
yitatásában a magasabb szintű tudományos, társadalmi és 
állami fórumokon; javaslatokkal, bírálatokkal, szakvéle
mények kidolgozásával segíti az állami és társadalmi szervek 
munkáját.

4. §.
A Társulat gazdasági, pénzügyi és jogi helyzete:

A Társulat bevételei:
a) A MTESZ által kiadványok és egyéb célra rendelkezésre bo

csátott költségvetési támogatás,
b) egyéni tagdíjak,
c) jogi személyek által fizetett tagdíjak,
d) más szervek által fizetett hozzájárulások, támogatások,
e) egyéb bevételek.

A jogi személyek által fizetett tagdíjak 30%-a a MTESZ-t 
illeti meg.

A Társulat a közgyűlés által elfogadott éves költségvetési terv 
alapján működik.

A Társulat titkárságán dolgozó állandó és ideiglenes alkalma
zottak a Társulat főtitkárának irányítása alatt állnak, végső 
fokon a MTESZ főtitkárának, mint hivatalvezetőnek vannak 
alárendelve.

II. A tagságra vonatkozó rendelkezések
5. §.

A Társulat tagjai:
a) A Társulat rendes tagja lehet minden nagykorú magyar 

állampolgár, aki magáévá teszi a Társulat célkitűzéseit és 
akit két társulati rendes tag ajánlásával ellátott írásbeli kérel
me (belépési nyilatkozata) alapján a választmány felvesz. 
Visszautasítás esetén 30 napon belül a közgyűléshez lehet fel
lebbezni.

b) A Társulat levelező tagja lehet olyan érdemes bel- vagy 
külföldi személy, aki a Társulattal kapcsolatot tart és akit a 
közgyűlés a választmány javaslata alapján levelező taggá 
választ.

c) A Társulat tiszteleti tagja lehet olyan kiváló bel- vagy külföldi 
személy, aki a karszt- és barlangtudomápyok művelése terén 
kimagasló eredményt ért el, vagy a Társulat munkáját hosszú 
időn át és jelentősen elősegítette, s akit a közgyűlés a választ
mány javaslata alapján tiszteleti taggá választ.

d) A Társulat jogi személy tagja lehet minden olyan intézmény 
és vállalat, amely a Társulat munkáját elősegíteni kívánja és 
anyagi hozzájárulásával támogatja a Tárrulatot.

e) A Társulat ijfúsági tagja lehet valamely felső vagy középfokú 
tanintézet és szakiskola hallgatója, illetve tanulója, az iskola 
hozzájárulásával, aki a Társulat célkitűzéseit magáévá teszi, 
s akit a Társulat valamely csoportja vezetőségének ajánlásával 
ellátott írásbeli kérelme (belépési nyilatkozta) alapján a 
választmány felvesz.

6 . § .

A Társulati tagság megszűnik:
a) írásban bejelentett kilépés után a választmány tudomásul

vételével,
b) a tagdíjfizetés két évi elmulasztása esetén a választmány 

jóváhagyásával,
c) fegyelmi határozattal történő kizárással,
d) elhalálozás esetén.

Tagdíjfizetési késedelem esetén a Társulat titkársága két 
ízben köteles írásban felszólítani a tagot tagdíjfizetési kötelezett
ségének teljesítésére és csak ezt követően lehet két évet meghaladó 
tagdijhátralék esetén törlési indítványt beterjeszteni a választmány 
elé.

Fegyelmi eljárás indítható azon tag ellen, aki a Magyar Nép
köztársaság törvényeit megsérti, a Társulat alapszabályát nem 
tartja be, vagy a hozott határozatokat megszegi. A fegyelmi el
járást a Társulat Fegyelmi Bizottsága folytatja le, annak javaslatát 
az elnökség hagyja jóvá. A határozat ellen a kézhezvételtől szá
mított 15 napon belül halasztó hatályú fellebezésnek van helye a 
választmányhoz. A választmány kizárási határozata ellen — ha
lasztó hatály nélkül — panasszal lehet élni a közgyűléshez. A ki
zárás okának megszűnése után a kizárt tag újból kérheti felvételét 
a Társulat tagjai sorába.

7. §
1. A tagok jogai :
a) A Társulat rendes tagja részt vehet a Társulat rendezvényein, 

felszólalhat, bírálhatja a Társulat munkáját, a vezetőség 
tevékenységét; szakosztályok, szakcsoportok, bizottságok 
tagja lehet. Szavazati joggal részt vehet a Társulat közgyűlésén, 
indítványokat tehet és bármely társulati tisztségre megválaszt
ható. Új tagokat ajánlhat. Igénybe veheti a Társulat által a 
tagoknak biztosított szolgáltatásokat és kedvezményeket.

b) A levelező tag részt vehet a Társulat rendezvényein és szakmai 
munkájában, a közgyűlésen tanácskozási joggal; a Társulat 
kiadványait tiszteletpéldányként kapja.
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c) A Társulat belföldi tiszteleti tagját megilletik a rendes tag
összes jogai, de tagdijat nem fizet és a kiadványokat tisztelet
példányként kapja; a Társulat választmányának örökös tagja. 
Külföldi tiszteleti tag részt vehet a Társulat rendezvényein és 
szakmai munkájában, tagdíjat nem fizet, a kiadványokat 
tiszteletpéldányként kapja; a közgyűlésen tanácskozási joggal 
vehet részt.

d) A jogi személy tagok a Társulat rendezvényeire meghívót 
kapnak, a közgyűlésen tanácskozási jogú küldöttel képvisel
tetik magukat, a Társulat kiadványait tiszteletpéldányként 
kapják és a szakmai kérdésekben a Társulat segítségét kérhe
tik.

e) Az ifjúsági tag hozzászólási joggal részt vehet a rendezvénye
ken és szavazati jog nélkül a közgyűlésen. Tisztségre nem 
választható.

2. A tagok kötelességei:
Minden tag köteles a Társulat alapszabályát és a vezető 

szenek határozatait betartani, tevékenyen részt venni a Társulat 
munkájában és elvégezni az önként vállalt feladatokat; köteles 
fejleszteni szakmai és politikai képzettségét. A rendes és ifjúsági 
tag fizeti a közgyűlés által meghatározott tagdijat.

///. A Társulat szervezete
8. §.

1. Vezetőszervek:
a) közgyűlés.
b) választmány
c) elnökség.
2. Egyéb szervek :
a) tanácsadó testület,
b) számvizsgáló bizottság,
c) fegyelmi bizottság,
d) szerkesztő bizottság,
e) szakbizottságok,
/ )  munkabizottságok,
g) szakosztályok,
h) csoportok.

A vezető szerveket a tisztújító közgyűlés választja három 
évre.

A Társulat szervei határozataikat — az alapszabályban rögzí
tett kivételektől eltekintve — egyszerű szótöbbséggel hozzák. 
Az elnökség határozatai, a választmány jóváhagyása után, a 
közgyűlés kivételével az összes szervekre kötelezőek.

9. §
A közgyűlés a Társulat legfelsőbb szerve, amely a Társulatot 

érintő minden kérdésben dönthet.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik;

1. az alapszabály megállapítása és módosítása,
2. a tisztségviselők megválasztása és részükre a felmentés 

megadása,
3. a költségvetési terv és zárszámadás elfogadása,
4. a munkaterv elfogadása,
5. a választmány, illetve az elnökség beszámolójának meg

tárgyalása,
6. a társulati tagdíjnak a MTESZ-szel egyetértésben történő 

megállapítása,
7. a tiszteleti és levelező tagok választása,
8. társulati kitüntetések adományozása,
9. a választmány által hozott kizárási, illetve feloszlató határozat 

ellen benyújtott panasz, illetve fellebbezés elbírálása,
10. a Társulat más egyesülettel való egyesülésének, a MTESZ- 

böl való kilépésének, vagy feloszlásának kimondása és ez 
utóbbi esetben a társulati vagyon hovaforditásával kapcsola
tos döntés.
A Társulat tarthat rendes és rendkívüli közgyűlést, összehí

vása a tárgysorozat közlésével az elnök kötelessége, a közgyűlés 
időpontját két héttel megelőzően.

Rendes közgyűlést évenként kell tartani.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha

1. a választmány többsége,
2. a MTESZ Országos Vezetősége,
3. a Számvizsgáló Bizottság,
4. a rendes tagok egyharmada írásban kívánja,
5. az elnök, vagy az elnökség több tagja szükségesnek látja. 

Tisztújító közgyűlést háromévenként kell, a választmány jó
váhagyásával. összehívni.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező 
tagságnak legalább a fele jelen van. Határozatképtelenség ese
tén a közgyűlést ugyanazon tárgysorozattal 30 napon belül 
újra össze kell hívni, amikor a jelenlevők számára való tekintet 
nélkül a közgyűlés határozatképes.

A közgyűlés és a Társulat valamennyi testületi szerve általá
ban nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza határoza
tait.

Választásnál, személyi kérdésekben a szavazás titkos. Ha a 
többség kívánja, személyi ügyekben is lehet nyíltan, illetve egyéb 
ügyekben is titkosan szavazni. Alapszabálymódositás, a Szövet
ségből való kilépés, vagy más egyesülettel történő egyesülés, a 
Társulat megszűnése és ez esetben a vagyon hovaforditása tárgyá
ban hozandó határozathoz a közgyűlésen a jelenlevő rendes ta
gok kétharmadának szavazata szükséges.

A közgyűlésen minden tagnak joga van részt venni és fel
szólalni, de szavazati joga csak a belföldi tiszteleti és a rendes 
tagnak van, utóbbinak abban az esetben, ha tagdíj fizetési köte
lezettségének a közgyűlés évére is eleget tett. Szavazni csak szemé
lyesen lehet.

Ha a közgyűlésen felvetni kívánt kérdés, vagy indítvány 
előzetes vizsgálatra szorul (adatgyűjtés, jogi tanács stb.) 15 nappal 
a közgyűlés előtt írásban kell az elnökséghez beterjeszteni.

A közgyűlést a Társulat elnöke, vagy az elnökség egyik tagja 
vezeti. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Aláírja a 
közgyűlés elnöke és a közgyűlés jelenlevő tagjai közül erre előre 
felkért, a közgyűlés által jóváhagyott két hitelesítő tag.

10. §
A választmány

A közgyűlések közötti időben a Társulat felsőbb irányiló 
szerve. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivé
telével a Társulat minden ügyében döntési joga van. Határozatai 
ellen a közgyűléshez lehet halasztó hatály nélkül fellebbezni. 

A választmány a közgyűlésnek felelős.
Hatáskörébe tartozik:

a) rendes, ifjúsági és jogi személyi tagok felvétele,
b) tiszteleti és levelező tagok ajánlása a közgyűlésnek,
c) fegyelmi határozatok elleni fellebbezések elbírálása,
d) fegyelmi szabályzat és ügyrend elfogadása, illetve módosí

tása.
e) két közgyűlés között megürült tisztség betöltése a következő 

közgyűlésig,
/ ) szakosztályok, helyi csoportok, szak- és munkabizottságok 

alakítása, illetve alakításának engedélyezése,
g) csoportok (üzemi csoportok) alakulásának jóváhagyása,
h) küldöttek választása a MTESZ küldöttközgyűlésére.

A választmány tagjai:
a) a Társulat tiszteleti elnöke,
b) a belföldi tiszteleti tagok,
c) az elnökség tagjai,
d) a közgyűlés által megválasztott 20 választmányi tag,
e) a szakosztályok és területi osztályok elnökei, valamint a 

szakbizottságok vezetői,
f )  azon csoportok egy-cgy képviselője, amelyek legalább 10 ren

des taggal rendelkeznek, az elnökség által jóváhagyott munka
terv alapján működnek és munkájukról előző év végén érdem
leges jelentést adtak le,

g) rokon szakegyesületek elnöke vagy főtitkára kölcsönösségi 
alapon.
A Társulat tiszteleti elnökét az elnökség, illetve a választmány 

javaslatára a közgyűlés választhatja a Társulat kimagasló érde
meket szerzett tagjai közül.

A közgyűlés öt választmányi póttagot is választ, akik a válasz
táson elnyert szavazati arányok sorrendjében az esetleg kieső 
választott választmányi tagok helyébe lépnek.

A választmány alakuló ülését a Társulat elnökének a tisztújító 
közgyűlést követő 60 napon belül össze kell hívni. A választ
mány üléseit a szükséghez képest, de lehetőleg naptári negyed
évenként tartja. Az elnökség három tagjának kívánságára, vagy 
a választmány tagjai egyharmadának írásbeli kérelmére az elnök, 
ha a napirend megtárgyalása szükségessé teszi, kívülálló személye
ket is meghívhat a választmányi ülésre. A meghívottaknak 
szavazati joguk nincs.

A választmány ülésén a Társulat elnöke, vagy egyik elnökségi 
tagja elnököl.

A választmány határozatait általában egyszerű szótöbbséggel 
hozza. A fegyelmi bizottság kizárási javaslata ügyében hozott 
határozathoz kétharmados szavazattöbbség szükséges.

II. §
Az Elnökség a Társulat életének irányitó szerve.

Tagjai: az elnök, társelnökök, a főtitkár, a titkárok és a köz
gyűlés által választott további 4—8 tag. A társulat elnökségét a 
választmány javaslatára a tisztújító közgyűlés választja meg. 
Az elnökség szervezi, irányítja és ellenőrzi a Társulat ügyeit.
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Az alapszabály, valamint a közgyűlési és választmányi határoza
tok irányelveinek megfelelően biztosítja a Társulat szerveinek 
működését, fenntartja a Társulat közvetlen kapcsolatát a MTESZ- 
szel, kiépíti a kapcsolatot és biztosítja az együttműködést más 
tudományos és társadalmi egyesületekkel. Az elnökség üléseit a 
szükséghez képest, de lehetőleg két hónaponként tartja; határozat- 
képes, ha tagjainak legalább fele jelen van ; határozatait egyszerű 
szótöbbséggel hozza.

Az elnök irányítja és ellenőrzi a tisztségviselők munkáját, 
összehívja a közgyűlést, a választmányi és elnökségi üléseket, s 
elnököl azokon. A főtitkárral együttesen kiadványozási joga van.

A társelnökök az elnök közvetlen tanácsadói. Esetenként az 
elnök felkérésére, huzamosabb időre a választmány megbízásá
ból helyettesíthetik az elnököt.

A főtitkár felel a Társulat ügyviteléért és gazdálkodásáért. 
A titkárok közreműködésével folyamatosan intézi a Társulat 
összes ügyeit, előkészíti a vezetőszervek üléseit és gondoskodik 
határozataik végrehajtásáról. Irányítja a Társulat alkalmazottainak 
tevékenységét (4. § utolsó bekezdés). Képviseli a Társulatot a 
hatóságok és egyéb külső szervek felé. Kiadványozási és utal
ványozási joga van. Munkáját a vezető szervek határozatainak 
megfelelően végzi és tevékenységéről azoknak beszámol. Eseten
ként megbízásából egyik titkár helyettesítheti. Huzamosabb 
helyettesítésről az elnök előterjesztésére a választmány gondos
kodik.

A titkárok a főtitkár előterjesztésére, az elnökség által jóvá
hagyott munkabeosztás szerint, a főtitkár irányítása mellett 
intézik a Társulat ügyeit.

A gazdasági titkár gondoskodik a tagdíjak beszedéséről, elő
készíti a Társulat költségvetési tervét és évvégi zárszámadását. 
Felelős a pénzügyi szabályszerűségért, a bizonylati fegyelem 
betartásáért, a Társulat pénzügyi és egyéb gazdasági könyveinek, 
leltárainak naprakész állapotban való vezetéséért és a főtitkár
ral egyetemlegesen a költségvetés betartásáért. Irányítja és ellen
őrzi a társulati vagyonkezelő személyek munkáját. Felelős a lel
tárért és a társulati vagyontárgyak karbantartásáért.
Ellenőrzi a csoportok gazdálkodását.

A szaktitkár összefogja a szakbizottságok munkáját, szervezi 
a szak- és előadói üléseket, valamint az egyéb, tudományos és 
szakmai rendezvényeket.

A szervezőtitkár fogja össze a csoportok munkáját, számon 
tartja és összehangolja munkaterveiket, nyilvántartja eredményei
ket, intézi kutatási engedélykérelmeik ügyeit, foglalkozik jelenté
seikkel.

A főtitkár az elnökség jóváhagyásával a titkárság munkájának 
megerősítésére felkérhet titkárhelyetteseket, akik a titkárság 
munkáján belül egy-egy kisebb feladatkör ellátását vállalják; 
az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.

12. § .

A tanácsadó testület a karszt- és barlangtudományok, a 
rokontudományok, valamint a kapcsolatos műszaki kérdések leg
kiválóbb szakembereit foglalja magába. Elnökét cs tagjait a köz
gyűlés kéri fel erre a tisztségre, hogy tanácsaikkal a Társulat 
eredményes működését és az elnökség munkáját elősegítsék.

A számvizsgáló bizottság elnökből, 2 tagból és 2 póttagból áll. 
A közgyűlés választja a Társulat vagyonkezelésének felülvizsgá
latára. Tagjai más tisztséget nem tölthetnek be. Valamelyik bi
zottsági tag akadályoztatása esetén a bizottság elnöke a pót
tagok egyikét hívja be. A számvizsgáló bizottság a Társulat 
vagyonkezelését legalább félévenként megvizsgálja, a számadási 
év lezártával pedig az évi zárszámadást és a pénzkezelésre vonat
kozó okmányokat, könyveket és egyéb iratokat részletesen meg
vizsgálni tartozik és ennek eredményéről a választmánynak és a 
közgyűlésnek jelentést kell tennie. Amennyiben szabálytalanságot 
észlel, ezt a választmánynak, súlyos esetben a bizottság kívánsá
gára összehívott rendkívüli közgyűlésnek, bejelenteni köteles.

A fegyelmi bizottság a közgyűlés által választott hat tagból áll. 
A fegyelmi eljárásokat a bizottságnak a Társulat elnöke által 
felkért 3—3 tagja látja el. összeférhetetlenségi panasz esetén a 
választmány a fegyelmi bizottság összetételét módosíthatja. 
Az összeférhetetlenség tényét a választmány állapítja meg. 
A fegyelmi bizottság feladata az elnökség vagy a választmány ál
tal kezdeményezett fegyelmi eljárás során a fegyelmi szabályzat 
szerint vizsgálatot lefolytatni, majd a vizsgálat eredményéről az 
elnökségnek írásban jelentést tenni. A jelentésnek a hozandó 
fegyelmi határozatra vonatkozó javaslatot is magában kell fog
lalnia, valamint az esetleges véleményeltérést is. A jelentest az 
eljáró bizottság minden tagjának alá kell Írnia. A fegyelmi 
szabályzatot a választmány állapítja meg.

13. §.
A Társulat választmánya az elnökség javaslata alapján területi 

csoportok, szakosztályok, szakbizottságok, munkabizottságok 
alakulását engedélyezheti és csoportok alakulását jóváhagyólag 
elismerheti. A szakosztályok, szak- és munkabizottságok, vala- 
m'_nt a helyi- és üzemi csoportok az elnökség irányítása mellett 
működnek. A szakosztályok, helyi csoportok elnökeit és a bizott
ságok vezetőit a közgyűlés, két közgyűlés között az elnökség 
előterjesztése alapján a választmány választja meg. A csoportok 
vezetőit a Társulat elnökségének előzetes hozzájárulása után a 
fenntartó szerv jelöli ki.

A szakosztály a Társulaton belül a rokon szakterületek műve
lőiből, a szakmai munka eredményesebb végzésére és koordinálá
sára alakult szervezet. Munkáját a közgyűlés által választott 
szakosztályelnök vezeti, aki a Társulat választmányának tagja.

A szakbizottságok a karszt- és barlangtudomány valamely 
szakterületének művelésére alakult állandó szervek. A munka
bizottságok a választmány által meghatározott munka elvégzésére, 
feladat megoldására alakított szervek. A szakbizottságok és az 
állandó feladattal működő munkabizottságok vezetői a választ
mány tagjai.

A területi osztály a Társulatnak valamely országrész, megye, 
vagy város területén működő tagjait* összefogó szervezete. Mun
káját a közgyűlés által megválasztott osztályelnök vezeti, aki a 
Társulat választmányának tagja.

A csoport (üzemi csoport) valamely intézmény, vállalat vagy 
társadalmi szerv keretében és anyagi támogatása segítségével 
barlangkutató tevékenységre, a tudományos kutatómunka elő
segítésére egyesült legalább tíz tagú szervezet. A csoport alakulá
sáról a tagok névsorának feltüntetésével és a fenntartó szerv 
(vállalat) jóváhagyásával, írásban értesíti a Társulat elnökségét és 
elismerését kéri. A kérelem alapján az elnökség előterjesztésére a 
választmány dönt a csoport alakulásának jóváhagyásáról. A cso
port munkáját a Társulat elnökségének előzetes hozzájárulása 
után a fenntartó szerv által kijelölt vezető felelőséggel irányítja. 
A csoportok szakmai-tudományos munkáját és szervezeti tevé
kenységét a Társulat irányítja és fogja össze. A tagság operatív 
tevékenységének irányítását és ellenőrzését a fenntartó szerv 
(intézmény, vállalat, társadalmi szervezet) látja el felelősséggel.

Az osztályok, bizottságok és csoportok minden naptári év 
végén kötelesek évi munkájukról jelentést és a következő évre ki
dolgozott munkatervet benyújtani a titkársághoz. Amely bizottság 
vagy csoport éves jelentését felhívás ellenére sem küldi meg, illet
ve amely csoport létszáma 10 fő alá csökken, nem működőként 
kell nyilvántartani, legalább két évig, aztán megszűntnek tekinten
dő. A megszűnést az elnökség előterjesztésére a választmány álla
pítja meg, illetve veszi tudomásul. Osztályok, bizottságok és 
csoportok megszűnhetnek még feloszlással vagy feloszlatással is. 
A feloszlatást alapos indok alapján az elnökség előterjesztésére, 
a választmány határozhatja meg. A feloszlató határozat ellen a 
közgyűléshez lehet fellebbezni; a fellebbezésnek halasztó hatálya 
nincs.

14. §.
A Társulat felett a felügyeletet a Magyar Tudományos Aka

démia elnöke gyakorolja a MTESZ útján.

15. §.
Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem intéz

kedik, az egyesületekre vonatkozó általános jogszabályok és a 
MTESZ alapszabálya az irányadó.

Ezt az alapszabályt a Társulat 1969. május 14-i közgyűlése 
egyhangúlag elfogadta azzal, hogy a Társulatnak a MTESZ 
tagegyesületei közé történő felvételével egyidöben lép életbe. 
Budapest, 1969. május 14.

Dr. Dénes György Dr. Láng Sándor
főtitkár elnök

A Társulat 1970. május 23-i közgyűlése kimondta, hogy a 
Társulatnak a MTESZ tagegyesületei közé 1970. február 26-án 
történt felvétele folytán a fenti alapszabály az 1969. május I4-i 
közgyűlés határozatának megfelelően életbe lépett.
Budapest, 1970. május 23.

Dr. Dénes György Dr. Kessler Hubert
főtitkár társelnök
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