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Magyar Nyomdász Társaság
Alapszabály
A „Magyar Nyomdász Társaság” alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.
és következő §‐ai alapján, a mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta
el:
1. §

Az Egyesület neve, székhelye és általános rendelkezései
(1) Az Egyesület neve: Magyar Nyomdász Társaság (továbbiakban Egyesület)
rövidítve: MNYT
(2) Az Egyesület székhelye: 3060 Pásztó, Mályva utca 14.
(3) Az Egyesület levelezési címe: 3060 Pásztó, Mályva utca 14.
(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.
(5) Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet,
amely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal
rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

2. §

Az Egyesület célja és tevékenysége
(1) Az Egyesület célja a hazai nyomdaipar szakmatörténelmének kutatása, ápolása,
értékeinek megóvása, archiválása, kiemelkedő alakjai emlékének megőrzése.
Az alapítók célja a több évszázados szakmatörténeti szellemi örökség megóvása
mellett a jelenlegi és jövőbeni szakmai szakemberképzés segítése, támogatása.
Közös munkájukkal hozzájáruljanak a nyomdász értékek fennmaradásának, a szakmai
hagyományok ápolásának és továbbörökítésének.
(2) Az Egyesület céljainak elérése érdekében:
 a nyomdaiparral kapcsolatos kulturális örökség megóvása, és az ezzel kapcsolatos
muzeális feladatok ellátásának segítése, tudományos feldolgozása és továbbörökítése,
beleértve a nyomdaipar műemlékek védelmét is
 szakmai bemutatók szervezése, ismeretterjesztés, a nyomdász szakma bemutatása,
teljes nyomdatörténeti előadáson kívül, a jelenlegi és jövőbeni technológiák
bemutatása, pályakezdő fiatalok megismertetése a nyomdász szakmával
 programokkal, rendezvényekkel, versenyekkel, kiadványokkal népszerűsítése
iskolákban, oktatási intézményekben, különböző rendezvényeken, minél szélesebb
körben megismertetni a nyomdász szakmát
 muzeális nyomdaipari szakirodalom gyűjtése, digitalizálása és széles körben való
terjesztése

 a több évszázados szakmatörténeti szellemi örökség megóvása, továbbadása, szakmai
hagyományok ápolása, szakmatörténeti emlékek megóvása, archiválása, muzeális
szakmatörténeti emlékek, eszközök gyűjtése, ápolása, megmentése, használatuk
bemutatása
 rendezvények szervezése, nyomtatott és digitális kiadványok készítése a tagok
szakmai fejlődésének elősegítése érdekében
 a hazai nyomdaipar széleskörű szakmai tájékoztatása, idegen nyelvű anyagok
fordítása és széles körben való terjesztése, elsősorban internetes honlapokon
keresztül
 együttműködik más hazai, külföldi és nemzetközi szakmai‐tudományos
egyesületekkel, szövetségekkel és szervezetekkel, kulturális, oktatási és ipari cégekkel,
civil szervezetekkel
 a www.nyomdamuzeum.hu internetes
munkájának szakmai támogatása

honlap

(Virtuális

Nyomdamúzeum)

 a nyomdatörténeti, szakmatörténeti kutatásaink során szerzett ismeretanyag
széleskörű hozzáférésnek biztosítása, kiemelten az iskolarendszerű oktatásban és a
pályakezdő fiatalok körében
 a nyomdaipari oktatás, szakképzés segítése és támogatása, szoros együttműködés
kialakítása azon oktatási intézményekkel, melyekben a nyomdaiparral kapcsolatos
szakmákat sajátíthatják el a tanulók
 tartalmában és/vagy kivitelében különleges nyomtatott kiadványok, könyvek, digitális
anyagok készítése
 a szakma kiemelkedő alakjainak életpályáját, szakmai munkásságát, élettörténetét
megőrizni, archiválni, nyomtatott és/vagy digitális hang és videó anyag készítése,
emlékük méltó ápolása mellett.
(3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát
szórólapokon, szakfolyóiratokban, internetes honlapon való közzététel útján
biztosítja.
(4) Az Egyesület elsődleges kommunikációs csatornája a www.magyarnyomdasz.hu és a
www.nyomdamuzeum.hu internetes honlapok.
(5) Az Egyesület, vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja
fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(7) Az Egyesület, működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe
veheti.

3. §

Az Egyesület tagjai, jogaik
Az Egyesület tagjai lehetnek:
1.) rendes tagok
2.) tiszteletbeli tagok
3.) pártoló tagok
1.) Rendes tag lehet az, aki a 18. életévét betöltötte, aki kötelezi magát arra, hogy
tevékenységét az Egyesület alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét
belépési nyilatkozatban kéri, valamint az Egyesület két rendes tagja írásban felvételre
javasolnak, majd az Egyesület elnökségének javaslata alapján a közgyűlés a tagok
sorába felvesz.
Az Egyesület rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A rendes tagokat
egyenlő jogok illetik meg.
A rendes tag joga, hogy
a) az Egyesület közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt vegyen.
Tisztségviselőt választhat és tisztségre választható, feltéve, hogy nincsen eltiltva a
közügyek gyakorlásától
b) részt vegyen az Egyesület szervezeti, szakmai életében, állásfoglalások, határozatok
kialakításában és végrehajtásában, illetve az Egyesület egyéb tevékenységében
c) részt vegyen az Egyesület által rendezett szimpóziumon, konferenciákon, vitákon és
más szakmai rendezvényen, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását
bemutassa, véleményét elmondja
d) az Egyesület elnöke útján folyamatos tájékoztatást nyerjen az Egyesület bármely
területén folyó munkáról és eseményekről,
A rendes tag kötelezettsége, hogy
a) az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit, valamint a közgyűlés határozatait
betartsa, az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen,
b) az Egyesület tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul,
legjobb tudása szerint végrehajtsa,
c) az Egyesület vezető testületeinek felkérésére társasági tevékenységéről beszámoljon,
d) az Egyesület anyagi (vagyoni) alapjának megteremtésében és annak gyarapításában
az Egyesület vezetősége közgyűlés által meghatározott módon közreműködjön,
e) a megállapított tagsági díjat rendszeresen befizesse
(2.) Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek azok a – nem rendes és nem pártoló
tagok természetes személyek, jogi személyek, az Egyesület céljaival egyetértenek,
személyes fellépéssel vagy anyagilag a szervezet működését támogatják, és akik a
hazai nyomdaiparban kiemelkedően értékes munkásságot fejtett ki. A közgyűlés
egyszerű többségi döntéssel tiszteletbeli tagokat kérhet fel tevékenységük
elismeréseként, feltéve, ha ezt az érintettek elfogadják (tiszteletbeli tagok). Végleges
felvételükről a közgyűlés határozatban dönt. Szavazati joga nincs és tisztségre sem
jelölhető, a közgyűlésen tanácskozási joga van.
(3.) Pártoló tagok lehetnek olyan nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú
természetes, illetve jogi személyek, akik az Egyesület működéséhez anyagi, szakmai,
elvi, erkölcsi vagy egyéb támogatást tudnak nyújtani. A pártoló tagságot az elnökség

javaslata után a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt a tagság felvételéről. A
természetes személy pártoló tagok jogaikat személyesen, a jogi személy pártoló tagok
képviselőjük útján gyakorolhatják, megadva, hogy az általa nyújtott rendszeres
támogatást az Egyesület számára milyen célból adja. Kötelezettsége, hogy vállalását
maradéktalanul teljesítse. Szavazati joga nincs és tisztségre sem jelölhető, a
közgyűlésen tanácskozási joga van.
(4) Az Egyesület Elnöksége köteles az Egyesület tagjairól naprakész nyilvántartást vezetni
a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrizni.
(5 Az Egyesületi tagság megszűnik:
‐ a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag
jogutód nélküli megszűnésével,
‐ a kilépés írásbeli bejelentésével,
‐ kizárással,
‐ ha az Egyesület megszűnik.
(6) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség
részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
(7) A Közgyűlés, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével
az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az Egyesület tagságból eredő
kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három
hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be,
illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem
egyeztethető magatartást tanúsít.
(8) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
egyszerű szótöbbségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag
az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze
nem egyeztethető magatartást tanúsít.
(9) A Közgyűlés, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével
az Egyesületből kizárhatja azt a pártoló tagot, aki valamely, az Egyesület tagságból
eredő kötelezettségét megszegi, a vállalt anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi vagy egyéb
támogatását nem az Egyesület érdekei szerint teljesíti, illetőleg ha az Egyesület
céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást
tanúsít.
(10) A 3.§. (7), (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható
meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tag kizárásáról szóló határozat, hogy a
határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak
védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények
ismertetésére.
A kizárást az Egyesület bármely két tagja írásban, az ok megjelölésével a
tudomásszerzéstől számított hat hónapon belül kezdeményezheti az Egyesület
elnökénél. A kizárás kérdésében a soron következő közgyűlés dönt az elnök írásbeli
előterjesztése alapján, az érintett személy meghallgatása után. Amennyiben az adott
évben már nincs közgyűlés, úgy a következő évben kell megtárgyalni a kizárási
indítványt. A kizárási indítvány az Egyesület elnökéhez való beérkezésétől számított
egy év elteltével elévül, azt nem lehet a közgyűlés elé terjeszteni. A határozatot az

elnök szóban ismerteti, majd az érintettel írásban közli. A kizárt tag a határozat ellen
a tudomására jutásától számított harminc napon belül a bírósághoz fordulhat.

4. §

Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (5. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület
ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület
ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (6. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető
tisztségviselői: az Alelnök és az Elnök (7. §)
(2) A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a
közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar állampolgár, a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett
jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(3) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.

5. §

A Közgyűlés
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal
össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata
alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt
összehívni, ha a tagok legalább 1/3‐a írásban az ok és a cél megjelölésével kéri, illetve
ha azt a bíróság rendeli el.
(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés meghatározása.
c) Az Elnök éves beszámolójának elfogadása.
d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.
e) Az Egyesület tagjainak felvétele illetve sorából történő kizárása
f) Az Alelnök és az Elnök megválasztása
(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli
értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább
nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozat‐
képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és
dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.

(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50 %‐a + egy fő jelen van. A
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített
napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes
abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a
meghívóban kifejezetten felhívták.
(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
(6) A közgyűlés az éves beszámoló elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok
szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével
hozza.
(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
(8) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének
szavazata dönt
(9) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök
köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe
behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy
abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

6. §

Az Elnökség
(1) Az Egyesület vezető szerve az Elnökség, amelynek tagjait, az elnököt és az alelnököt a
Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, öt év időtartamra választja.
(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal tart ülést. Az Elnökség
ülése határozatképes, ha azon az elnök és az alelnök jelen van. Az ülések nyilvánosak.
(3) Az Elnökség határozatait egyhangú szavazással hozza meg. A határozatot az
érintettekkel igazolható módon közölni kell.
(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze előzetes írásbeli vagy elektronikus
értesítésével. A meghívót a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári
nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével.
(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj
kivételével,
b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.
c) az etikai szabályok elfogadása,
d) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
e) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki
beszámolókba, a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az
érdeklődők részére,

f) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
(6) Az elnökségi tagság megszűnik a tag halálával vagy lemondásával. Ezen esetekben a
Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag
megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig
szól.
(7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe
behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy
abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya.
7. §

Az Elnök és az Alelnök
(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, 5 év időtartamra választott vezető
tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.
(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:
 az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
 a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
 a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
 az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
 az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg
bíróság előtt,
 az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás
vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
 éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé
terjesztése,
 a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az
érintettekkel történő közlése,
 amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy
veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint
az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapon nyilvánosságra hozza.
(3) Az Alelnök
Az Alelnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, 5 év időtartamra választott
tisztségviselő. Az Elnököt távollétében az alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén az
alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait, feladatait.
Ezen túlmenően az Alelnök a közgyűlés vagy az Elnök felhatalmazása alapján egyedi
ügyekben is eljárhat.

8. §

Az Egyesület működése és gazdálkodása
(1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről
szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből, adományokból és
esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás
évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj befizetéseiről az Elnökség a
tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl
az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az
Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat‐
készítési kötelezettsége nincsen
(7) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját ‐
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő juttatások kivételével ‐ cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
(8) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki.
(9) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységét veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(10) Az Egyesület a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és
az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a
céljainak elérését elősegítendő és tevékenységét nem veszélyeztető módon
folytathat.
(11) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.
9. §

Az Egyesület képviselete
(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.
(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan rendelkezik.

10. § Az Egyesület megszűnése
(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel
való egyesülését kimondja.
(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja,
illetőleg megszűnését megállapítja.

11. § Záró rendelkezések
(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvény‐könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései
megfelelően irányadók.
Az Egyesület iratait az elnökkel történt egyeztetés után, munkaidőben az Egyesület
székhelyén bárki, személyesen megtekintheti.
(2) Az Alapszabály módosítását az alapító tagok, 2011. február 28‐án, Pásztón a Mályva
utca 14.‐ben tartott Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
(3) Az Egyesület Alapszabályát a Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel
iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Kelt: Pásztó, 2011. február 28.

Zsiga Róbert
elnök

