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I. Az Egyesület adatai 

Neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

Rövid neve: MATEHETSZ 

Bírósági nyilvántartásba vétel: 2006. október 18.    Főv.bíróság: 12.192  

Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 

Alapításkori vagyon: 0 Ft.  

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank, Budapest, V. ker. fiók, 1052 Budapest, Deák 

Ferenc u. 7-9. 

Számlaszám: 11705008-29902695-00000000 

Géniusz alszámla: 11705008-20496533-00000000 

Nemzeti Tehetségpont alszámla:  

Adószám: 18191822-1-42 

Statisztikai szám: 18191822-9133-529-01 

 

II. Az Egyesület mint jogi személy 

 

Az Alapszabályban felsorolt 10 alapító tag 2006. július 26.-án a Polgári 

Törvénykönyv 61-64. szakasza, valamint Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

törvény alapján Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége néven határozatlan 

időre közhasznú szervezetként működő egyesületet hozott létre. A Magyar 

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége jogi személy. Az Egyesület nyitott, ahhoz 

bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, illetve ezek jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezete belépési szándékának az Egyesület 

elnökéhez címzett írásos bejelentésével csatlakozhat, amely elfogadásáról az 

Egyesület elnöksége az Alapszabályban lefektetett módon határoz. 

 

Az egyesület rendes tagjai sorába csak az a jogi személy vehető fel, amely 

o tevékenysége során elvégzi a tehetséges, 35 éven aluli fiatalok 

valamilyen szempont, illetve eredmény alapján történő több (legalább 

két) lépcsős szelekcióját, és az ilyen módon a különböző szelekciós 

szintekre került fiatalok, vagy közösségeik munkáját, illetve a fenti 

kritériumnak megfelelő közösségek munkáját hosszabb időn át 

folyamatosan segíti; 

o munkája legalább 100 tehetséges fiatalra kiterjed; 

o munkája nem csak lokális, hanem több régióra kiterjed;  

o munkáját legalább két éve folyamatosan végzi; 

o a tehetségek kiválasztása és segítése tevékenységének deklarált elemét 

jelenti. 

Annak mérlegelése, hogy a tagnak jelentkező jogi személy ezen tagsági kritériumnak 

megfelel-e az Alapszabály egyéb rendelkezéseivel összhangban az Elnökség feladata. 



Az Elnökség a fenti kritériumoknak megfelelő jogi személyeket az Egyesület tagjaivá 

fel is kérheti. 

 

Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a Szövetség 

működési területein elért munkájával, eredményeivel a Szövetség céljainak 

megvalósítását elő tudja segíteni. A tiszteletbeli tag joga, hogy a Szövetség 

Közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen; továbbá a Szövetség 

által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más rendezvényeken 

jelen legyen. Kötelezettsége, hogy az Alapszabályában megfogalmazott elvek szerint 

tevékenykedjen; a Szövetség tevékenységével kapcsolatos, önként vállalt feladatait 

maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa. 

A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet, szavazati joggal nem rendelkezik és nem 

választható. 

 

Pártoló tag lehet olyan magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes vagy jogi 

személy, illetőleg ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki (amely) az 

Egyesület működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi vagy egyéb támogatást nyújt. 

A pártoló tag joga, hogy a Közgyűlésen tanácskozási és indítványozási joggal részt 

vegyen; meghatározhatja, hogy az általa nyújtott egyszeri vagy rendszeres támogatást 

az Egyesület számára milyen célból adja; illetve hogy az Elnök útján folyamatos 

tájékoztatást nyerjen a Szövetség azon területen folyó munkájáról és tevékenységéről, 

amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja. Kötelezettsége, hogy a Szövetséggel 

szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse. 

A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik, és tisztségekre nem választható. 

 

III. Az Egyesület célja és feladatai 

Ld. az Alapszabályban foglaltakat. 

 

IV. Az Egyesület szervezete 

Az Egyesület operatív irányítását az öttagú elnökség gyakorolja. Az Egyesület 

céljainak megvalósításában szorosan együttműködik az Oktatási és Kulturális 

Minisztériummal, ennek érdekében az Egyesület elnökségi üléseinek az oktatási és 

kulturális miniszter, illetve megbízottja tanácskozási jogú állandó meghívottja. A 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége elnökségének tagjai munkájukat 

ellenszolgáltatás nélkül, magánemberként végzik. Az elnökség az Alapszabályban 

foglaltak alapján működik. Az Elnökség dönt az Egyesület éves munkaprogramjáról, 

pályázatok kiírásáról, valamint ellenőrzi az éves munkaprogram megvalósítását. E 

tevékenységéről az Egyesület a Közgyűlésének beszámol. 

 

Az Egyesület Közgyűlése, az Alapszabály 7/2011 számú határozatával elfogadott 

módosításával, létrehozta az Egyesület nem önálló jogi személy szervezeti egységét, 

a Nemzeti Tehetségpontot, a Géniusz Program keretében létrehozott Tehetségpont-

hálózatban folyó tehetségsegítő tevékenység támogatására, szervezésére. 

 

A Nemzeti Tehetségpont részletes feladatit illetően ld. az Alapszabályban 

foglaltakat. A Nemzeti Tehetségpont tevékenységét az Alapszabályban és a jelen 

Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően látja el.  

 



A Nemzeti Tehetségpont tevékenységének irányítását az Egyesülettel 

munkaviszonyban álló Igazgató látja el, akinek jogállására nézve ld. az Alapszabály 

rendelkezéseit. 

 A Nemzeti Tehetségpont feladataihoz igazodó munkaszervezetét, az Igazgató 

előterjesztése alapján, az Egyesület Elnöke hagyja jóvá. 

 

V. Az Egyesület tisztségviselői 

Az Egyesület elnöke és Elnökségi Tagjai tevékenységüket az Alapszabályban, jelen 

Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint az Elnökség Ügyrendjében 

leírtaknak megfelelően látják el. 

Az Elnök és az Elnökség tagjai önálló képviseleti joggal rendelkeznek. 

 

VI. Az Egyesület gazdálkodása 

Az Egyesület gazdálkodását a mellékelt Pénzügyi Szabályzat, Számviteli Politika és 

Leltári Szabályzat szerint végzi. Az Egyesület bevételeit az Egyesület tagjainak 

tagdíjai, a pártoló tagok felajánlásai, hazai, illetve külföldi természetes és jogi 

személyek eseti felajánlásai, kormányzati és szervezeti támogatások és egyéb 

bevételek képezik.  

 

Az Egyesület céljai megvalósítása során anyagi támogatást nyújthat. A támogatás 

külön írásos kérelem alapján, illetve pályáztatással történik. A pályázatok kiírásának 

és elbírálásának szabályairól az Egyesület Elnöksége az egyedi esetek sajátosságait 

figyelembe véve esetenként külön határoz.  

 

Az Egyesület bankszámlái feletti rendelkezésre, valamint az utalványozási 

joggyakorlására, két képviseleti joggal rendelkező személy együttesen jogosult. 

 

VII. Záró rendelkezések 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az Egyesület közgyűlésén minősített 

többséggel történő elfogadással lép életbe. 

 

Budapest, 2011. május 11. 

 

 

Záradék: 

A fenti Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szövetség közgyűlése 2011. május 11-i 

ülésén egyhangúan elfogadta. 

 

 

    Dr. Csermely Péter 

          elnök 

 

 

 
 


