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SZEMIOTIKAI  
TÁJÉKOZTATÓ 

 
„A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a 

szemiotika matematikája” (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) 
„A szemiotika kettős viszonyban áll a tudományokkal: egyrészt az utóbbi 

években önállóvá vált a tudományok között, másrészt minden tudomány, így a 
kartográfia vizsgálati eszköze is.” (Klaus és Freitag nyomán: Klinghammer 

István, 1991.) 
„A szemiotika konferenciákon él” (Thomas Sebeok, 1996.) 

„A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) 
„A szemiotika napfényes filológia” (Szépe György, 2002.) 
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KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ ÉS ELŐADÁS 
EGRI SZEMIOTIKAI KONFERENCIÁK 
OSZTRÁK-MAGYAR SZEMIO-FILOZÓFIAI KOLLOKVIUM 
SZEMIOTIKAI HÍREK 

& 
Adószámunk: 18012989-1-42 

2004-ben a Magyar Szemiotikai Társaság fő támogatója: 
Oktatási Minisztérium 

2003. évi 1%-s támogatás: 79.997 Ft. Köszönjük! 
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1%  
A 2003. évi személyi jövedelemadó 1%-ából 2004-ben 79.997 forintot 
ajánlottak fel társaságunknak. Az összeget az APEH 2004 októberében átutalta, 
s azt az egri konferenciák lebonyolításához használtuk fel.  
Köszönjük a felajánlásokat! 
Kérjük tagtársainkat, hogy 2004. évi személyi jövedelemadó bevallásuk 
elkészítésekor is gondoljanak társaságunkra.  
Elsősorban ezek az összegek teszik lehetővé, hogy szolgáltatásainkat 
fenntartsuk, rendezvényeinket megszervezzük.  
 
Az Oktatási Minisztérium 2004-ben 500.000 forinttal támogatta a Magyar 
Szemiotikai Társaság működését. Évek óta az Oktatási Minisztérium az 
egyetlen, amely rendszeresen segíti működésünket. Jórészt ennek a 
támogatásnak köszönhető a Magyar szemiotikai tanulmányok könyvsorozat 
megjelenése, oktatási és kutatási programjaink megvalósítása.  
 
Bár 2004-ben a Nemzeti Civil Alapprogram minden eddiginél nagyobb 
összeget osztott szét a civil szervezetek között, s bár Társaságunk pályázata 
formailag megfelelt (www.nca.hu), a 2004. szeptember 28-i tájékoztatás szerint 
00919012004B00 nyilvántartási számú, működési célú pályázatunkat 
„forráshiány” miatt elutasították.  
 
Magyarul megszólaló tudomány címmel megjelent a Lucidus kiadó 
gondozásában és Péntek János szerkesztésében két Apáczai-konferencia anyaga. 
A kötet alcíme: Apáczai Enciklopédiájának ösztönzése és példája a magyar 
tudományos nyelv és stílus megteremtésében. A 2003. novemberi egri 
konferencián előadásai közül e kötetben olvasható Voigt Vilmos, Keszler 
Borbála, Gráfik Imre, Dede Éva és Balázs Géza.  
 
Zene és narrativitás címmel megjelent Grabócz Márta tagtársunk kötete a 
Jelenkor kiadásában. A tanulmánykötet anyaga két nagy gondolatkört egyesít: a 
zene és a narrativitás lehetséges viszonyát elméletileg érintő írásokat (többet 
között Greimas és Ricoer modelljei alapján), illetve ilyen irányú zenetörténeti 
műelemzéseket Mozarttól Liszten át az elektroakusztikus zenéig és a mai  
operákig; másrészt a kortárs zene főbb irányzatainak bemutatását néhány 
külföldi és több magyar zeneszerző/előadó munkáinak analízise révén.  
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A Társaság éves, rendes közgyűlése 
 

Meghívó 
 
Mint azt előző számunkban is közöltük, a Társaság elnöke 2004. november 11-
én, csütörtökön 16.00 órára összehívta a társaság közgyűlését, a következő 
napirenddel: 
1. Az elnök szakmai beszámolója 
2. A titkár pénzügyi beszámolója 
3. A számvizsgáló bizottság jelentése 
4. A 2005. évi tervek 
5. Alapszabály módosítás „kiemelten közhasznú egyesület” minősítés 
elnyeréséért 
6. Egyebek 
A tagok felének meg nem jelenése esetén a második közgyűlés időpontja:  

 
2004. november 18. csütörtök 16.00 óra 

 
helyszín: a társaság székhelye, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. fszt. 19. (Az 
ELTE Folklore Tanszék könyvára.) A második közgyűlés a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes! 
Mivel a „kiemelten közhasznú egyesület” minősítés elérése igen fontos cél (pl. 
pályázati lehetőségek miatt), kérjük tisztelt tagságunkat a közgyűlésen való 
megjelenésre.  
Egyúttal örömmel tudatjuk, hogy közgyűlési előadást is tartunk:  
 

Kiss Róbert Richard: 
Köszönésformák a magyar nyelvben (különös tekintettel az új informatikai 

és távközlési technológiák hatásaira és a diáknyelvre) 
 
Előadónk egyúttal bemutatja – ugyanilyen című – könyvét is.  
 
Budapest, 2004. augusztus 31.  
       A Társaság elnöksége  
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Az MSZT PROGRAMJAI: 
 
2004. november 23. 10.00 A frazeológia kutatása. 10 éves az Alkalmazott 
Nyelvészeti Tanszék. Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, Berzsenyi tér 2. 
A program: Bárdosi Vilmos: A nyelvekben minden idiomatikus? Kiss Gábor: 
Számítógép és szótárkészítés. Balázs Géza: A frazéma mint szövegtípus. 
Balaskó Mária: Szó és frazéma határán: többszavas lexikai egységek. Kovács 
László: A szaknyelvek oktatásának problematikája és segédeszközei. 
Kundermann Balázs: A Magyar szólástár felhasználhatósága a 
korpusznyelvészetben.  
2004. november 26. A hatalom interdiszciplináris megközelítésben, Szeged, 
SZTE, JGYTK Tanácsterem 
2004. december 3–5. Bécs, Ausztria, Europe – Image & Concept in Cultural 
Change – Osztrák Szemiotikai Társaság 
2005. június, Imatra, Finnország, Nyári Egyetem, finnugor szemiotikai szekció 
2005. július Franfurt/Oder Német Szemiotikai Társaság konferenciája  
2005. augusztus 15-21. X. Finnugor Kongresszus, Joskar-Ola, finnugor 
szemiotikai szekció 
2005. Budapest, etnoszemiotikai konferencia (Néprajzi Kutatóintézet, tervezett) 
2005. október: Ifjú szemiotikusok 3. konferenciája, Eger  
2005. Nagyarákos, Józsa Péter-emlékülés (tervezett) 
 
Magyar szemiotikusok mindenütt vannak! A nyáron tartott lyoni nemzetközi 
szemiotikai konferencián az egyik előadó a városok kommunikációs 
rendszeréről beszélt, franciául. Persze, a neve alapján kiderült: magyar. Varga 
Renáta most a Lille 3 egyetemen tanít mai kommunikációt. 1997-ben készült el 
(még Grenoble – Szeged témavezetőkkel) doktori értekezése, francia és magyar 
címmel: Magyar és francia reklámok összehasonlító nyelvészeti elemzése. A 
jelentésben hordozott mögöttes tartalmak szerepe a reklám nyelvében. A francia 
nyelvű disszertáció ott megszokott terjedelmű: 486 gépelt lap. Témája, 
anyagkezelése inkább a francia szemléletet tükrözi, ám számunkra is igazán 
fontos munka, mind komparatív anyagát, mind módszereit tekintve. A szerző 
azóta is folytatja ilyen irányú kutatásait, és ilyen tárgyköröket oktat. Reméljük, 
máig meglévő kapcsolatai folytatódnak a Magyar Szemiotikai Társasággal is. 
(VV) 
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Szemiotikai események, 2004. ősz 
Miért hasznos a szemiotika?  Ifjú szemiotikusok 2. konferenciája, Eger, 
2004. október 16-17.  
Idén már harmadszor jelenik meg a Szemiotikai Tájékoztató. Amikor egy-egy 
számot útra bocsátunk, mindig oka van. Tájékoztatónk csak akkor jelenik meg, 
ha történik valami a Társaságban vagy általában a szemiotikában.  
Most a következők történtek:  
A magyar szemiotika már régen nem látott annyi embert, témát és színt, amelyet 
második egri konferenciánk mutatott. Már tavaly is sikeresnek ítéltük meg az 
utánpótlás nevelő konferenciát, ám idén még többen voltunk, s most úgy látjuk, 
hogy Egerben a magyar szemiotika új otthonra lelt. Köszönhető ez jórészt a 
kiváló Eszterházy Károly Főiskolának, tavaly Zimányi Árpád, idén H. Varga 
Gyula tanszékvezetők figyelmének, segítségének.  
Az idei konferenciák (Miért hasznos a szemiotika?, Ifjú szemiotikusok 2. 
konferenciája) programját Tájékoztatónkban közöljük. 33 előadónk volt – igazi 
rekord! Szeretnénk, ha látnák kollégáink, hogy milyen sokszínű a magyar 
szemiotika.  
Egyúttal H. Varga Gyula tanár úrral, a Kommunikáció Tanszékkel 
együttműködve elhatároztuk, hogy mostantól tényleg rendszeressé tesszük az 
egri konferenciákat. Tehát: jövőre októberben ismét lesz egri konferencia!  
Addig is közösen kiadjuk a tavalyi és az idei konferencia anyagát Egri 
szemiotikai konferenciák/Semiotika Agriensis címmel. Jövőbeli terveinkben 
szerepel Az egri vár szemiotikája című kutatás/dolgozat/konferencia elkészítése-
szervezése is. Az idei egri vár napi rendezvényt ugyanis jórészt elmosta az eső.  
Ezúton is kérjük tavalyi és idei előadóinkat, hogy előadásaik anyagát juttassák el 
a szervezőkhöz publikálás céljából.  
9. osztrák-magyar szemio-filozófiai kollokvium, Dunabogdány, 
2004. október 30–31.  
Csodálatos helyen, a dunabogdányi Forgó Étteremben, remek hangulatban és 
szakmai közösségben tartottuk meg a 9. osztrák-magyar szemiotikai 
kollokviumot, amely a szervező, Nyíri Kristóf jóvoltából ismét szemio-filozófiai 
rendezvény lett.  
A hagyományosan igen sokoldalú és sikeres sorozat idei tematikájának 
középpontjában a médiaszemiotika állt. Az első nap, szombaton a 
mobiltelefóniával, majd pedgi a speciális jelrendszerekkel foglalkoztak az 
előadók. Másnap a nyelv és a média és egyéb elméleti kérdések kerültek 
terítékre.  
A 20 előadás anyagát az Osztrák Szemiotikai Társaság megjelenteti.  
Tájékoztatónkban közöljük a kollokvium programját, amelyből mindenki 
tájékozódhat a tematika sokrétűségéről. (BG) 
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A Magyar szemiotikai tanulmányok sorozat eddigi kötetei: 
 

1. A magyar jelrendszerek évszázadai. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. 
MSZT, Bp., 1998. 184 oldal 

2. Felfedezőúton a jelek világában. Szerk.: Balázs Géza. MSZT, Bp., 1999. 216 
oldal 

3. Jeles jogok – jogos jelek. Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok. Szerk.: 
Balázs Géza és Voigt Vilmos. MSZT, Bp., 224 oldal 

4. A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, Béke-, Sátorkőpusztai és 
Pénzpataki-barlang névanyaga. Írta és szerk.: Balázs Géza, Lieber Tamás, 
Varga Ferenc. MSZT, Bp., 2001. 106 oldal.  

5–6. A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: 
Voigt Vilmos és Balázs Géza. MSZT, 2003. 384 oldal.  
 
A sorozat kötetei a Társaság tagjai számára kedvezménnyel megrendelhetők a 
Társaságnál (kérésre csekket küldünk, vagy utánvéttel juttatjuk el a köteteket, az 
1–4. kötetek ára a Társaságnál 500 Ft, az 5–6. kötet ára 1200 Ft), illetve 
megvásárolhatók az ELTE BTK Jegyzetboltjában (1088 Budapest, Múzeum krt. 
6-8. alagsor).  
 

A Magyar Szemiotikai Társaság alapszabálya* 
 
*A közhasznúság miatti javasolt változtatások aláhúzással! 
 
1. § 
A társaság neve: Magyar Szemiotikai Társaság. 
Rövidítése: MSZT 
A társaság angol neve: Hungarian Association for Semiotic Studies. 
A társaság német neve: Ungarische Gesellschaft für Semiotik. 
A társaság francia neve: Association Hongroise de Recherche Sémiotique. 
A társaság címe, székhelye: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Folklore Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-
8. fszt. 19.  
Postacím: 1364 Budapest, Postafiók 107. 
Működési területe: Magyarország. 
Hivatalos nyelve: magyar. 
Alapítási éve: 1990. 
Bírósági bejegyzése: Főv. Bíróság 6. Pk. 65345/1. 3382. sorszámú társadalmi szervezet, Budapest, 1991. február 
26. 
Pecsétje: Magyar Szemiotikai Társaság körfelirat, benne keresztben: MSZT. 
 
2. § 
A társaság célja: 
A szemiotika (jeltudomány, jelek tudománya) meghonosítása, megismertetése, kutatása, oktatása 
Magyarországon. Társadalom- és természettudományos szemiotikai módszerek kipróbálása, kutatók és kutatások 
ösztönzése, összefoglalása, képviselete. A tudományos és a gyakorlati élet (felhasználás), a szemiotika és más 
tudományterületek, művészet, vallás közötti kapcsolatteremtés.  
 
3. § 
A társaság feladatai: 
 - a magyar szemiotikai (jeltudományi) élet fóruma, 
 - tudományos kutatás, alkotó szakmai tevékenység kibontakoztatása, 
 - szakmai csereprogramok, konferenciák, ülések szervezése, lebonyolítása, 
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 - rendezvényszervezés, 
 - kapcsolatfelvétel a különböző régiók és országok hasonló jellegű testvérszervezeteivel, 
 - szemiotikai tájékoztató, szakmai kiadványok szerkesztése, kiadása, 
 - díjak alapítása és megítélése a szemiotika területén, 
 - pályázatok kiírása, bírálása, díjazása, 
 - oktatás (ismeretterjesztő, közép- és felsőfokú intézményekben, tanfolyamrendszerű), 
 - a szemiotika népszerűsítése (pl. a tömegtájékoztatásban), valamint a felhasználók körében (kereskedelem, ipar, 
szolgáltatás, tudomány stb.), 
 - tudományszervezéssel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása.  
A társaság pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem támogat.  
A társaság céljainak megfelelően az 1997. évi CLVI. törvény szerint kiemelkedően közhasznú tevékenységet lát 
el:  
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén (1990. LXV. tv. 8. §, 1993. LXXXIX. tv. 

70. §, 85. §. 87. §) 
- térítésmentesen szakembereket biztosít oktatási intézmények kommunikáció, szemiotika, folklór, nyelvi 

kultúra szakirányú képzéseihez, 
- a társaság oktatási, ismeretterjesztési szolgáltatásait a társaság tagjain kívüli személyek is ingyenesen 

vehetik igénybe, 
- az egyesület működésével kapcsolatos információkat, valamint a szolgáltatások igénybevételének módját az 

egyesület hirdetőtábláján, a Szemiotikai Tájékoztató című időszakos kiadványban, valamint az interneten 
(www.szemiotika.hu) kell közzétenni. 

- az egyesület az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente 
egyszer egy országos lapban (Édes Anyanyelvünk) is nyilvánosságra hozza.   

 
4. § 
A társaság tagsága: 
A társaságnak rendes, pártoló, tiszteletbeli és külföldi tagjai vannak.  
Rendes tag lehet minden olyan természetes személy, aki két rendes tag ajánlásával kéri felvételét, az alapszabályt 
elfogadja és a tagdíjat megfizeti. A kérelmeket a választmány bírálja el. 
Pártoló és külföldi tag lehet minden természetes vagy jogi személy, akit a választmány - minősített többséggel - 
saját kérésére a tagok közé választ. 
Tiszteletbeli tagja a társaságnak az a természetes személy, akit a választmány előterjesztésére a közgyűlés 
minőségi többséggel megszavaz.  
Pártoló, külföldi és tiszteletbeli tagok tagdíjat nem kötelesek fizetni, anyagilag azonban támogathatják a 
társaságot. A társaságban nem választók és nem választhatók; a közgyűlésen szavazati joguk nincs.  
A társaságba való be-, illetőleg kilépés önkéntes. 
A társasági tagság megszűnik: 
 a/ kilépéssel 
 b/ kizárással 
 c/ törléssel (ha a tag nem fizeti a tagdíjat felszólítás ellenére sem) 
 d/ halállal, jogi személy esetén jogutód nélküli felszámolással 
Kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni.  
 
5. § 
A tagok jogai és kötelezettségei: 
Minden tagnak joga van a rendezvényeken részt venni, új tagokat ajánlani, tisztséget viselni, valamint szavazni. 
A pártoló, külföldi és tiszteletbeli tagok a választmányi üléseken és a közgyűlésen csak tanácskozási joggal 
vehetnek részt.  
A tagok kötelesek a társaság érdekeit előmozdítani, a rendes tagok kötelesek évenként a közgyűlés által 
meghatározott tagdíjat megfizetni.  
Az egyesület tagjain kívül más is részesülhet az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.  
 
6. § 
A társaság szervezete: 
A társaság szervei: 
 a/ rendes közgyűlés 
 b/ rendkívüli közgyűlés 
 c/ választmány 
 d/ tisztségviselők 

e/ számvizsgáló bizottság (felügyelő szerv) 
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7. § 
A közgyűlés, rendkívüli közgyűlés 
A társaság közgyűlését évente egyszer (lehetőleg decemberben) kell összehívni. Időpontját az elnök legalább 30 
nappal korábban a minden tagnak eljuttatott Szemiotikai Tájékoztatóban, valamint az interneten keresztül közli a 
tagsággal. A közgyűlés nyilvános.  
A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a rendes tagok.  
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok egyharmada írásban az ok megjelölésével azt kéri. 
A közgyűlés határozatképes, ha a tagság több mint fele jelen van. Ha nem határozatképes, 30 napon belül 
ismételt közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  
A közgyűlés napirendjét az elnök és a választmány határozza meg.  
A rendes közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 a/ az alapszabály megállapítása, módosítása 
 b/ az évi költségvetés megállapítása 
 c/ az elnök beszámolójának elfogadása 

d/ a közhasznúsági jelentés elfogadása 
 e/ a tisztségviselők megválasztása titkos szavazással 
 f/ a társaság más szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlásának kimondása 
 g/ tagsági díj megállapítása 
 h/ döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy közgyűlési döntés kizárólagos 
hatáskörébe utal 
A közgyűlés határozathozatala: 
A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazással dönt a 
tisztségviselők megválasztásakor. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok 
többségét megszerzi (egyszerű többség). 
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a döntés időpontjával és 
hatályával a közgyűlésen elhangozott javaslatokat, valamint a meghozott határozatokat a szavazati számok (igen-
nem-tartózkodott) megjelölésével. A döntésekről a jegyzőkönyv szerinti tartalommal nyilvántartást kell vezetni. 
A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, jegyzőkönyvvezetője, valamint a közgyűlés által megválasztott 
két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. Csatolni kell hozzá a jelenléti ívet.  
A közgyűlés döntéseit 30 napon belül az egyesület információs kiadványában (vagy az interneten) közzé kell 
tenni, az érintettekkel a döntést ajánlott levélben kell közölni.  
A közgyűlés, a választmány határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: 
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek a 

közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
8. §  
A társaság tisztségviselői: 
A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők: 
 a/ elnök 
 b/ főtitkár 
 c/ titkár 
 d/ pénztáros 
 e/ választmány (elnök + 2 fő) 
 f/ számvizsgáló bizottság (elnök + 2 fő) 
 g/ fegyelmi bizottság (elnök + 2 fő) 
A tisztségviselőket a közgyűlés 4 évre választja. A tisztségviselőket megválasztó közgyűlés előtt az elnök által 
létrehívott jelölőbizottság (2 fő) elnöke terjeszti a közgyűlés elé a javaslatokat.  
A közgyűlés nem köteles a főtitkárt és a fegyelmi bizottságot választani. Ez esetben a főtitkári feladatot a titkár 
köteles ellátni. Fegyelmi bizottság létrehívására – ha szükség van rá – a következő rendes közgyűlésen kerül sor.  
A tisztségviselői tagság megszűnik:  
- a mandátum lejártával 
- felmentéssel 
- visszahívással 
- halállal 
- a tagsági viszony megszűnésével 
- lemondással. 



 9 

9. § 
A társaság elnöke: 
A társaság legfelsőbb szintű képviselője. Feladata a választmány és a közgyűlés összehívása, az alapszabályszerű 
működés biztosítása, aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, a társaság nevében szerződések kötése. A 
közgyűlésen beszámol a társaság tevékenységéről. Az elnök – előzetes egyeztetés alapján – biztosítja az 
egyesület működésével kapcsolatos iratokba való betekintés rendjét.  
 
10. § 
A főtitkár: 
A főtitkár helyettesíti az elnököt akadályoztatása vagy távolléte esetén. Az elnök és a választmány utasításainak 
megfelelően a titkár és a pénztáros bevonásával végzi a napi szervezési ügyeket. Aláírási és utalványozási 
jogköre van.  (A tisztség be nem töltése esetén összes feladatát a titkár látja el.) 
 
11. § 
A titkár: 
A titkár a mindennapos ügyek vitelében, a szervezésben, előkészítő munkában az elnök utasításainak 
megfelelően végrehajtó feladatot lát el. A főtitkári és a pénztárosi tisztség be nem töltése esetén a főtitkár és a 
pénztáros feladatát is ellátja, vagyis: helyettesíti az elnököt akadályoztatása vagy távolléte esetén; a választmány 
utasításainak megfelelően végzi a napi szervezési ügyeket; aláírási és utalványozási joga van; előzetes egyeztetés 
alapján biztosítja az egyesület működésével kapcsoaltos iratokban való betekintést, vezeti a naplófőkönyvet, 
illetve intézi a könyvelést, a közgyűlésen beszámol a pénzügyi helyzetről.  
 
12. § 
A pénztáros: 
Az elnök és a főtitkár utasításai alapján intézi a társaság pénzügyeit. Az érvényes adózási és pénzügyi 
jogszabályok alapján végzi tevékenységét, vezeti a naplófőkönyvet; illetve intézi a könyvelést. A közgyűlésen 
beszámol a pénzügyi helyzetről. (A tisztség be nem töltése esetén feladatait a titkár látja el.) 
 
13. § 
A választmány: 
A választmány feladata a társaság tudományos, szakmai irányvonalának meghatározása, az elnök, a főtitkár 
segítése, a szakmai tevékenység koordinálása, külföldi kapcsolatok építése. A választmány maga választja meg 
elnökét.  
A választmány a közgyűlésen kívül évente legalább egyszer összeül. Az ülést a választmányi elnök hívja össze 
legalább 5 nappal az ülés előtt levélben, interneten a napirendi pontok feltüntetésével. 
A választmánynak három, közgyűlés által választott tagja van, valamint hivatalból részt vesz a választmányi 
ülésen az elnök, a főtitkár, a titkár és a pénztáros. A szavazatokat egyszerű szótöbbséggel hozzák, az ülésekről 
jegyzőkönyv készül. A választmány ülése nyilvános.  
 
14. § 
A számvizsgáló bizottság (mint felügyelő szerv):  
A háromtagú számvizsgáló bizottság (elnök+ 2 tag) a társaság gazdasági rendjét, vagyonkezelését felügyeli. A 
számvizsgáló bizottság tagja csak az lehet, akivel szemben nem állnak fenn törvényi kizáró okok. Tagja lehet 
egyesületen kívüli személy is. Ellenőrzi a tagdíjfizetést, a naplófőkönyv vezetését, az éves mérleget, a bizonylati 
fegyelmet. A bizottság tagja jogosult bármely iratba betekinteni, a tisztségviselőktől tájékoztatást kérni. 
Munkájáról az éves közgyűlésen írásban beszámol.  
Nem lehet a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: 
- a vezető szerv elnöke vagy tagja, illetve ezek hozzátartozója 
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (illetve ennek hozzátartozója), ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, 

- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül (illetve hozzátartozója) – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatást, 

A számvizsgáló bizottság ülését az elnök hívja össze levélben (interneten) a napirendi pontok feltüntetésével.  
A bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer (a közgyűlés előtt) összeül. A bizottság akkor 
határozatképes, ha minimum két fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással hozza. Megszavazott döntéshez 
minimum két igen szavazat szükséges.  
A számvizsgáló bizottság hatáskörébe tartozik a jelen §-ban felsoroltakon kívül mindaz, amit a nonprofit törvény 
11. szakaszában a felügyelő szerv részére meghatároz.  
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15. § 
Az tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok 
- döntéseikről egymástól elkülönített nyilvántartást kell vezetni 
- a határozatokat folyamatos sorszámmal kell ellátni az év feltüntetésével 
- a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozatot, a határozat meghozatalának időpontját, a határozat 

időbeli hatályát, a szavazati arányokat, valamint azt, hogy a határozatot hozó személyek hogyan szavaztak 
- a határozatokat az érintettekkel közvetlenül kell közölni igazolható módon (ajánlott levélben), a 

nyilvánossággal a Szemiotikai Tájékoztató (vagy Internet) útján 
- üléseik nyilvánosak 
- a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két 
évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását 
nem egyenlítette ki. 

- a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnéél is betölt. 

 
16. § 
A társaság gazdálkodása, vagyona: 
A társaság a közgyűlésen elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
A működéshez szükséges bevételek: 
 a/ tagdíj, egyéb egyéni adományok 
 b/ rendezvények bevételei (pl. részvételi díj) 
 c/ alapítványi, szervezeti, állami támogatás 
 d/ kiadói tevékenységből származó bevétel (könyveladás)  

e/ a társaság céljai megvalósítása gazdasági feltételinek biztosítása érdekében vállalkozási 
tevékenységből származó bevételek 

f/ amit az 1997. évi CLVI. tv. 18 § /2/ bekezdése meghatároz 
A társaság a bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület befektetési 
tevékenységet nem folytat. A társaság tagjai a társaság tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - nem 
felelnek.  
A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve folytat. A gazdálkodása során elért nyereséget nem osztja fel, azt céljai megvalósítására fordítja.  
 
17. § 
A társaság megszűnése: 
A társaság megszűnik, ha: 
 a/ feloszlatását a közgyűlés kimondja 
 b/ más társasággal egyesül 
 c/ az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja. 
 
17. § 
Záradék: 
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései 
az irányadóak.  
A Magyar Szemiotikai Társaság első (korábbi) alapszabályát 1990. szeptember 26-án fogadta el, a Fővárosi 
Bíróság a társaságot 1991. február 26-án 3382. sorszám alatt (6. Pk. 65345/1. jelzettel) a társadalmi szervezetek 
nyilvántartásába felvette.  
A módosított, kiegészített alapszabályt a Társaság 1993. december 2-án tartott közgyűlése elfogadta.  
A 3. §-hoz illesztett kiegészítést a Társaság 1997. április 22-i közgyűlése jóváhagyta.  
Az 1. §-ban szereplő módosítást a Társaság 2001. november 6-i közgyűlése jóváhagyta. 
A jelen alapszabályban való (aláhúzással jelölt) módosításokat a társaság kiemelt közhasznú társasággá való 
nyilvánítása céljából 2004. november 18-án tartott közgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta.  
A módosított alapszabály életbelépést követően a korábbi alapszabály érvényét veszti.  
 
Budapest, 2004. november 18.  
         
dr. Balázs Géza s. k.        dr. Voigt Vilmos s. k.  
egyetemi tanár        egyetemi tanár 
titkár         elnök   


