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MAGYAR CSALÁDTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA
(tervezet) http://tcse.hu/?q=programok#attachments – letöltve: 2012-02-19

1. A Társaság neve:
Magyar Családtudományi Társaság
1.1. A Társaság rövidített neve:
MCST
1.2. A Társaság angol neve:
Hungarian Family Science Society
1.3. A Társaság mottója:
Mottó 1:
„Nem azért van családunk, hogy tanuljunk és dolgozzunk, hanem azért tanulunk és dolgozunk, hogy jó családunk legyen!”
Mottó 2:
„Az egyetlen nemi társra való törekvés a házasság, a család, a kultúra és a társadalom legfőbb védőbástyája és így a civilizáció alapja.”
Mottó 3:
„Amilyen a házasság és a család, olyan a kultúra."

2. A Társaság jogi formája:
Amíg nem önálló jogi személy, addig a Tudomány a Családért Egyesület kereteihez kötődik.

3. A Társaság Székhelye:
Egyelőre a Tudomány a Családért Egyesület székhelye (2090 Remeteszőlős, Csillag sétány 7.)

4. A társaság célja:
A család körüli válság megoldására a házasságon alapuló család intézményét támogató akadémiai, civil és állami szféra illetékes hazai szakembereinek összefogása a Társaságba történő csatlakozással és országos hálózat kiépítésével, azért hogy a válság minél pozitívabb és hatékonyabb megoldását közösen kidolgozzák, elindítsák és megvalósítsák.
A nemiség, párkapcsolat, házasság és család tématerületre vonatkozó, a Társaság által megfogalmazott, közös minimális értékrend széleskörű terjesztése és országos szintű elfogadtatása.
A családtudomány, mint tudományág hazai elfogadtatása.
A házasság és család körüli válság enyhítése preventív intézkedésekkel, mint a közös minimális értékrend terjesztése, a családi életre nevelés közoktatásba, pedagógusképzésbe és felsőoktatásba történő bevezetése, valamint médián keresztül történő oktatása.
Annak megvalósítása, hogy a média is csak az Alkotmányból és az Alaptörvényből levezethető a tématerületre vonatkozó értékeket közvetítheti.
A konkrét célokat a Társaság Küldetésnyilatkozata fogalmazza meg.

5. A főbb tevékenységi területek, amelyeket a Társaság egy-egy szekciója fed le:

A tagok belépésükkor egy vagy több szekcióhoz jelölik magukat. A szekcióba soroláson egyszerű, de regisztrált átjelentkezéssel lehet változtatni.
A Társaság megalakulásakor – választott elnökkel, alelnökkel és titkárral – a következő szekciók jöttek létre:
5.1. A felmerülő jogi kérdések megoldására alakult a jogi szekció.
5.2. A családi életre nevelés köz- és felsőoktatásának megoldására alakult az oktatási szekció.
5.3. Jelentős mennyiségű kutatásra van szükség ahhoz, hogy a társadalomban jelenleg meglévő eltérő vélemények közeledjenek egymáshoz, valamint hogy az Alkotmányellenes, az új Alaptörvény-ellenes és a tudományellenes vélemények száma és mértéke jelentősen csökkenjen. A kutatásokat szervező és vezető szekció neve: kutatási szekció.
5.4. A média szerepe kulcsfontosságú, ezért létrejött egy a médiával foglalkozó szekció, amely egyrészt megoldja, hogy a témakörben megfelelő oktatás valósuljon meg a médián keresztül, másrészt célul tűzi ki, hogy a fenti értékrenddel ellenes megnyilvánulások számát erőteljesen csökkentse. A szekció neve: média szekció.
5.5. A témakör jellege miatt, igen fontos az egyházakkal történő kommunikáció és kollaboráció. A létrehozott szekció neve: egyházi szekció.
5.6. A családok számára közvetlenül hozzáférhető anyagokat kellene létrehozni. Erre alakult az: otthon szekció.
5.7. A feladatokat és eredményeket kommunikálni és terjeszteni kell, amit érdemes egy külön szekcióra bízni. Ez a szekció szerkeszti és tartja kézben a Társaság honlapját. Ezenkívül keresi a hazai szakembereket és családszervezeteket, szervezi a Társaság összejöveteleit és konferenciáit, a média szekcióval közösen közvetít a média felé, valamint építi a külföldi kapcsolatokat. A szekció neve: kommunikációs és szervező szekció.
5.8. A társadalom egy jelentős rétege egyelőre nem ért egyet a Társaság Alapszabályában megfogalmazott értékekkel. Párbeszédet kell velük folytatni és építő kapcsolatot kell kiépíteni feléjük. A vitatott kérdéseket, ha érdemesnek adódik kutatás tárgyává kell tenni. A szekció neve: párbeszéd szekció.
5.9. Az állami szféra hozza a vonatkozó törvényeket és tartja fenn a tématerületért felelős alapintézmények jó részét. Ezért a szakminisztériumokkal és a kormányzattal közvetlen kapcsolatot érdemes kiépíteni. E kapcsolatokat kiépíti, fenntartja és ápolja az: állami szekció.
5.10. A Társaság MTA köztestületi tagjai a szekcióktól függetlenül külön bizottságot alkotnak, hogy mint akadémiai bizottság szerepelhessenek. A bizottság neve: akadémiai bizottság.

A továbbiakban a szekciók vezetőségét (elnök, alelnök és titkár) a szekció választja meg.

6. A Társaság Működése egész Magyarországra kiterjed.

7. A Társaság szervezeti felépítése:
A társaság szervei:
Közgyűlés
Elnökség
Szekciók
Bizottság
Munkacsoportok
7.1. Közgyűlés:
Minimum évente egyszer valósul meg. Ezenkívül, amikor azt legalább két elnökségi tag, vagy a tagság 10%-a kéri.
7.2. Elnökség:
Tagjai: 
Az egyesület, a szekciók és a bizottságok elnöke, alelnöke és titkára, valamint a munkacsoportok vezetői.
7.3. Szekciók. A Társaság tagjai a főbb tevékenységi területek szerint szekciókat alkotnak. A Tagok belépésükkor egy vagy több szekcióhoz jelölik magukat.
7.4. Bizottság. A szekciók egyes tagjai szakmailag indokolt szempontok alapján bizottságokat hozhatnak létre, amelyek a munkacsoportnál nagyobb szerveződések.
7.5. Munkacsoportok. A tevékenység főként munkacsoportokban valósul meg. A munkacsoportok a szekciókon belül, ha indokolt szekciók között jön létre, mindig egy-egy aktuális feladat megoldására. A munkacsoportok vezetői lehetnek egyéb vezetőségi tagok is.

8. A Társaság jövendő honlapja: www.mcst.hu, info@mcst.hu

9. Alapvető családi életre nevelés értékrend:

az a személy, aki az alábbi – az Alkotmányból , az Új Alaptörvényből és számos kutatási eredményből levezethető – alapvető értékrenddel egyetért:
I.	A házasság - egy férfi és egy nő szabad, elkötelezett, szeretetteli, hűséges kapcsolata - érték, pozitív, követendő és megvalósítható példa. A nőnek és a férfinak ez a kapcsolata a család és a társadalom alapját képezi, amire fel kell készülni, és amit támogatni, erősíteni és segíteni kell. Az ember kétneműsége a házasságban kap igazán értelmet és célt. A házasság egyben célt és méltóságot ad az emberi életnek.
II.	A család a társadalom legkisebb és legfontosabb egysége, amely az egész társadalmunk jövőjének biztosítéka. Az erkölcsi értelemben definiált egészséges család, az egy férfi és egy nő házasságán alapuló szeretetközösség, amelynek tagjai a feleség, a férj és az esetleges gyermekeik, beleértve a fogadott és mostoha gyermekeket is. A házasságon kívül született gyermek és szülei is családot alkotnak, azonban az ilyen családok létrejötte elsősorban a közvetlen részvevők számára nagy teher, az ember méltósága és értéke miatt sem a szüleik sem a gyermek nem ezt érdemlik.
III.	Az emberi életet a fogantatástól kezdve a természetes halálig tisztelni kell. Ezért olyan családtervezési módszereket kell preferálni és ajánlani, amelyek sem az anya, sem a születendő gyermek egészségét vagy életét nem veszélyeztetik.
IV.	Etikai, szociológiai, pszichológiai és egészségügyi érvek alapján, a házasság előtti szexuális élet és az élettársi kapcsolat helyett, a házasságot kell ajánlani, mint megvalósítandó célt.”

10. A Társaság tagja lehet:
A Társaság rendes tagja lehet minden természetes személy, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve elfogadja, egyetért a fenti minimális közös értékrenddel és azzal az elvvel, hogy általánosságban a nemi kapcsolat egyedüli helyes tere a házasság.
A Társaság megalakulása után új tag felvételéhez az előzőeken túl a Társaság egy tagjának írásos ajánlása is szükséges.

11. A Társaság gazdálkodása:
a) a Társaság a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért – a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal – nem felelnek;
b) a Társaság vagyona, elsősorban pályázatok révén, valamint cégek, szervezetek, illetve jogi és magánszemélyek felajánlásai alapján képződik;
c) a Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet;
d) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja;
e) az Alapszabályban meghatározott célok elérésére a Társaság tevékenysége bizonyos szolgáltatások és feladatok elvégzése formájában jelenik meg. Ilyenek például tudományos kutatások végzése, tanulás és tanítás, publikálás, kiadványok készítése és megjelenítése, előadások, előadás sorozatok, továbbképzések szervezése, tartása és pályázatírás;
f) ha a Társaság pénzügyi helyzete engedi, akkor fő- és mellékállású munkahelyeket is biztosít, hogy feladatait minél magasabb szinten és nagyobb mértekben teljesíthesse.

12. A Társaság megszűnése:
A Társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon felosztásáról a Közgyűlés határoz.
A Társaság megszűnése esetén az 1989. évi II. tv 20.§ és 21.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. Vegyes és záró rendelkezések:
A Társaság Alapszabályában részletesen nem szabályozott kérdéseket a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában lehet meghatározni, amely nem állhat ellentétben a Társaság Alapszabályával.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek a Társaságokra vonatkozó rendelkezései, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben, valamint a Társasági jogról szóló 1989 évi II. törvényben foglaltak az irányadók.
Budapest, 2012. február 17.
elnök				hitelesítő tag				hitelesítő tag


