
A MAGYAR MŰLENCSE IMPLANTÁCIÓS ÉS REFRAKTÍV SEBÉSZETI TÁRSASÁG 
 

ALAPSZABÁLYA 
 
 
A „MAGYAR MŰLENCSE IMPLANTÁCIÓS ÉS REFRAKTÍV SEBÉSZETI TÁRSASÁG” nevű 
Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve az Alapszabályát módosítja és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja, az alábbiak szerint: 

 
I. 

Az Egyesület adatai 
1. Az Egyesület neve: Magyar Műlencse Implantációs És Refraktív Sebészeti Társaság. 

 
2. Az Egyesület rövidített elnevezése: SHIOL 

 
3. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése: 

- latin elnevezése: Societas Hungarica ad Implantandam Oculi Lenticulam et Chirurgica Refractiva 
- angol elnevezése: Hungarian Society of Intraocular Lens Implantation and Refractive Surgery 
 

4. Az Egyesület székhelye: 1085 Budapest, Mária utca 39. 
 

5. Az Egyesület honlapjának címe: www.shiol.olo.hu 
 
 

II. 
Az Egyesület célja, tevékenysége 

 
6. Az Egyesület célja: Az intraocularis lencsék beültetésével, hályogműtéttel és a szem fénytörését 

megváltoztató refraktív sebészeti tevékenységgel összefüggő tudományos és gyakorlati munka, a 
tudományos felismerések támogatása, a gyakorlati tapasztalatok kicserélése, továbbá a tudományos 
tevékenységre való inspirálás. 
 

7. Az Egyesület tevékenysége: 
 

a) tudományos összejövetelek, konferenciák, kongresszusok, továbbképző előadássorozatok 
rendezése; 

b) ezek anyagának, eredményének írásban történő kinyomtatása, a tagokhoz való eljuttatása; 
c) együttműködés a bel- és külföldi hasonló célú tudományos társaságokkal; 
d) a személyes és szakmai kapcsolatok ápolása az Egyesületen belül; 
e) a tagság tudományos és kutató munkájának támogatása; 
f) a szakmai irányelvek összegyűjtése az adott területen kiemelkedő tevékenységet folytató 

kollegáktól, amelyek a szakmai állásfoglalások alapját képezik; 
g) felkérés esetén az Egyesület céljával kapcsolatos véleménynyilvánítás, konszenzuson 

alapuló állásfoglalás és szakmai irányelvek formálása; 
h) magánvállalkozás formájában működtetett refraktív sebészeti tevékenység 

engedélyezéséhez szakmai követelményrendszer kialakítása, ellenőrzése, a feltételek 
teljesítése esetén egyetértési jogkörrel javaslattétel a Magyar Szemorvostársaság, illetve a 
Szemészeti Szakmai Kollégium felé a működési engedély megadására; 

i) szakmai és tudományos továbbképzés elősegítése szakmai konferenciák és továbbképző 
kurzusok szervezése. 

http://www.shiol.olo.hu/
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III. 

Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 
 
8. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

9. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 
végzésére jogosult. 

 
10. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, 

és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 
 

11. Az Egyesület, valamint a Szekciók a kiemelkedő tevékenységet folytató tagok, külföldi meghívott 
vendégek elismerése céljából kitüntetéseket alapíthat, emlékérmeket adományozhat. A kitüntetések 
alapításáról az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés határoz. Kitüntetés adományozására bármely 
tag az Elnökséghez benyújtott írásbeli javaslata alapján kerül sor. A kitüntetés adományozásáról az 
Elnökség 30 napon belül egyszerű szótöbbséggel dönt, az átadására a következő Közgyűlésen, vagy 
az Egyesület, illetve Szekciók legnagyobb éves rendezvényén kerül sor.  

 
12. Adományokat bárki felajánlhat az Egyesületnek, illetve a Szekcióknak. Ezek elfogadásáról az 

Elnökség dönt. Az adomány elfogadása esetén az ebből származó összeg az Egyesület bankszámlájára 
folyik be. Az így összegyűlt társasági vagyonról az Elnökség nyilvántartást vezet, az Elnökség a 
Közgyűlésen beszámol, és azt jóváhagyatja. 

 
 

IV. 
A tagság 

 
13. Az Egyesületben rendes tagként, tiszteletbeli tagként, pártoló tagként és nemzetközi tagként lehet 

részt venni. 
 

14. Az Egyesület rendes tagja lehet az a szemész szakorvos, vagy szakorvos jelölt, aki tudományosan, 
vagy a gyakorlatban a szürkehályog műtéti típusokkal, intraokularis lencse beültetéssel, a szem 
fénytörését módosító refraktív sebészettel foglalkozik, vagy a felsoroltak iránt elsősorban tudományos, 
de akár gyakorlati érdeklődést tanúsít. 

 
15. Tiszteletbeli tag lehet az a személy, aki az Egyesületért, illetve Szekcióért vagy annak célja érdekében 

különleges szolgálatot tett. 
 

16. Pártoló tag lehet az az egyetemi végzettségű, nem szemész szakképesítésű magyar állampolgár, 
akinek tevékenysége valamilyen módon kapcsolódik a szem elülső szegment beavatkozásait érintő 
diagnosztikus, vagy sebészeti tevékenységhez. Pártoló tagsági jogviszony a rendes tagi jogviszony 
létrejöttének megfelelően keletkezik. 

 
17. Nemzetközi tag az a külföldi állampolgárságú szemész szakorvos lehet, aki egyetért az Egyesület 

céljaival, működési területe megegyezik az Egyesület működési területével, és aki azt írásban 2 ajánló 
támogatásával kérelmezi, vagy korábbi tevékenysége alapján az Elnökség felkérését elfogadja. 
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V. 
A tagsági jogviszony keletkezése 

 
18. Az Egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az Egyesület 

megalakulását követően a tagság a jelentkezési adatlap elfogadásával keletkezik. A tagsági kérelmet 
kezdeményezni lehet az Egyesület honlapján található jelentkezési adatlap kitöltésével, vagy az 
adatlapot kinyomtatva és kitöltve postai úton lehet benyújtani. A tiszteletbeli tagok felvételéről a 
közgyűlés dönt, a jelentkezést követő ülésen, a többi tag felvételről az Elnökség dönt, a kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással. Határozatát annak 
meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt 
kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.  

 
 

VI. 
A tagok jogai  

 
19. Az Egyesület rendes és nemzetközi tagja jogosult: 

a) az Egyesület tevékenységében részt venni; 
b) az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni; 
c) a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően 

felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni; 
d) az Egyesület irataiba betekinteni; 
e) arra, hogy az Egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben 

jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 
 

20. Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagja is jogosult a 19. pontban foglaltakra, azzal a kitétellel, hogy 
az Egyesület tisztségviselőjévé nem választható, a Közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik, de 
a Közgyűlésen felszólalhat. 
 

21. A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 
 

VII. 
A tagok kötelezettségei 

22. Az Egyesület tagja: 
 

a) Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét; 
b) Az Egyesület rendes tagja köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni; 
c) Köteles az Egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó 

előírásait, rendelkezéseit betartani; 
d) Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni. 

 
 

VIII. 
 

Tagdíj 
 
23. Az Egyesület rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a Közgyűlés 

állapítja meg. Amennyiben a tagdíjról külön határozat nem születik, úgy az előző évben megállapított 
összeg érvényes az adott évre. Az éves tagdíj összege jelenleg 1 000 Ft, amelyet minden év február 
28. napjáig kell egy összegben az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő 
átutalás útján megfizetni. Az Egyesületbe újonnan belépő tag a tagsági jogviszony létesítésétől 
számított 8 napon belül, ezt követően minden év február 28. napjáig köteles a tagdíjat megfizetni. 
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24. A tiszteletbeli tagok és a nemzetközi tagok mentesülnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól. A pártoló 

tagok vállalt vagyoni hozzájárulásukkal vesznek részt az Egyesület tevékenységében. A Szekció tagjai 
a 23. pontban megjelölt tagdíjon kívül a Szekciónak külön tagdíjat nem fizetnek. 
 

25. A tagok az Elnökséghez intézett kérelmükben kérhetik a tagdíj fizetési kötelezettség alóli részleges, 
vagy teljes felmentésüket az ok megjelölésével. A felmentés az ok megszűnéséig terjedhet. A tagok 
jogosultak nyugdíjazásuk bekövetkeztével a tagdíjfizetés alóli teljes és végleges felmentést kérni.  
 

 
IX. 

A tagsági jogviszony megszűnése 
 
26. A tagsági jogviszony megszűnik: 

 

a./ A tag kilépésével. 
b./ A tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával. 
c./ A tag halálával. 
d./ A tag kizárásával. 
e./ Amennyiben a tag büntetőjogi felelősségét megállapították, közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, 
illetőleg orvos tag esetén foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, akkor a tag tagsági jogviszonya a 
jogerős határozatot követő napon szűnik meg. 

 
27. A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony annak az évnek december 31. napján szűnik 
meg, amelyik év szeptember 31-ig a tag erre irányuló nyilatkozata megérkezik. A szeptember 31-ét 
követően beérkező nyilatkozatok alapján a tagsági jogviszony a következő év december 31-ével 
szűnik meg. 
 

28. Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az 
Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az 
Egyesület Közgyűlése dönt. 

 
29. A tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartása esetén – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére 
– a taggal szemben kizárási eljárás folytatható le. 

 

Kizárható a tag akkor is, ha több, mint egy évig elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj 
megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább három hónapos mulasztás 
elteltét követően az Elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a 
jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – két egymást követő alkalommal 
felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen 
maradt. 
 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja le. A 
kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását 
és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. 
Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell 
foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség a 
kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza 
és a határozatot 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 
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A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon 
belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron 
következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak 
meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 
 

30. A kilépő tag nem követelheti a már befizetett tagdíjak összegét, illetőleg a kilépését követően az 
Egyesülettel, vagy Szekcióval szemben semmilyen igénnyel, követeléssel nem léphet fel. 

 
 

X. 
Az Egyesület szervei 

 
31. Az Egyesület szervei: 
 

a) Közgyűlés 
b) Elnökség 
c) Felügyelőbizottság 

 
A Közgyűlés 

 
32. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 
 
33. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 

a) az alapszabály módosítása; 
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; 
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 
e) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

Egyesülettel munkaviszonyban áll; 
f) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének – elfogadása; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 
i) szekció létrehozása, megszüntetése, átalakulása az Elnökség javaslata alapján; 
j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 
k) tiszteletbeli tag felvétele 
 

34. A Közgyűlés legalább évente egy alkalommal ülésezik. 
 
35. A Közgyűlést az Elnökség legalább 30 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze, 

írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés 
azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 
 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a 
javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell 
rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia 
kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és 
időpontját, mely az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpont, és 
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az arra történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 
 

A közgyűlési meghívót az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
 

36. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 7 napon belül a tagok vagy az 
Egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A 
napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 3 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend 
kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a 
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon 
belül igazolható módon közli a tagokkal. 

 
37. Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a 

Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben 
csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem 
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

 
38. Az Elnökség köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele 

céljából, ha: 
 

a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került; 
d) ha azt a rendes tagok egynegyede írásban, az ok megjelölésével kérik; 
e) amennyiben azt az elnöki illetőleg a titkári megbízatás megszűnése indokolja. 

 

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 
39. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 

jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
 

40. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az 
aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlés a 
napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a 
jegyzőkönyvvezető személyét (lehetőség szerint az Elnökség tagjai közül), valamint szükség esetén a 
három fős szavazatszámláló bizottságot. A Közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén az 
Elnökhelyettes, illetőleg a Titkár vezeti.  

 
41. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, a Közgyűlés levezető 

elnöke és a jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a 
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A 
jegyzőkönyvet a Közgyűlést követő 30 napon belül valamennyi tag számára hozzáférhetővé kell tenni. 

 
42. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével 

hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) kinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
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43. A Közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő 
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának 
módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal 
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Szavazategyenlőség 
esetén a szavazást egy ízben meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslat 
elvetettnek nyilvánul. 
 

44. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al 
a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az 
Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 
 

Elnökség 
 
45. Az Elnökség az Egyesület tizenegy elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon 

kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
 

46. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 3 év határozott időtartamra. Az Elnökség háromtagú 
jelölőbiztosságot kér fel, akik a tagok véleményének összegzése alapján a tisztségekre javaslatot 
tesznek. A jelölőlistára való felkerülést a Közgyűlés kézfelnyújtással, egyszerű szótöbbséggel 
szavazza meg. A Közgyűlés három tagú szavazatszedő- és számláló bizottságot bíz meg a választások 
megkezdése előtt. A szavazatszedő- és számláló bizottság a jelöltek taggyűlés által elfogadott listáját 
írásban sokszorosítja, hivatalos bélyegzővel ellátja, és gondoskodik arról, hogy csak annyi szavazólap 
kerülhessen a választó tagok kezébe, amennyi jelenlévő szavazóképes tagok száma. 
A jelölés, illetve a tisztségviselők megválasztásának eredményéről a szavazatszedő- és számláló 
bizottság jegyzőkönyvet készít, amelyet az Elnök és a szavazatszedő- és számláló bizottság maguk 
közül megválasztott elnöke aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés hivatalos 
jegyzőkönyvéhez kell csatolni. A szavazás eredményének kihirdetése után a szavazatszedő- és 
számláló bizottság a leadott szavazatokat és a felhasználatlan szavazólapokat megsemmisíti egy 
kivételével, amelyet mint mintapéldányt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni és mintapéldány felírással el 
kell látni. 
 

Az Elnökség tagjai egyszer újraválaszthatóak. 
 

47. Az Elnök és a Titkár személye közül az egyiknek egyetemi klinikán dolgozónak, a másiknak 
kórházban főállásban dolgozónak kell lennie. Az Elnökhelyettesi megbízatást a mindenkori előző 
Elnök látja el. 
 

48. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető 
tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e 
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az 
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője 
nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
49. Az Egyesület képviseletét az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes vagy a Titkár látja el. 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános, a képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 
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50. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

 

a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések a Közgyűlés összehívása, a tagság és az 
Egyesület szerveinek értesítése meghozatala és végrehajtása; 

e) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
f) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
g) a tagság nyilvántartása; 
h) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
i) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
j) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 
k) a tag felvételéről való döntés, kivéve tiszteletbeli tag; 
l) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

 
51. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az 

Elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze írásban, igazolható 
módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a 
kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 
 

52. Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés 
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. Az elnökségi 
ülésről a Titkár jegyzőkönyvet készít, melyet az Elnök, az Elnök-helyettes és a Titkár aláírásukkal 
hitelesítenek. 

 
53. Az Elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában 
nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Szavazategyenlőség esetén a szavazást 
egy ízben meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek nyilvánul. 
 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) kinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;  
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat 
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az Egyesület 
honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 
 
 

54. Az adományokból és a tagdíjból befolyt összeg, valamint a kongresszusok nyereségének 
felhasználásáról az Elnökség dönt, mindenkor szem előtt tartva az Egyesület feladatát, célkitűzéseit. 
Az adományokból befolyt összegről, ezek felhasználásáról az Elnökség évente a Közgyűlésen 
beszámol, és azt jóváhagyatja. 
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55. Mind a Közgyűlés, mind az elnökségi ülés jegyzőkönyvét az Egyesület archívumában kell elhelyezni. 

Az archívum gondozása a mindenkori Titkár feladata. Az archívumot elnökváltáskor a leköszönő 
Elnök átadja az új Elnöknek. Az átadásról jegyzőkönyv készül, amit a leköszönő és az új Elnök 
aláírásával hitelesít. 

 
56. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

 

a) a megbízás időtartamának lejártával; 
b) visszahívással; 
c) lemondással; 
d) a vezető tisztségviselő halálával; 
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető 
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Egyesület működőképessége ezt 
megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek 
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 
 
 

Felügyelőbizottság 
 
57. A Felügyelőbizottság az Egyesület három tagból álló ellenőrző szerve, amelynek feladata az 

egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok 
végrehajtásának, betartásának ellenőrzése, különös tekintettel az Egyesület költségvetésének 
ellenőrzésére. A Felügyelőbizottság kizárólag a Közgyűlésnek van alárendelve, a Közgyűlésnek tesz 
jelentést. 
 

58. A Felügyelőbizottság az Egyesület irataiba, nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető 
tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, az Egyesület számláit, pénztárát, egyéb vagyonát, valamint 
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 
 

59. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja 3 év határozott időtartamra. A Felügyelőbizottsági 
tagok megválasztására és a megbízatás megszűnésére az Elnökségi tagok, illetőleg a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó szabályok az irányadóak, azzal, hogy a Felügyelőbizottság elnökét a 
tagjai maguk közül választják. Az elnök feladata a Felügyelőbiztosság munkájáról beszámolni a 
Közgyűlésnek. 

 
60. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente ülésezik. A Felügyelőbizottság tagjai 

feladataikat személyesen kötelesek ellátni. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja 
jelen van. Határozatait szótöbbséggel hozza. 

 
 

XI. 
Szekció 

 
61. Az Elnökség ajánlására a Közgyűlés határozatával az Egyesületen belül szekciókat hozat létre. A 

szekció egy speciális szakterülettel foglalkozó egység. 
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62. A szekció tevékenységét és gazdálkodását az Egyesület felügyelete és irányítása alapján végzi. A 

szekció vezetője és képviselője a Szekcióelnök. A szekció elnökét a szekció tagjai 3 évre választják 
meg. A Szekcióelnök megválasztására és megbízatására egyebekben a vezető tisztségvelőkre 
vonatkozó rendelkezések az irányadók. 

 
63. A szekció önálló szervezeti és működési szabályzatot dolgoz ki, melynek összhangban kell állni a 

jelen alapszabállyal. 
 

 
XII. 

Az Egyesület megszűnése 
 
64. Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre 

válhat szét. 
 

65. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 
 

a) tagok kimondják megszűnését 
b) az arra jogosult szerv megszünteti; 
c) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, 

és új célt nem határoztak meg; 
d) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt 

 
66. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 

fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy 
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság 
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz 
rendelkezést a megszűnő Egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú 
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 
 

67. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a 
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési 
jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 

 
68. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben 

az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy 
éven belül – az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az 
érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy 
ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

 
69. Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési 

igényt érvényesíthetnek az Egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott 
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az Egyesület 
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez 
a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 
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XIII. 
Záró rendelkezések 

 
70. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 

 
Kelt: Budapest, 2018. szeptember 15.  
 
 

 

…………………………………………… 

Dr. Vámosi Péter  
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36066254) tanúsítom, hogy az okirat szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján 
hatályos tartalmának.  
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