
A MAGYAR KLII\IKAI ONKOL6GIAI TARSASAG

ALAPSZABALYA

o 2016. oktiber 27. napjdh elfogadott mddositdsokkal eglsdges szerkezetben

A Polg6ri Tiirvdnykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tijrvdny vonatkoz6 szakaszai, yalamint 
^zegyesiil6si jogr6l, a kdzhaszni jogell6sr6l, valamint a civil szervezetek miikdddsdr6l ds

tamogat6s6r6l 2011. 6vi CLXXV. tdrvdny, a civil szeryezetek bir6sdgi nyilvintartds6r6l 6s az

ezzel dsszeliigg6 eljaftisi szabr4lyokr6l sz6l6 2011. dvi CLXXXI. tdrvdny, valamint a 350/2011
(XII.30.) korm6nyrendelet alapj6n kdrelmezziik az al6bbi m6dosit{sok (vastag d6lt betilkkel
kiemelve) nyilvantart'isba vdtel6t.

ALTALANoS RENDELKEZESEK

t.

l. A TarsasAg

a) neve: MACYAR KLINIKAI ONKoL6GIAI TARSASAG
angolul: HUNGARIAN SOCIETY OF MEDICAL ONCOLOGY
ndmetiil: LI.,IGARISCHE GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE

ONKOLOGIE

b) sz6khelye: 1097 BUDAPEST, cyAlt UT 5-7.

c) miikdddsi teriilete: MAGYARORSZAG

d) alapitr4s 6ve: 1998.

e) pecsdtje: MAGYAR KLINIKAI oNKoLOGIAI TARSASAC
BUDAPEST IX.
CYALI UT 5-7,

2. ATarsas6gjogiszem6ly.

3. A Trrsasdg a klinikai onkol6gi6val foglalkoz6 ragok iinkdntes tArsul6sdn alapul6, a

tudomanyiig teriileten a szakmai- tudomdnyos munkrit koordindl6 6s segit6 6rdekfelt6r6,



drdekvddelmi tevdkenys6get ell6t6, a hazai ds nemzetkdzi egdszsdgiigyi kapcsolarok

fej lesztdsdt el6segit6 tArsasAg.

4. A T6rsas6g (felv€teldt kitvetiien) tagja a Magyar OrvostudomAnyi Tdrsas6gok ds

Egyesiiletek Szdvetsdgdnek (tovribbiakban: MOTESZ)

5. A TtrsasrgEk szekci6i 6s teriileti szeryei is lehetnek. Cdljuk a szalrudomriny fejlesztdse

a Tarsaseg felugyelete 6s irrnyiti4sa alatt.

A TARSASAG CELjA Ls TEVEKENYSECT

2.

l. A T6rsas6g cdlja a klinikai onkol6giaval kapcsolatos ismeretek gyors 6s szdleskijrii

elterjesztdse, alkalmazrsAnak nepszeriisitese, m6dszereinek 6s eredmdnyeinek

ismerletdse.

2. A Tdrsasiig dsszefogja a klinikai onkol6gidval foglalkoz6 szakembereket, rendezv6nyein

szervezi kdpz6siiket 6s tovAbbkdpzdsiiket, f6rumain hatLrozza meg a klinikai onkol6gia
javallatait, m6dszereit 6s hatdkonys6genak ellen6rz€s6re szolg6l6 elj6rdsokat.

3. A Tersas6g kezdem'nyezi 6s t{mogatja a magas etikai kiivetelmdnyeknek megfelel6

kisdrleti 6s klinikai kutatesokat €s azok eredmdnyeit kdzreadja.

4. A t&sasig tdrekszik a hatirteriiletek szak6rr6ivel val6 sokirinyl kapcsolat ki6pit6sdre.

5. A Trrsaseg kezdemdnyezi 6s tdmogaqa az ij 
'slvagy 

sajdtos feladaroknak megfelel6

tart6s vagy ad hoc munkacsoportok megalakulaset 6s miikiid6s6t.

6. A TArsasAg szewezi 6s ellen6rci a chemotenipiara kifejlesztett anyagok klinikai
kipr6b6l6sAt, v6lem6nyezi azokat 6s reszt',/esz az ilyen anyagok kifejlesztds6ben.

7. Kapcsolatot tart hasonl6 c6li nemzeti ds nemzetkdzi szefl,,ezetek tiirsasagaiyal, szervezi
6s ttmogatja tagjainak egydni 6s csoportos rdszvdtel6t nemzeti 6s nemzetkdzi
rendezvdnyeken, 6s fogadja a szakteriilet idnt 6rdekl6d6 kiilft di szakembere<er.



8.

9.

A T6rsasdg a maga egdszdben vagy szekci6i, ill. tagjai irtjrn tagkdnt r6szt vesz nemzeti ds

nemzetkdzi tudomiinyos szakmai szervezetek munkaj6ban, s ezekben megbizottai [tj6n
kipviselteti magAt.

Ellen6rzi, hogy szekci6i 6s ragiai az e kapcsolarokat 6rint6 alapszabflyi 6s jogszabelyi

el6iresokat betartj6k-e.

A TArsasrg a tudomanyos tapasztalatcseret 6s szakmai tovabbkdpzdst szolg6l6 nemzetl es
nemzetkdzi rdszv6telii kongresszusokat, konferenciekat szervez.

fitszesElhesse+=

12. A T6rsaseg celja a hazai n6vdr ds szak6pol6 k6pz6s trmogatasa, tov6bbk6pz6
tanfolyamok szervez6se.

A Tdrsasag feladata a civil szervezetekkel val6 egytttmiikitdds 4polasa.

A Tarsasag feladatAnak tekinti a homog6n betegell6t6s hazai megszervez6sdt 6s

folyamatos biztositAset.

15. '\ Tdrsas6g besorolasii€ateg{i"i4j++ijzhaszn€-+z€Frs€+

10.

13.

\4.

Eegval6sitas+#€kdl]€ai9-ol<a+ ael++eszdlyeztetve v6e€+



2.

]'

A TARSASAG TAGJAI, TEVEKENYSEGUK, JoGAIK ES

KOTELEZETTS6GEK

3.

A T6rsasdg tagjai lehetnek:

a) rendes tagok,

b) tiszteletbeli tagok,

c) tiszteletbeli eln6k,

d) p6rtol6 tagok,

e) p6rtol6 jogi szemdly.

Rendes tas lehet a klinikai onkol6giai tudomdny6nak minden miivel6je 6s gyakorlat

alkalmaz6ja, aki kijtelezi maget a T6rsaseg alapszab6lydnak megtaftdsara, felv6tel6t
bel6p6si nyilatkozatban k6ri 6s a vezet6s6g megvelasztja, illetve ezt kijvet6en a T6rsas6g

tagjai sordba bejegyzik. A felvdteli kdrelem elutasit.isa esetdn fellebbezdssel 6lni a

Kdzgyiiles fele a kdrcleh elatasituisdnak k4zhezvAebt kiivetd I hapon beliil leheweges.
A Kdzgyiilds a tagfelv6tel kdrdds6ben m6sodfokon j6rhat el.

A rendes tagjoga, hogy:

a) a Tersasag K0zgyi.il6sdn tanricskoz6si, inditvdnyozisi, szavazati joggal r6szr

vegyen. Tisasdgvisel6t v{laszthat ds tisztsdgre velaszthat6, feltdve, hogy nrncs

eltiltva a kdziigyek gyakorl6s6t6l;

b) r6szt vegyen a T6rsas6g szervezeti, szakmai 6s tudom6nyos €let6bcn, iv
6ll6sfoglal6sok, haterozatok kialakitAs6ban ds vdgehajt6seban, illetve a Tarsaseg

egy6b tevdkenysdgdben;

c) rdszt vegyen a Tdrsasiig eltal rendezeft kongresszusokon, konferenci6kon,
vitikon 6s m6s szakmai-tudomAnyos rendezvenyeken, ezeken el6adast tartson.
vagy egydb szellemi alkot6s6t bemutassa, v6lemdny6t elmondja;

d) a Tdrsasig vezet6 szervei 6ltal meghatarozott feltdtelek szerint igdnybe vegye a

T6rsas6g szolgelta!4sait, anyagi eszkdzeit, felszere16seit, berendezdseit:



- a nemzeti szervezetekben vagy miis nemzetkozi tdrsasegokban letesitett
tags6g6hoz, tiszts6gviseldsdhez, illetve az e szervezetekkel, tiirsasdgok:kal, egyesiiletekkel

val6 kapcsolat tartiis6hoz,

- a kiillbldi tudomanyos konferenciaka, kongresszusoka, szakmai

tanulm6nlutaka val6 kikiildetdsdhez,

- kezdemdnyezdsei,javaslataimegval6sitesehoz,

- egy6b, a TfusasAg miikiiddsdt segit6, a tudomeny6g fejl6d6s6t szolgril6
tevdkenysdgdhez, a szolgrltatds jellegdt6l ffigg6en ingyenesen, kedvezmdnyesen vagy
tdritds ellendben;

e) a Tarsasag ftititkAra [tj6n folyamatos r6jdkodatast nyerjen a T6rsas6g barmely
tertilet6n foly6 munkar6l 6s esem6nyr6l, ill. a MOTESZ testiilerein€k a
tagegyesiiletek tagjait 6rlnt6 hatirozatair6l 6ll6sfoglal6sair6l;

f) javaslatot tegyen a Tiirsas6g vezet6 testtileteinek a kiemelked6 munk6t vdgz6
tagok tdrsasagi emldk6remmel val6 kitiintet6s6re, jutalmaz{sira, 

'llamikitiintet€sre val6 felterjeszt6s6re;

g) meghaterozott feladatok elv€gzdsdre a Tiirsasaggal hatiirozott vagy haterozatlan

id6tartaml munkaviszonyt, \agy munkavdgzdsre irdnyul6 egydb jogviszon]4
(megbiz6s) Idtesitsen;

h) a Tarsasdg testiileteinek ds tiszts6gvisel6inek hibes dijntdsei, hat6rozatai, r6ves

allesfoglalisai ellen szavet felemelje, a tdrvdnysdrt6 hatiirozatot a tudomdsera
jut6sat6l szimitott 30 napon beliil bir6s6g el6tt megt6madja.

A rendes tag ktitelezetts6ge, hogy:

a) a Tarsaseg alapszabrily6nak megfelel6en tevdkenykedjen, az alapszab'lyban
meghaterozott kdtelessdgeinek eleget tegyen;

b) a T6rsas6g testiilereinek diintdseivhararozatait v6grehajtsa;

c) a tersasagi tevdkenysdggel kapcsolatos ijnk6nt vellalt feladatait marad6ktalanul,
Iegjobb tuddsa szerint vdgrehajlsa;



d) a T6rsas6g vezet6 testiileteinek felk6r6sdre tArsasegi tevdkenysdgddl

beszamoljon;

e) a tudomiiny mindenkori iilliisa szerint ds a re6lis lehet6s6gek figelembev6tel6vel

a szakmai kdrd6sek vonatkoz6s6ban vdlemdn),t alkosson;

D a Tersasrg anyagi (vagyoni) alapjdnak megteremtdsdben 6s annak

gyarapitiseban a T6rsasAg vezet6s6ge 6ltal meghatiirozott m6don ds mdftdkben

kttzremiikiidjitn;

g) mind az aktiv, mind a nyugdijas rendes tag a rdszdre meg6llapirott tagsegi dijar

minden 6v mercius 31-ig befizesse.

3. Tiszteletbeli tae lehet az a magyar vagy k0lfttldi dllampoJgir, aki a klinikai onkol6gia
tudomenyrban kiemelked6 munkrissagot fejt ki, illetve kiemelked6 eredmdnyeket 6r el. A
tiszteletbeli tagot az elnijks6g javaslatdra a v€zet6s6g kbzgyiilis v|laszthatja meg.

A tiszteletbeli tagjoga, hogy:

a) a Trrsaseg K6zgyiil6sdn tandcskoz6si ds inditv6nyoz'si joggal rdszt vegyen;

b) r6szt vegyen a T6rsas6g eltal rendezett kongresszusokon, konferenciekon,

vitekon 6s miis szakmai-tudomAnyos rendezvdnyeken, ezeken el6adest tartson

vagy egy6b szellemi alkotasat bemutassa;

c) a T6rsas6g f6titk6m irtj6n folyamatos tajdkoztatast nyerjen a T6rsas6g terijlet€n
foly6 munkrir6l ds esem6nyr6l.

A tiszleletbeli tag ki,telessdge, hogy:

a) a T6rsas6g alapszabely6ban megfogalmazott elvek szerint tevekenykedjen;

b) a t rsas6gi tevdkenysdggel kapcsolatos iinkdnt valhlt feladatait maraddktalanul,
legjobb tuddsa szerint vdgrehajtsa.

4. Tiszteletbeli elndk lehet az a magyar ellampolgrir, aki a klinikai onkol6gia rudomdnyeban
kiemelked6 munk6ss6got fejrett ki, illerve kiemelked6 eredmdnyeket 6rt el. t #€lerbe+i



elnitki,t az €lndks{Sjayes}at*a+ veze.6s6g rdlaszrhatia rneg, A tiszteletbeti elnijkijt a
kitzgtiilas vdlasztja meg a vezetdsdg jdvqslatdru

A tiszteletbeli elniikjoga, hogy:

a) a Tdrsasag vezet6sdgi iildsdn tan6cskozilsi 6s inditvenyozesi joggal r6szt

vegyen;

b) a T&sasdg Kozgyiilds6n tanecskozasi ds inditvdnyozasi joggal r6szt vegyen;

c) r6szt vegyen a Tarsasag iiltal rendezett kongresszusokon, konferenciiikon,

vitikon 6s m6s szakmai-tudom6nyos rendezvdnyeken, ezeken el6ad6st tartson

vagy egydb szellemi alkot6sAt bemutassa;

d) a Tdrsasag f6ti&6ra itjdn folyamatos tijdkodatest nyerjen a Tersasag tediletdn

foly6 munkrir6l, esemdnyr6l.

A tiszteletbeli elndk kdteless6ge, hogy:

a) a T6rsas6g alapszabdlyriban megfogalmazott elvek szerint tevdkenykedjen:

b) a t6rsas6gi tevdkenysdggel kapcsolatos dnk6nt v6llalt feladatait maraddktalanul,

legiobb tud6sa szerint v6$ehajtsa.

5. A paEAl6_l@C lehet olyan termdszetes szemdly, aki a T6rsas6g tudomrnydgdnak
el6bbrevitele cdlj6b6l anyagi, szakmai, elvi, erkdlcsi vagy egy6b r6mogatesr rud nyrijtani,
ds akit az-effi{€gjava5]ak1+a a vezet6sdg p6rtol6 tagul felvesz.

A p6rtol6 tagjoga, hogy:

a) a T6rsasrig kdzgyiildsdn taniicskoziisi 6s inditvanyozrisi jogga I r6szt vegyen;

b) meghatarozza, hogy az ell3'la nytjtott tamogatrst a T6rsas6g sz6miira milyen
c6lb6ladja;



c) a T6rsas6g f6titkira itjan folyamatos djekodatist nyerjen a TersasAg azon

teriileten foly6 munk6r6l 6s tevdkenysdgr6l, amelyek el6segit6sdhez a tdmogarrsr

nlujtja, a pAdol6 tagsegi dijat fizeti.

A pdrtol6 tag kdtelezettsdge, hogy a Trirsas6ggal szemben vallalt kdtelezeftsdgeit

marad6ktalanul teljesitse.

6. A p4l9l6_ieCj__Szg!!Ely lehet olyan szeNezet, amely a Tiirsasiig rudomenyegenak

el(ibbrevitele cdljdb6l anyagi, szakmai, elvi, erkdlcsi vagy egy6b rrmogatasr tud nyfjrani,
6s amelyet o+elnitksegi*askiira a vezet6sdg p6rto16 jogi szemelyk6nt felvesz.

A p6rtol6 jogi szemdlyjoga, hogy:

a) a pertol6jogi szem€lyek bizotts,g{ba I f6t delegaljon;

b) a T6rsas6g f6titk6ra ritjdn folyamatos t6jdkoztardst nyerjen a Tersasiig azon

teriiletdn foly6 munk6r6i 6s tev6kenysdgr6l, amelyek el6segitdsdhez a tAmogat|st

nyujtja, a p6rtol6 tagsdgi di:at frzeti..

A p6rtol6 tag kiitelezettsdge, hogy a Trirsasriggal szemben vellalt kdtelezettsdgeit

marad€ktalanul teljesitse.

7. A tagsAgi viszony megsziinik:

4.) a tag ki16p6s6vel, amelyet az TA$asig kdpvisel6jdhez kell ir6sban bejelenteni.

A tag kil6p6se a kildpdsi nyilatkozatnak a Tdrsasag k6pvisel6jdhez titrt6n6

bedrkezdsdnek napjan hat6lyosul.

,, a tagsagijogviszony egyesiilet 6ltali felmonddsaval;

c.) a tag kizaraseva\

d,) a tag hal 16!al vagy jogut6d ndlkiili megsztinis6vel;

eg ezerslel< a

fek6teteker<, a Ttusa

@r.
A Trirsasdg Kiizgyiildse a TersasAgnak azt a tagj6t, aki a TArsas6g Alapszabelyat vagy k6zgyiildsi
hatdrozatit stlyosan vagy ismdtelten s€It6 magatart1st fol),tat, kizirhata.



A kizirest az Elndksdg, az ellen6rz6 bizottsrig 6s a tagok legaldbb egyharmada kezdemdnyezheti
a Kdzgyiilesn6l irasban a kiz6rdsj kezdemdnyezds okiinak megieldldsdvel. Nem
kezdem€nyezhet6 kizdris, ha az a$a okol ad6 magatartes kifejtdsdt6l vagy esemdny

megtijftdntdt6l szimitoft 6 h6nap eltelt.

KiztuAs kezdemenyezdse eseten a soron kovetkez6 rendes Kiizgyiilds a kirdds tdrgyalrset
napirendre tlizi, €s tdbbsdgi szavzessal ddnt a tag kiz6r6s6r6l. A kiz rt tag a Kijzgyiildsen
felsz6lalhat ds vddekezesdt sz6ban ds ir6sban is el6terjesztheti, de a hatarozathozatalr6l sz6l6
szavazesban nem vehet rdszt.

A kiztu6 hat*ozatot ktiteles a Kttzgyiil€s a kizl]rt taggal az elndk [tjen irasban, rdrtivev€nyes
ajenlott postai ki.ildemdnyk6nt kijzijlni. A kiz6r6 hat6rozat ellen a kizart tag a kiztu' hatlrozat
kezhezv&erct k0vet6 8 napon beliil, irdsban az Eh{tkseg vezetdsig itjAn benyijton, de a

Tdrsasig Kiizgyiildsdnek cimzett kifog6ssal 6lhet a T6rsas6g Kijzgyffl6s6n6l. A kifogas a kizaras
hatAly6t felfiiggeszti. Kifoges eset6n a kdvetkez6 rendes Kijzgyiilds a kiziras tdrgyal6set
ism6telten napirendre ttbi, 6s ismetelten megt6rgyalja. A kizfu6 hat6rozatokat minden esetben
idsban, postai titon, tdrtivevdnyes kiildemdnyben kell a kiz6ft taggal kdzdlni.

Azt a tagot, aki a tagsagi dijat egy 6ven ril nem fizeti be, ds a tagsagi dij elenged6s6t, vagy
m6rs6kl6sdt nem kdrte, az Eludk€ vezetdsig a kezhezveblt6l szamitott 90 napos haiirid6
tiizds6vel iresban, t6rtivevdnyes ajdnlott kiildemdnyben hivja fel a h6traldk rendezdsdre. I
hritrdlik rekdezisirc felhivd levdlben az &inteft tagot a muldsztds jogkijvetkezm'nyeire is

frgyelmeztethi keu. Amennyiben a hatdrid6 eredmdnyteleniil telik el, az elndksig kezdem6nyezi
a tag tagsdgi jogviszonydnak 30 napos felmondasi hatdrid6vel ttjrtdn6 felmondes6t. A
felmond6sr6l a Kijzgyiil6se ditnt.

Felmondiis kezdemdnyezdse esetdn a soron kdvetkez6 rendes Kdzgyiilds a k6rd6s tArgyal6s6t
napirendre tiizi, ds tdbbsegi szavaz6ssal ddnt a tag tags6gi jogviszonyrinak felmond6s6r6l. A
felmonddssal drintett tag a Kdzgytildsen felsz6lalhat 6s v6dekez6s6t sz6ban ds iresban is
el6terjesztheti, de a hat'rozathozatalr6l sz6l6 szavazilsban nem vehet res2j-. A felfionddst
lartalmaui hatdrozdt ellen a felmonddssal drintett tag a feltuondtist tartolmaz, hattirczat
Mzhezviteldt kiivetd I ndpon beliil, irdsba a rezet4sdg itjdn benlijtott, de a Ttirsasig
Kbzgtiilisinek cintzett kifogtbsdl ilhet d Tti6asdg KajzgliitdsdhAl. A kifogtis a felhrondds
ha ib\ft fefiiggeszti. Kifogds esetdft a kdvetkezf rc des K,zgyiilds d fetmokdds ttitg)aldstit
ismilelteh napirendfe tiizi, es ismitelten megtdrgydlja. A felmonddst ta|talmaz, hattirozatokat
,rrihden esetben irdsban, postai iton, tdttivevdnJ)es kiitdemdnyben kell a kizdrt toggat kdziiltti.



@kiztut raeeal az elnt;l<itjrinirrisbaru
t6rtilevdnyes 46nlott-.postai l<iildem6nyk6nt kiz6ln+

A TARSASAG VEZET6 SZERVEI

t1s

Ar-rlt.lo6 szor"rsAcar

1. A Tiirsasiig vezet6 szervei:

a) a Kdz$iiilds,
b) a vezet6sdg,

9-€z-elndk#€.

A TdrsasAg alhnd6 bizoftsdgai:

a) az ellen6rz6 bizottsdg (= szemvizsgdl6 bizotts6g),

b) a fegyelmi bizoftsag.

K62GYULES

5

A Tarsaseg ditntdshoz6 szerve a Kiizgyiil6s, amely minden, a T6rsasagot 6rint6 kdrddsben

dttntdsi hat6skitrrel rendelkezik,

(.

A Kdz$/iilds kizar6lagos hatdskdr€be az alAbbiak ta(oznak:

a) Megellapitja, illetve m6dositja a Tersasag alapszab'lyat.

b)

@te A tdsasdg megsziinAs1nek kimondtba, A
Tdrsasdg megsziikisdnek kitnon.Ltbdhoz a szavazati joggat rchdelkezf tagok
hircmnegyedes szdtijbbs4ggel hozott hatdrozata szAksdges.

t0



c) Dttnt mindMokban az tigyekben, amelyeket az alapszab|ly kiz6r6lagos hariskitrdbe

utal, valamint azokban, amelyekben a ddntdsjogdt magdnak tarja fenn.

d) A vezet6seg 6s az 6lland6 bizonsagok besz{mol6ja alapj6n megvitarja a Tdrsasig

munkitjit, meghat6rozza a Tirsasag legfontosabb feladarait a kdvetkez6 id6szaka 6s ditnr

M ilrala v'laszf.otl testiiletek, tiszts6gvisel6k felment6sdnek kdrddsdben.

e) Megallapitja az aktiy 6s nyugdijas rendes tagok, valamint a p6rtol6 tagok {ltal a

Tersas6gnak fizetend6 tagd(j mdtdkdt.

0 Megvalasztja 2 (keft6) dvre sz6l6an:

aJ a \ezet5seg +els 1agjAt, valamint

bl az 6lland6 bizottsigok elnijkeit 6s tagjait.

A T6rsas6g elntjks€ge a 173. bekezd6sn6l felsorolr vezet6 tisztsdgvisel6kb6l ell.

A Kdzgyiifds indokolt esetben az altala megyalaszjlott barmely testiiletet,

bizotsegol illet6leg tisztsegvisel6t visszahivhatja.

A visszahivesr6l a Kdzgytilds a Tarsasdg fegyelmi bizotrsdgdnakjavaslata alapjdn

ditnt.

g) Megallapitja a TArsasag 6ves kitltsigvetdsdt.

h) Elfogadja a kdpvisel6 6s iigyintdz6 szervek 6ves besz6mol6jdt. A Trirsas6g dves

beszamol6jdnak j6vahagy6sa a targydvet kitvet6 6v m{jus 31. napjdig a Kdzgyiil6s
egyhangir diintdse alapjan tdrt6nik. A beszdmol6 r6szdt kdpezi a TarsasAg 6ves p€nziigyi
beszrlmol6jelent6se, valamint a teriileti szervezetek, szekci6k tevdkenysdgd.6l kdsziilt
jelentds.

i) Ditnt szekci6k 6s tertileti szen7ezerek l6trehoz6s6nak k6rd6sdben.

j) Elfogadja, illetve m6dositja a Ta$asdg Alland6 bizottsagainak miikijddsi szabflyzatAt.
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k) Az Egyesiilet alapitasehoz az sziiksdges, hogy legalabb tiz alapit6 tag az Egyesiilet
megalakitdsrt kimondja, alapszab6lyAt meg6llapitsa, iigyint6z6 ds kdpviseleti szerveir
megvrlassza. (Ptk.3:63. S (1) 6s 3:64. S).

l) Dtint masodfokon az Egyesiilet tagiainak felvdteli kdrelme iigy6ben.

m) Minden mis, a fenti pontokban fel nem sorolt esetekben a ptk. 3:74. $-ban tal6lhat6
rendelkezdsek az iranyad6k.

7.

A Tarsaseg velasztott szeryei a Ktizgyiildsnek felel6ssdggel 6s beszimol6si kiitelezetrsdggel
tartoznak.

l.

2.

3.

4.

L

Kdzgyiildst sztiks6g szerint, de legal6bb dvenkdnt egyszer kell dsszehivni. A Kdzgyiildst
<jssze kell hivni akkor is, ha azt a bir6sdg elrendeli, illet6leg a tagok egyharmada az ok ds

a cdl megjelijl€sdvel kivenja.

Az alapszab'ly a tagok egyhamadrt6l eltdr6 h6nyadot is meghatiirozhat.

A vezetdsAg kajleles a kijzgyiildrt ,sszehivni a sziiksiges intizkeddsek megtdtete cdljrib6l,
ha

a) a Tdrsasdg vagyona az esedAkes turtozthokdt tuem fedezi;
b) a niqasdg elqreldthatilag nem lesz kdpes d tartoztisokat esedihessdgkor teljesiteni;
vogy

c) a Ttusasdg cAuainak el4ftse veszdllbe keriil|

A Kdzgyiildst a vezet6s6g hivja 6ssze.

A Kdzgyiil6s a tagok ijsszessdgdb6l ell. A vezet6s6g eltal megdllapitotr szdmf meghivotr
venddget a Kdzgyiildsen tanrcskozasijog illeti meg.

A Kdzgyiil6s iildsei nyilvAnosak.
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@

b6rrnilyeq--rnd

e dltal

@tq ala?szabdl)nak i
jrisagi€.

A hatdrozat heghozatalakor em szavazhdt aL
a) akit d haldtuzat kbtelezettsdg vagJ) feleldssdg al6l mehtesit vagy a jogi szemdly

turhArc mdsfdjta eltnlbek ftszes{t;

b) dkirel a hatdrczat szeint szerz6.l6t kell kbtni;
c) aki elleh a hatdrczdt alapjdn peft kell ihditani;
d) qkinek olyan houdta ozdjd d ekelt a diitftsben, aki a jogi szemdtynek nem tagia
yagr alopitija;
e) aki a dbntisben irdekelt ntds szervezettel tdbbsigi befovtisotu alapul' kapcsolatban

d ; vagJi

J) oki eglibkint szemdlyeseft drdekelt a dijhtisben.

6, Valamely kdzhaszni sze.\'eze@
+is4#glftekije-- vr akiillen ka,zha.z+[--{ze ;# sEak

ad6zAs

@eftek;

A Kttzgyiil6st az elntik vagy barmely kdt Kdzgytldsi tag ir6sban, egyiittesen hivja ijssze.

Szabdfyszerffen az iisszehiviis akkor min6siil, ha a tagok az iildsr6l legal6,bb *yole tizenijt nappal
az iilds id6pontjdt megel6z6en iresban ertesiilnek 6s az iilds targysorozatAr6l leirest kapnak. I
megh[winak tartdlmania kell a Tdrsasdg nevtt ds sxdkhelyit, a Kijzgyiilds idejdnek 6s

heb)szihdhek megieldlisit, illetve az iilis ndptuehdjh. A ndpirendet o meghiv'ban olyan
r^zletessAggel kell feltiintetni, hog! a szavavistu jogosalt.th a tdrg!)alni kivdnt tdmakijrijkben
ti I hi s p o ntj uk dt k ia I a k it h a s s d k.
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2.

l.

10.

Hat6rozatkdpes a Kdzgyiil6s, ha azon a szavazdsra j ogosultak legalebb 50% + I f6 jelen

van.

A szavazas rendje:

1. a) A Kdzgyiilds hatArozatait 6ltalrban nyilt szavaz6ssal, egyszerii
e761iihhc6odFI h^??,

b) A Kdzgyiilds brrmely tagjavaslatAra elhatdrozhatja a ritkos szavazast.

2. 
^z 

alapszab{l!' m6de

az6sn jososultak

@ Az egyesiilet alapszabtilyinak
m6dosittbdhoz a jelen ldvd tagok hdromhegyedes sztitbbbsiggel hozott
hattirozata sziiksAges. Az egyesnlet ciljdnok hrddosittbdhoz is qz eg)tesilet
megsziih4sira:I svild katzgriil^i dAnftshez d szavozati joggal rendetkezf tagok
htitot theg),edes sztitiibbsdggel hozou hatfuozata sziiksdles.

3. A rendes tagok szovszati jogukot szem4vesen, illetve meghatalha|ott
kdpviself /ttj dn grakorc Ih otj tik.

11.

t.
beliil ugyaiezen tdrgyserozattal dsszehivott Kdzgyfil6s a rnegjelenter( szamdra tekinte+

fl6lkiilsn+6rczatk6ee+, Hatdrozatkiptelensdg miaft legfusflbb 30 napon beliil ijsszehivott
megismitelt kbzgriilds a megjelentek suimddil fiiggetleaiil hatdrcza*Apes a4 eredeti
ndpifendi pontokban, ha az ercdeti kizgtiilesi meghivtjban efte kifeJezeoen

frgyeltueztettdk a tagohat ds obbah a megismitelt kijzg|iivs hel|at ds ideja is
feltii tefldlL A Kiizgiil4si sztsigriselaket - a jegJ,zdkdhywezetdt, a kdt jegyz6kd4tv
hitelesitat, a szavazatszdmldldt - a hat.irozdkApessdg megd apitdsa utdh kell
megwilasztania a kbzg![ildsnek egyszerii szlitibbsdggel a jelen l6v6 togok k1ziil.

2. A Kiizgyiil6s iil6seir6l minden eserben €rr+6k€zret6-& jegyz6k6nyv k6sziil, amelyb6l
megrllapithar6 a K6zgyiil6s hebie As idflpohtja, a napirehdi pontok, a
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hatdrozaftApessdg, a kijzgliiusi tisztsZg,iselak megrdldsztdso ds neve, a kijzgr)iildsen
elhongzottdk, illetve a kAzgyiilds ditntdseinek tartalma, id6ponrja 6s harilya, illetve a

d6nt6st temogat6k 6s ellenz6k sz6maftinya (ha lehersdges szem6lye). A jegyz1kainJ,vet a

Ievezetf elkAk, a jeg,zdkbnJ)wezetd ds a kA jeglzdkdhyv hitelesitd itja ald.

3. Az emldk€ztef€t-€s a jegyz6kdnyvet, mint a haterozatok nyilvdntartisat szolg6l6 okimtot,
lefiizve ds sorszamozva kell a Trirsasdg iratai k6z6tt meg6rizni. Folyamatos kezeldsdt a

Tarsasrg elndke lrtja el. A haldtuzatok meghomtaldt k,vetqeh a levezetf elnik azotunal

sziban kihirdeti a hdttitozatokat a kijzgyiilds el6tt,

4. A Kdzgytilds ddnteseit a ddntds idiipontjet kitvet6 kdt h6ren beliil itisban igazolhatlj
th6.lon kdzli az &intetlekkel, valamint a Tirsas6g sz6khelydn kiffiggeszti.

5. A Tdrsasag milkijd6sdvel kapcsolatosan keletkezen p6nziigyi-gaz dasdgi besz6mol6kba a

T6rsaseg szdkhely6n b6rki betekinthet, azokr6l saj6t kdlts6$e mdsolat k6szithet6.

6, n K6zgygl6s 6lerlt€ egysze. aa e-v6si Hetil@
Tdrsasdg sz€lgdl+aii€ainak igdrybev6teli m6djet, a kimog.+4slehet6segel<e+-iH€s€-+zek

n6rtekets6s felt6telett

4l"Fi*i&y-iltal-n)lsj+(#53erintij unatd<-Si+kirilta+ megisfl erhet6k,

VEZET6SEG

12.

Kdt Kdzgyiil6s kitztttti id6szakban a Kdzgyiil6s hatisktirdt - a kizdr6lagos hatAskdrijk kiviteldvel
a vezet6s6g gyakorolja.

13.

1. L +€zet6sdg a vez€E6sdgv4laszt6 K6zgy dyetiien megv4lasztja 2 (l@n6) 6rre

@.isel6+ A vezetus4g tugiait d katzgyiil's vdtasztja meg 2 Awe.

2. Avezet6seg+815 vehsztott tagbdl All.

3. A Tarsasdg tisztsdgviseldi:

- elnitk

15



---2-elelni;k
- f6ritk6r

- penztaros

- 12 tovdbbi vezetdsigi tag.

4. I Vezetajs,tg hatArez#

Pentj"l-+
teviibbiakbar €gytiM€26) &ltatir+za+-elqf i6E

kitelezettsdg v€y felel6ss6g al6l mentesiiliv.€y

b6rmilyerF-{E6s ol6nybe* rdszesgl, illerye a mogk6tend6 jogUgyletben egt6bk6nt

@i-juft arasai'@retdben a

Tegkdtds n6tkuL:g6n

i
j{fie€t&

A hatufuozal heghozdtalakor nem s|avazhat dz,

a) akit a hatdrozat kattelezettsdg vagy felelqssig al6l ,nentesit vagy a jogi sxem'llt
tefidre mdsf.tjto elanybeh ftszesit;

b) akivel a hatdrozat szerint szeryad4i kell kdtni;
c) aki ellen a hatdrozat alapjdn pe kell inditahi;
d) dkihek ollan houdtartovija d lekelt a d^htisbe , .!ki a jogi szem'tlnek nem tagjd
vagy alapit6ja;

e) aki o dOntdsben irdekelt mds szervezettel tbbbsdgi befolyfuon alapul' kapcsolatban
dll; vag!

t aki egydbkint szemilyesen 
'rdekeh 

a ddnftsben

5: '\ k6*'

@ibban elyanktzha 6 szeFvezet

imhat6s4qn6l

@ki,
@jelei'6s dsszegg a

@etlezaras inte"k azett;

@etrki,

szeri€+fe+fiig€€sz+efte-va€y+it+6+r€-
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@ r.6te.les yalamennyi 6.intott

kdzhaszn{rszer'*eze+ettti+be

Vezetf tisztstgviself ax. a nagykorit szemA! hhet, akineh cselekvdkepess^g a

tevdkehlsige elldtdsdhoz sziiksiges kijrben em ko titozttik.

Nem lehet vezelf lisztstgviseld az" akit b[incselekmihy elkbredse miatt jogedsen
szabddstigveszt4s biintetdsre iultek, amig a btrrtetett elqdlethez ftkddf hdt inlos
kiivetkezmdnlek .tl6l nem hte tesiin.

Nem lehet vezetd tisztsigviself az, akit e foglalkoztisttil jogerdsen eltiltoxak, Akit
,aldhtelJ) foglalkozisttil jogerfs birdi ltdlettel eltiltottak, az eltilttis hatdlJis alatt az

[tdletben megjeliilt tevdkenlsiget folltatd jogi szemily vezetd tisztsigviselfje nem tehet.

Az eltilttist kimondd hatfuozatban megszabott iddta amig hem lehet vezetd

tisztsigfiself uz, akit eltiltottak a vezetf tisztsdgviselqi ,evAkenysdgtdl.

14.

A vezet6s6g kizir6lagos hatiskijrdbe tarloznak az al'bblakl

5.

1

2.

3.

6.

'7.

8.

9.

A Tersas6g napi iigyeinek vitele, a?Ehd@ hataskitr6be tartoz6 0gyekben a dijnr6sek

meghozatala;

El6k6sziti a Tdrsasdg dves kdlts6gvetdseit 6s besz6mol6it ds azt a Kdzgyiilds el6 terjeszti.

Feliilbiralja a k6pvisel6 6s iigyintdz6 szervek 6ves beszdmol6jat, 6s a Kdzgyiil6s eld viszi.
A beszrmol6 r'szdt kdpezi a T6rsasdg 6ves pdnziigyi besz6mol6 jelentds€, valamint a

teriileti szervezetek, szekci6k tevdkenys6gdrdl kdsziilt jelentds.

Az 6ves ktiltsdgvetes elk€szitese 6s annak a k6zgyiil6s eld tedesztdse;

A tarsasdgi vagyon kezeldse, a vagyon felhaszn'l6sfua 6s befeketdsdre vonatkoz6, a

kdzgyiil6s hatAskdr6be nem tartoz6 ddntdsek meghozatala 6s vdgrehajtisa;

Diint szekcidk 6s teriileti szervezetek ldtrehozesinak k6rdds6ben, el6k6szrtr a

tiszts6gvisel6k megv6lasztdset;

Elfogadja, illetdleg m6dositja a T6rsasag alhnd6 bizotts6gainak miikijd6si szabdlyzatdt.
A Kttzgyiilds dsszehivdsa, a tags6g 6s az egyesiilet szerveinek drtesit6se, a Tiirsasiigot
6rint6 iigyekben, fontos k6rd6sekben el6terjesztdst fogalmaz meg a Kdzgyrilds sz6m6ra;

Az€ln6kstg-sze+v-.iltaMi+€+r-kozgyiil6s napirendi pontjainak meghat6rozrisa;
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10. Rdszvdtel a Kiizgyiildsen ds v6laszades az egyesi.ilettel kapcsolatos kdrddseke;

I l. A tags6g nyilvdntartdsa;

12. A Tdrsasig hatirozatainak, szervezeti okimtainak ds egydb ktinyveinek vezetdse;

13. A Titusas6g miiktidds6vel kapcsolatos iratok megdn6se;

14. Figyelemmel kis6ri a T6rsas6g alapszabdlyszerii miikitd6set 6s munk6j6t, tov6bb6 a

T6rsas69 tisztsdgvisel6inek tev6kenysdg6t.

15. Vdgrehajtja a Kdzgyiilds hatArozatait, illetve gondoskodik azok vdgrehajtis6r6l.

I 6. Megritatja 6s j6v6hagyja a Kdzgyiildsi el6terjeszt6seket.

17. Irenyitja a Tarsasrg gazd6lkodAsdt, nemzetkozi ds sajt6munkdj6t.

18. Koordinrlja, ellen6rzi 6s segitiatedileti szervezetek, szekci6k gazd|lkodesdt, nemzetkiizi

sajt6munkaj rt.
19. Alldst foglal a tdrsasdgi eml6k6rmek, dijak alapit6seban.

20. A MOTESZ-en keresztiil j avaslatot tesz kormiinykitiintetdsek adom 6nyoz6siLra.

21. A tisztijit6 Kiizgyiil€set megel6z6 dvben megvalaszrja ajel6l6 bizottsagor.

22. A Tarsasdgot 6rint6 megsziindsi ok fennrill6srinak mindenkod vizsgrilata is annak

bekdvetkeze eset6n az e tdrv6nyben el6irt intdzkeddsek megtdtele; ds

23. Az 
^lapszab{ly 

felhat^lmazAsa alapj6n a tagok felv6tel6r6l val6 ddnt6s.

24. Hat4rozatothozhat a Kttzgyiilds kiz6r6lagos hatasktir6be tatoz6 kdrddsek kivdteldvel-
a Tdrsas6g egdsz6t 6rint6 bdrmely kdrd6sben intdzkedik ds 6ll6st foglal a hat{skiirdbe
utalt iigyekben.

15.

L A vezet6sdg sztiksdg szerint, de legal6bb 6 havonk6nt egy alkalommal tart iil6st. Az iilds
iisszehivasar6l a Tersas6g elnitks€ge gondoskodik. A meghiv6t ds a napirenden szerepl6
el6terjeszt6seket legal6bb 15 nappal a kitiiz6ft id6pont el6ft a vezet6sdg ragjai r6sz6re

meg kell kiildeni.

2. A vezet6s6g iildsdre esetenk6nt, a napirendnek megfelel6en tan6cskoz'si joggal meg kell
hivni a napirendben drdekelt tagokat, ill. mes drdekelt szerveket, szervezetek kdpvisel6it.

16.

l. A vezet6sdg hatifuozatkdpes, ha iil6s6n a szavaz atijoggal rendelkez6knek legaldbb 50% +
I f6jelen van.
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2. A vezet6sdg hatfuozatait eltalaban nyilt szavaziissal, egyszerii sz6tdbbs6ggel hozza,

a ddnt szarazategyenl1sdg esetdn a szaraztist
meg kell isntdtelhi, ishritelt szavdzategyenl6sdg esetin a napircndijavaslatot elvetettneh
hell tekinleni,

A vezet6sdg bdrmely tagjinakjavaslatiira a vezetds6g elhatarozhatja a titkos szavazast.

3, 1\ hat{rezatk6pessd

segtsedtelt+€zo+6segi${s +jet€{tdy6k szanat6t fugget

EI+IEKSEC

+1

l, 1 T{rsaseg 5 tagt elnd

@to tis?tsdgvisel6k)

2, '\z eln6 6 bizot's6g

6z6lrwizsg6l€-bizessi€jFe.kritke=

'1, 
^z 

elndks6g ilan'q

terdbbiakbar-€ylia..+ez#+a*o?6)€+€tirs.ar-ektpii+

efdekelf' # ijl-€kin}lrele€.+li-sesig edl szerintijutrd

lel6 e6l szerir*i
F"atds

l9



', ,\rr6zhaszn6 sz i{€in dvig .qi--l€he#6zhcszn{}
@ibban o!ru1-kozhesze{-azer+eze€

Yezete tisztsdgviseldje volt @
6s6gn6l

n, ilv4nta*ett ad6 6s v6m

b) amellyel ezemben a+

e) amellyel szemben a?-.6.llanri-?dffi€s6fuzletleze+a€-in+6zk€d€sr.lkels*eG
vagJ iizletleatuest helt ettesit6 birs6go.-szcbett-ki;

d) amelynek ad6sz4rn{' az 6llami ad6 6s rdmhat6sdg +,'d6z6s-ren4i€*!t-+zele+tj*€ny

szeri@e+agy+i;ri,*€.

^ 
yezet6 tisztsdgvisel6, illetie az ennek jeldlt szem6ly kdteles valamerutyi drintett

et egyidejSleg m6s

kitzhasa*-sze+eze*#M1-

3. -A?€ 69+iz6F6+ag€s+a+dsf€6r€+

a) '\z elniil<s6g d6nt a yezet6s6g kdt Uldse ki,z6tti id6{zekbaE- a +ee+6s6g+iairo+agos

hat6skitr6be tartoz6 k ze k6rdesekben,

D6nt6seir6l a rezet6s6g leg{<iizetrebbHffi{i;d€s,
b) Enged6lyezi a l€iilli;ldi szakemberek meghiv{sat e+irsesdg k6lrs6g6n,

€) 
^ 

T6rsas6g €6uinak megval6sitasa 6rdekdben megh"+ffia+Fe
z eln6k6g blzze

@
d) D6nt a hat6sl€6rdbe tartoz6 fegyelrni eljiirds el+er1del6s6r6l

e) Elfegaqja a T6rsasag 6ves munkaterv6t

0 S[irg6s esetben dttnt kiilftildi kikiildetdsek6r; kiutaaise@€
Indft6'dig,

g) Irdnyiqa, segiti ds biztesitja a restiilet@
iigyint6zds6t

h) El6k6sziti a K6zg#l6sr 6s a veze8esdgi Eldseketrelkdsziti a vezer6sdg besq4iiel4j{*
i) T6j6l@ztatdst k6r a teriileti szeft ezetek, szek€i6k 6s ragek munkijdr6l,
j) El6tejeszt6st tesz a t6rs

k) K€ordindlia a Tarsas

reedez+3€+€H?ikdszilts1ifits-szeffezeser

l) Jayaslatet tesz tiszteletbeli tegok+M+el€re.e4drsas6€-y€ze+r€seg€nek
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@ts6gner<; annakfelel65s6ggel

rs*ezik

4

l, 4z eln6ks6g sziiksdg sze"i@
i+agek,*l€gatebb_€315 e

', Hat{rezag.dptelens

lrell hirni, Hatdreza' kker

en van.

+l

Yezet6 tiszts6gvisel6 az e r1eg)4(er6 szem6ly leherr--d<inele+sel€,lsi6kjpess€g6+ a
tev6l€{ys6ge el l6tdsAho?-sz$ksdges-k6+beq-+e€+6Fli#€

H&a ve@ki;teles k+eldkf az+ e+erm6sze&s

@kat rv6ben ell*qa, '\ vezet6

ll,

r\ yezet6 tiszts€visel6 Ugl aezet6si 6aladatai1:{z€4€.lfes€s+ij+€,M16++i.

N€r1.Fl€h€+-+eze+ isds€gvjs€l+ $ri aki. bgneselekmd jy-€ll<tj+€ti€s+-sia# j€ger6s€*
szaMsrtg,+€sz+6s-+ii{+e1#tel!-amig- a bEntetett el66lethez fgz6d6 hdtri*fi.es
kttve+kezfttrlek-altl-$en m€n

@6st6t jegerdsen elffi
valamely feglalkezdst6l joge.6s bir6i it6lenel eltiltettak, a"--e{+ils{s +,{6b€-€la*t__€z
it6letben rnegjel(tl em-leher

,\z eltiltdst kirnolld isel6
"r, alrit eltittetta ,
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ELLEN6M6 BIZOTTSAG (SzarnvizsgAl6 bizoftsAg)

2t.

1. Az Ellen6rz6 Bizotts6g a Kdzgyiilds 6ltal 2 iwe y'lasztott eln6kb6l ds 2 tagb6l (a

tov6bbiakban: tagok) dll. Kiztu6lag a Kajzgyiildsnek van alftendelve, csak ennek tartozik
felel6ss6ggel. A tagjai mds tisztsdgre nem velaszrhat6k.

2. A Bizotts6g miikiiddsi szabalyzata szerint miikddik, ellen6rz6s6nek rirgya a T6rsas6g

egdsz tev6kenysdge. Figyelemmel kis6ri a Trirsas6g alapszah'lyzata szerinti miik6d6st,
igy kiildnosen a rendelkezdsre ell6 eszkdzdknek az alapszab6lyban meghat6rozott c6lokra
t6rtdn6 felhasznalAsat.

3. Ellen6rzi a Tersasag penzngyi gazd'lkod6s6t, tovabb6 az iigyvitelre , az iigyintdz6sre 6s a

nyilvtntaft Asoka vonatkoz6 el6irdsok betaft 6sAt.

4. A Bizottsag a megallapitisair6l raj6koztatja a Tdrsasag vezet6 szen/eit 6s beszemol a
Kdzgyiildsnek.

5. A Bizottsdg sziiks6g szerint szaldanicsad6kat, eseti szak6rt6ket vagy tdrsasAgi tagokat is
bevehet a munkij6ba-

6. A Bizotts6g elndkdt ds tagjait a Tdrsasag hatdskitrdben intdzked6sijog nem illeti meg, de

a megellapit6sai nyomdn int6zkeddsre felk6rt tiszts6gvisel6 erre 8 napon beliil v6laszolni
kdteles. Az Ellen6rz6 BizottsAg kdteles az intezkeddsre jogosult vezet6 szervet
tajdkoztatni 6s annak dsszehivdsrt kezdem€n yezni,ha arc6l szeteztudomest, hogy
a) a TArsas6g miikijddse sorrin o lyan j ogszabilys6rtds vagy a Tdrsasig drdekeit egydbkdnt
silyosan s6rt6 esemdny (mulasztds) tijftdnt, amelynek megsziintetdse vagy
ktivetkezm6nyeinek elh6ritdsa, illetve enyhitdse az intdzkeddsre jogosult vezet6 szelv
ddnt6s6t teszi sziiks6gess6, vagy

b) a vezet6 tisztsdgvisel6k felel6ssdgdt megalapoz6 t6ny meriilt fel.

'1. ABizofts{gsziiksdg szerinr, de dvente legaldbb 2 alkalommal iildsezik.

8. Hatirozatkdpes, ha az iildsen az Ellen6rz6 Bizotts6gi tagokn ak a 213_a jelen van.
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9. Amennyiben nem haterozatkdpes, iilesdt legkordbban a kdvetkez6 napon, de legk6s6bb

15 napon belul ismdtelten dssze kellhivni.
Az ismetelten dsszehivott iil6sek hatirozatkepessdg6hez is a bizottsigi tagok 2/3 r6sz6nek
jelenl€te sziiksdges.

10. A Bizotts6g hat'rozat^it egyszerii sz6tdbbs6ggel. nyilt sza\azlssal hozza,

szovozateglehlfsdg eseten a szavazdst

meg kell ism4tuhi, ismAtub szawuategyenlfsZg esetdn a napbendi jaraslotot elretettnek

kell tekinteni. Az i16sek6l eml6keztet6 kdsziil. amelvet az elnttk ir al6.

I l. Nem lehet a felilgyel6 szerv elnoke vagy tagia, illetve kajn)ryvizsgel6ja az a szemdly, aki

a) a vezet6 szerv elndke vagy tagja,

b) a rczhaszn* sze ezettel a megbizat6sen kiviil mas tevdkenysdg kifejtds6re idnyul6
munkaviszonyban vagy munkavdgzesre ir6nyul6 egydb jogviszonyban 6ll, ha jogszabely

mr4skdpp nem rendelkezik,

c) a k6zhaszaf szervezet c6l szerinti j uttat6s6b6l €szesiil - kiv6ve a bdrki eltal megkiit6s

nelkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolgaltatasokat -, illetve
d) az a)-c) pontban meghati4rozott szem6lyek hozz|taftoz6ja.

Az Ellenbrzo Bizottsdg tagja barki lehet, akire a vezet6 tiszrsdgvisel6ke vonatkoz6

kiz6r6, illetve dsszefdrhetetlens6gi feltdtelek, tovabb6 az aldbbi felt6telek egyike sem dll
fenn.

Az Ellen6tz6 Bizotis'g tagla 
^z 

a \agykort szemdly lehet, akinek cselekv6k€pessdg€t a

tevdkenysdge ellitesAhoz sziiksdges kiirben nem korl6toztAk. Nem lehet az Ellen6n6
Bizottsag tagta, akivel szemben a vezet6 tisztsegvisel6kre vonatkoz6 kizrir6 ok 6ll fenn,

tovabbi aki vagy akinek dhozzatartozoJa aiogi szem€ly vezet6 tisztsdgvisel6je.

12. A mfiktid6si szabdllzatot a vezet6seg haglijaj6vr.

FEGYELMI BlZOTTSAG

22.

Fegyelmi iigy esetdn a vezet6s6g (elndks6g) az iigyet kivizsg6lasra 6s javaslatt6tel c6lj6b6l a

megyelasztott fegyelmi bizotts6gnak (elnitk + 2 tag) 6tddja,
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A PARTOL6 JoGI SZEMELYEK BIZOTTSAGA

23.

A Partol6 Jogi Szemelyek Bizottsdga dvente k6t alkalommal a Trirsasdg eln6ksdgdvel iildsezik,
melynek keretdben egyezteti a T6rsasdgmiikdddsdvel kapcsolatos elvar6sait.

A TARSASAG TERULETI SZERVEZETEI 6s szpTcT6I

1. A Tarsasrg szekci6 az egy-egy specielis szakteriilettel foglalkoz6 tarsasrgi tagokat
tdmiirit6 egysdgek

2. A szekci6k tev6kenys€giiket, gazddlkoddsukat a T6rsas6g feliigyelete 6s irenyitesa alatt
v6gezhetik.

Az ellen6rzdst a TdrsasAg az ellen6tz6 bizotts{g ritj6n l6tja el.

3. A TiirsasAg szekci6inak szen7ezetdre 6s miik6dds6re a T6rsas6gra vonatkoz6 szabdlyokat

kell drtelemszeriien alkalmazni.

4. A szekci6 ldtrehoz6sdr6l a Tdrsas6g vezet6sdge hatiroz.

5. A szekci6 vezet6 szerye a taggliiilds. A taggyiilds hatrirozatk6pes, ha azon a szekci6
tagsdg6nak legal6bb az 50olo + I ftijelen van.

6. A taggyiil6s kizdr6lagos haliskiirdbe tarrozik:

a) szekci6 vezet6 tisztsdgvisel6inek: elnijk, titkdr, szervez6 titkir megvalaszt6sa, illetve
felmentdse.

A szekci6k vezet6it a taggyiilds 2 (kett6) 6ves id6tartamra v6lasztja.

A szekci6k elndkei a Tdrsaseg vezer6s6gdnek tagjai.

b) A szekci6 szen/ezeti 6s miikdddsi szabalyzatanak elfogaddsa, illerve m6dosit6sa.
c) A vezet6 tisztsdgvisel6k 6ves beszamol6 jelent6seinek megvitat6sa, elfogad6sa.
d) A szekci6 6ves munkaterv6nek megallapitisa.

e) A Tarsasag 6ltal a szekci6 szamera meghaterozott k6lts6gvetdsi keret felhaszn6l{s6r6l
a szekci6 elszimol6si kdtelezettsdggel tartozik a Trirsasdg vezet6sdgdnek.
f) a szekci6 megsziin6sdnek, illetve az anyaegyesiiletb6l val6 kiv6lrs6nak elhateroz6sa.



7. A szekci6 taggyiildse hatituozatait 6ltaldban nilt szavazessal, egyszed sz6tdbbsdggel

hozzd. A szeryezeti 6s mfikdddsi szab6lyzat m6dositasrhoz, a szekci6 megsziin6sdnek,

illetve az anyaegys6gbiil val6 kiv6ldsdnak kimondrisdhoz a szavazAsm jogosultak

kdtharmad6nak egyet6rt6 szavazata sziiksdges.

8. A Ttusas6g szekci6inak szervezeti ds miikdd6si szab'lyzatai az alapszab|ly melldkleteir

kdpezik.

9, 1\ Vezet6sdg hat6.ozathozataleba@

rerdbbial(ban €gyutt: hozzatanez6) a hadrozaFalapjin

l.dtelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesiil, vagy

birmilren m6s el6nyben r6szesiiHlletv€ € # kdtend6 jogiigylerben egy6bk6nr

@inti j uttat6sq*€re+eben-a+i+ki-{i]tu+

illefie a Tdrsasa

t€
jr#at6e,

10, \'alamely ldizhasznu szeFvezet megszgnt6t l<iyet6 k€! 6i ig nem lehet a Tiirsast-+eze+6
tiszts6g\ iselqF az a s

L

A TARSASAG VEZET6 TISZTSEGVISEL6INEK HATASKORE

z).

1. A t6rsas6g elndkdnek hatrlskdre:

a) Kdpviseli a TArsasAgot a hat6sigok 6s mrs illami, lirsadalmi szervek, valamint
nemzetkdz szeF/ezetek el6tt.

b) Vezeti a Kitzgyiil6st, a vezet6sdg Mk$6g tan6cskozasait.

c) Ddnt 6s/vagy intdzkedik az-+H<se tezeds'g ket tildse kiizOtti id6szakban a

fbtitkiffal egyetdrtdsben - az elndkseg hatiskdr6be tartoz6, de halaszthatatlan ddnt6st

6s/vagy intdzked6st igdnyl6 iigyekben, kivdve az elniiksdg kizir6lagos hataskdreit irint6
k6rddseket. Egyetert6s hi6ny6ban az iigyben az elnijks6g diint.



Az elndk ddnt6seidrt felel6ssdggel tartozik 6s azok6l az elnoks€g legkdzelebbi iil6sdn

beszamolni kiiteles.

d) Orkddik a hatdlyos jogszabAlyok, ktilitnitsen a Tifusas6gm vonatkoz6 rendelkezdsek 6s

a Telsasag alapszab6ly6nak szigonl betart6sa felett.

e) Ellen6rzi a vezet6 szervek hatilrozatainak v6grehajtdsrit.

2. Az elndkitt akad'lyoztatasa esetdn a kdt alelndk egyike helyettesiti. Ha az is

akadiilyoztatva van, a masik alelndkj6r el. A vezet6s6g lis-az€]iii@ az alelnitkitt 6n6ll6

feladaft al is megbizhatja.

3. A f6titk6r hat6skiire:

a) A T6rsas6g vezet6 szerveinek iildsei kiiziitt e testiiletek haterozatainak megfelel6en

folyamatosan intdzi a T6rsas6g iigyeit.

b) Az (l) bekezd€s c) pontjaban meghatarozott iigyekben az eln6kkel egyet6ftdsben ddnt

6s intdzkedik.

Egyet6rt6s hi6nytban a+elBdks6g vezetdsig ditnt.

c) El6kdsziti a vezet6 szervek iildseit, biztositja miikiid6siiket €s gondoskodik a

hatarozatok vegrehajtisA16l.

d) Tejekoztatja a tagokat a Tersas{g munkijfu6l.

4. A penztaros a Tersasig p6nzkezeldsi szab'lyzat'ban foglaltak szerint kezeli a p'n^iral,
gondoskodik a bevdtelek 6s kiadasok teljesit6ser6l, a penzkeszlet el6ir6s szerinti

elhelyezesdr6l, vezeti a napl6f6kiinyvet.

5. Az ellen6r a p6nzkezel'si szab'lyzatban meghaterozott,6don 6s id6ktizdnkdnt ellen6rzi a

pinztdros mi.ikddds€t.

i-

A TARSASAG GAZDATTooAsa

26.

l. A T6rsasdg vagyona els6sorban a tagok 6ltal befizetett dijakb6l, a jogi szemdlyek 6s a

mag6nszemdlyek felaj 6n16saib6l, hozz|j6ni6saib6l, kongresszusi bev6telekb6l kdpz6dik.
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2. A T6rsasdg taftoz6sai6rt sajdt vagyoniival felel.

A tagok - a tagdij befizet6sdn ttl - a T6rsasrig tadozasaidrt saj6t vagyonukkal nem

felelnek.

3. A Tdrsaseg k6ltsdgvet6sdt az €tiot<s6g-terjes#W a vezet1sdg teteszti q

kAzg! iilis el i szbveg ft szt.

4. Az 6ves kdltsdgvetdsi tervben j6v6hagyott dsszegeknek rendeltetdsszedi 6s a mindenkori
p6nzilgyi el6inisoknak megfelel6 felhasznrlesddrt, valaminr a T6rsas6g ing6 6s ingatlan

vagyon6nak kezeldsddrt az4aF,<s6g vezetqs dg felel(is.

5. A Ttrsas6g gMdelkod6 tev6kenys6g6t az Egyesiiletek gazddlkodiisdra mindenkor
hat6lyos.jogszabaly szerint vdgzi.

A TARSASAG TORVENYESSEGI FELUGYELETE

27.

1. A T6rsasdg miiktid6se feleft az iigyeszs'g re6 irri.nyad6 szab6lyok szerint tdrvdnyessigi
gjiqyelr,td e I I e n tu zd s t gy 

^kor 
ol.

2. Ha a T6rsas6g miikijddsdnek titrv6nyessdge mAskdpp nem biztosithat6, M igylsz a

teruletileg illetdkes bir6s6ghoz fordulhat.

A TARSASAG HAT6SAGI ELLEN6RZ6SE

l. Ha a Tarsasdg olyan tev6kenysdget vdgez, amelyet a jogszab6ly feltdtelhez kdt, vagy
egydbkdn szab'lyoz, e tev6kenysdg felett a tev6kenys6g szerint hat6skdrrel nem
rendelkez6 6llami szerv a hat6siigi ellen6rzdsre vonatkoz6 szabdlyok szerintjAr el.

2. A Tdrsasag kiizvetlen politikai tevdkenysdget nem fol),tat, szervezete prrtokt6l fiiggetlen
6s azohak anyagi tamogatast nem nyiljt, illetve azokt6l t6mogatdst nem kap, tov6bba
orsz6ggyiil6si 6s iinkormAnyzati k6pvisel6jeldltet nem ellit 6s nem tAmoqat.
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2.

A TARSASAG MEGSZTNESE

29.

l. A Ptk. 3:48. $ rendelkezdsein kiviil a Tdrsasegjogut6d n6lkiil megsziinik, ha

a) az egyesiilet megval6sitotta cilj{t vagy az egyesiiler c6ljdnak megval6sitasa

lehetetlennd vilt, 6s irj c6lt nem hat6roztak meg, vagy

b) az egyesiilet tagjainak szima hat h6napon keresztiil nem 6ri el a tiz ftit.

A Tarsasdg mAs jogi szemdllyd nem alakulhat 6t, csak egyesiilettel egyesijlhet is csak

egyesiiletekre valhat szdt.

Az egyesiilet jogut6d ndlktili megsziindse eset6n a hitelez6k kdvetel6seinek kiegyenlitese

utan fennmarad6 vagyolt az alapszabdlyban meghat6rozott, az egyesiilet cdljeval
megegyez5 vagy hasonl6 cdl megval6sitAsAra ldtrejdft kijzhasznf szewezetnek kell
6tadni. A nyilvrntart6 bir6s6g jogszab6lyban meghatiirozoff szenTezetnek juttatja a

vagyont, ha az alapszabdly nem tartalmaz rendelkezdst a megsziln6 egyesiilet vagyon6r6l,
\ragy ha az dlapszdb'lyban megjeliilt kiizhasznt szeNezet a vagyont nem fogadja el, vagy

azt nem szerezheti meg.

A fennmarad6 vagyon sorser6l a nyilv6ntart6 bir6seg a tdrl6st kimond6 hat6rozatdban

rendelkezik, a vagyonritruh6z6s teljesit6s6re sziiksdg eseten iigygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezdsijog az egyesiilet tiirl6sdvel sz6ll 6t az ij jogosultra.

Az egyesiilet jogut6d ndlkiili megszrindse utiin a vezet6 tisztsdgvisel6kkel szemben e

min6sdgiikben az egyesiiletnek okozott k6rok miafti kirt6ritdsi igdnyt - ajoger6s bir6sagi

t6rl6st6l szAmitott egy dven beliil - az egyesiilet tdrl6s6nek id6pontjdban tags6gi
jogviszonyban ell6 tag vagy az drvenyesitheti, akinek a rdszdre a megsziin6skor

fennmarad6 egyesiileti vagyont 6t kelleft adni, vagy ha left volna vagyon, 6t kelleft volna
adni.

Ha az egyesiilet jogut6d ndlkiil megsziinik, a hitelez6k kieldgitetlen kdvetel6siik erejeig
kirtdritesi ig6n)a 6rvdnyesithetnek az egyesiilet vezet6 tisztsdgvisel6ivel szemben a

szerz6d6sen kiviil okozott k6rok6rt val6 felel6ssdg szabAlyai szerint, ha a vezero

tiszts€gvisel6 az egyesiilet fizetdskdptelens€g6vel fenyegetd helyzet beAllh uran a

hitelez6i drdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkez6s v6gelszamol6ssal tdrtdn6
meesziinds esetdn nem alkalmazhat6.

4.

3.

5.

6.
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HATALYBALEPES

30.

(1) Ezt sz egjsdges sze*ezetbe foglalt Alapszabdlyt a Magpr Klihikai Onkoldgiai
Tdnasdg 2016. ok ibet 27. nopjdn megtartott Knzgliilise elfogadta, ezzel a 2016.

tiprilis hd 1. napjdn e$ogadott Alapszabdl! hatdlldt vesztette-

(2) Aluliroa, a Tdrsasdg elniike igazolom, hog! az Alapszttb.ilJ) egJ)siges szerkezetbe

foglalt szdvege meglfelel az alapszabdly-midosittisok soflin hattillos tartalmdnak a4x,al,

hog! az AldpszdbtilJ) 2016. oktujbet 27. napjdn elhatdrozott midositisdi jelen

Alapszabdlybon vastag ds d6lt bet[iszed,issel, illetve a tbrtilt r6zek dthitztissat keiiltek
megjelbldsre.

Jelen alapszabdllt a T'rsas'g 2016. oktdber 27. napjdn megtartott Kdzgyiildse fogadta el.

Budapest, 2016. okt6ber 27.

El6ttiink, mint tanfk el6tt:

Ndv: .. 3€N[0.Ly.. .v.tve{ P-!.*

Luk"i-, l1{1.}p, .se!lL...J,1. llj Lakcim:..41.91

Al6iiis:

Zdndtk:

AhArcft Dr. Bodc Addtn iigtvid (Kelemen, Mdstuiros, Sdndor As Td$ai ijg)v6di lrodt, 1052 Budapest,
Vdci utca 24.) igazolou, hog|' az alapszabdb eglsdges szerkezetbe foglalt szbwge megifelel a ldtesitli
okirat mddosittisok alapjdn hatdllos taftalfidnak.

Budapest, 2016. okt6ber 27.

N6v: .)...4., :Y Izu)1e.9e....&9.!:1.

Aliir6s:
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