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1. cikkely
Általános rendelkezések
A Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság (MGyNT) társadalmi szervezetet (a továbbiakban: Társaság) a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CXLXXV. törvény rendelkezéseinek
megfelelően, az egyesülési jog alapján magánszemélyek hozzák létre az álabbiak szerint:
1. Az egyesület önkéntesen létrehozott, párt- és politikamentes, önkormányzattal rendelkező szervezet,
amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület az alapszabályban meghatározott célra alakul, e
cél elérése érdekében szervezi tagjainak tevékenységét.
2. Az egyesület demokratikus és önkormányzati elvek szerint tevékenykedik.
3. Az egyesület sajátos társadalmi szervezet, amelyre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CXLXXV törvény, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
4. Az egyesület önálló jogi személy, amely a bíróság általi nyilvántartásba vétellel jön létre.
5. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3: 63. § (2) bekezdése
értelmében az egyesület nem gazdasági tevékenység céljára alapított egyesület. A Ptk . 3: 63. § (3) bekezdésének
megfelelően az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére
jogosult. A Ptk. 3: 63. § (4) bekezdése alapján az egyesület vagyonát céljainak megfelelően használhatja, vagyont nem
oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nemjuttathat.
6. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap.

2. cikkely
A Társaság neve és székhelye
1. A Társaság neve: Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság – MGyNT

2. A Társaság székhelye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika épülete)

3. cikkely
A Társaság jellege
1. A Társaság egy, az önkéntes tagság alapjain nyugvó társadalmi szervezet, amelynek tagjai a gyermeknőgyógyászatot, mint szakmát művelő, vagy a gyermeknőgyógyászat iránt érdeklődő magyarországi
gyermeknőgyógyászok, szülész-nőgyógyászok, gyermekgyógyászok, orvosok, védőnők, egészségügyi
dolgozók, akik a Társaságot az Alapszabályának 4. cikkelyében foglalt célok teljesítésére hozzák létre,
illetve ezen célok megvalósítása érdekében csatlakoznak hozzá. A Társaságnak az Alapszabály 6.
cikkelyében foglaltaknak megfelelően Támogató, valamint Tiszteletbeli Tagjai is vannak.
2. A Társaság működése folyamán a költségvetési év a naptári évvel megegyező.
3. A Társaság hivatalos nyelve a magyar.
4. A Társaság önmagáról hivatalos tájékoztatást a www.gyermeknogyogyasz.hu honlapon nyújt.

4. cikkely
A Társaság fő célkitűzései
1. A Társaság fő célkitűzései az alábbiak:
a) a gyermeknőgyőgyászat területén végzett kutatások, valamint oktatás támogatása, különös
tekintettel az új ismeretek megszerzésére, az egészségmegőrzés, az életminőség javítása, valamint a női
termékenység hosszú távon való megóvása,

b) a leánygyermekek, a serdülő leányok és fiatal felnőtt nők nőgyógyászati egészségével foglalkozó
magyar gyermeknőgyógyászok, szülész-nőgyógyászok, gyermekgyógyászok, orvosok, védőnők,
egészségügyi dolgozók közötti együttműködés elősegítése,
c) az érdeklődés és tudatosság növelése a gyermeknőgyógyászat problémáihoz tartozó területeken,
elsősorban a megelőzés , a diagnosztika, valamint a ,,lege artis" kezelési eljárások terén,
d) a praktizáló gyermeknőgyógyászok széleskörű tapasztalatszerzésben való támogatása,
e) a gyermeknőgyógyászat területén folytatott kutatások támogatása, összehangolása, és egységesítése,

f) egyetemi, valamint poszt-graduális tanulmányok támogatása, összehangolása, egységesítése és
kiterjesztése a gyermeknőgyógyászat területén,
g) más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés a gyermeknőgyógyászat területén,
h) a gyermeknőgyógyászat területén végzett klinikai munka összehangolása és egységesítése azzal a céllal,
hogy a megfelelő kezelési és diagnosztikai irányelvek a nemzetközi elvárásoknak és célkitűzéseknek
megfelelően, ugyanakkor a magyar viszonyok szerint alkalmazásra kerüljenek.

5. cikkely
A Társaság tevékenysége
A Társaság fő tevékenységi körébe az alábbiak tartoznak:
a) a gyermeknőgyógyászat területén dolgozó gyermeknőgyógyászok, szülész-nőgyógyászok és
gyermekgyógyászok, orvosok, védőnők, egészségügyi dolgozók szakmai és erkölcsi támogatása,
b) a gyermeknőgyógyász szakképesítést megszerezni kívánók szakmai és erkölcsi támogatása,
c) a gyermeknőgyógyászat oktatásában résztvevő hazai centrumok, egyetemek szakmai támogatása,
d) a gyermeknőgyógyászat témakörében megrendezésre
szimpóziumok, kongresszusok szakmai támogatása,

kerülő

tudományos

összejövetelek,

e) Magyar Gyermeknőgyógyász Kongresszus szervezése (ld. SzMSz)

f) együttműködés kezdeményezése és fenntartása az álabbi, és más a gyermeknőgyógyászatot érintő
hazai és nemzetközi szervezetekkel:
MNT- Magyar Nőorvos Társaság
MGYT - Magyar Gyermekgyógyász Társaság
MOTESZ
Egészségügyi Minisztérium
FIGIJ (International Federation of Paediatric and Adolescent Gynaecology)
(Gyermeknőgyógyászok Nemzetközi Szövetsége)
EURAPAG (European Association on Pediatric and Adolescent Gynecology)
(Gyermeknőgyógyászok Európai Szövetsége)

SzNPIT - Szülészeti- Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság
MCSNT- Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság
MaSzNUT - Magyar Szülészeti- Nőgyógyászati Ultrahang Társaság
MNET - Magyar Nőgyógyász Endoscopos Társaság
MGyST - Magyar Gyermeksebészeti Társaság
HGySz - Házi Gyermekorvosok Szövetsége

g) a gyermeknőgyógyászati témájú publikációk megírására való ösztönzés, ezek megjelenésének elősegítése
a Magyar Nőorvosok Lapjában, szoros együttműködés fenntartása a folyóirattal.
6. cikkely
A Társaság tagjai
1. A Társaság Rendes Tagja lehet az a gyermeknőgyőgyász, szülész-nőgyógyász, gyermekgyógyász, orvos,
védőnő, egészségügyi dolgozó, aki a gyermeknőgyógyászat terén elhivatottságot érez, és aki a Társaság felé a
felvételét a tagfelvételi kérvény kitöltése útján önként kéri. A kérelem tartalmazza a felvételt kérő azon
nyilatkozatát, mely szerint a jelentkező ismeri és elfogadja az Alapszabályt. A tagsági viszony a közgyűlésen
jelenlevők egyszerű többségének hozzájárulásával keletkezhet akként, hogy annak elfogadásáról a leendő tag
külön nyilatkozik. A tagsági viszony tartalma kiterjed a Közgyűlésen való részvételre, a tagdíjfizetési
kötelezettségre az SzMSz-ben rögzítettek szerint, illetve a társasági tisztségekre való választhatóságra is.

2. A Társaságnak Támogató Tagjai lehetnek a gyermeknőgyógyászat problémái iránt érdeklődő, a
gyermekek, serdülők, és fiatal felnőttek nőgyógyászati egészségéért bármely téren tevékenykedő
szervezetek, intézmények, cégek, (mint pl. társadalmi, ipari, kutatási, ill. fejlesztési intézmények). A
Támogató Tagok az Elnökség javaslatára a Közgyűlés egyhangú hozzájárulásával, a tagságot elfogadó
nyilatkozat megtételével válnak a Társaság tagjává. A Társaság Támogató Tagjai hallgatóságként részt
vehetnek a Társaság Közgyűlésein, ahol észrevételeket tehetnek, azonban szavazati joggal nem
rendelkeznek, a tagdíjfizetési kötelezettség rájuk nem vonatkozik, továbbá nem választhatók társasági
tisztségekre.
3. Azok a szakemberek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a gyermeknőgyógyászat fejlődéséhez,
felkérésüket követően elfogadó nyilatkozat megtételével a Társaság Tiszteletbeli Tagjává válhatnak. A
Tiszteletbeli Tagság az elfogadó nyilatkozat Elnökséghez való benyújtásával lép életbe.
4. A jelen Alapszabály értelmében a Társaság Rendes Tagjának joga van:

a)
b)
c)
d)
e)

Szavazati joggal részt venni a Közgyűlésen,
jelölésre és beválasztásra a Társaság választott tagokból álló testületeibe, a Közgyűlés szavazata
alapján,
javaslatokkal, ajánlásokkal, megjegyzésekkel élhet,
értékelheti és jóváhagyhatja a Társaság tevékenységével kapcsolatos beszámolókat,
részt vehet a Társaság által szervezett eseményeken.

A Támogató, valamint a Tiszteletbeli Tagok jogai:
a) Közgyűlésen való részvétel,
b) észrevétel megtétele a közgyűlésen,
c) tagdíjfizetési kötelezettség nem vonatkozik rájuk,
d) Társaság által szervezett eseményeken való részvétel.
5. A Társaság Rendes Tagjainak kötelezettségei:
a) az Alapszabályban és az SzMSz-ben foglaltak elfogadása és annak tiszteletben tartása,
b) az Alapszabályban és az SzMSz-ben megállapított éves tagdíj befizetése.
A Társaság Támogató, valamint Tiszteletbeli tagjainak kötelezettsége a Társasággal szemben az
Alapszabályban, valamint az SzMSz-ben foglaltak tiszteletben tartására terjed ki.

6. A Rendes Tag tagsági jogviszonya megszűnik:
a) az Elnökségnek megküldött írásos lemondó nyilatkozat Elnökséghez való beérkezésével,
b) az Elnökség által előterjesztett, a Közgyűlés által jóváhagyott, illetve a Közgyűlés által meghozott
kizárási határozat által, amennyiben a Társaság Rendes Tagja nem teljesíti kötelezettségeit, illetve
az Egyesülettel, vagy annak tagjával/tagjaival szemben elkövetett súlyos etikai, vagy bármely jogi
vétség esetén,
c) a Rendes Tag elhunytával,
d) a Társaság megszűnésével.
A Támogató Tag tagsága megszűnik:
a) az Elnökségnek megküldött írásos lemondó nyilatkozat Elnökséghez való beérkezésével,
b) az Elnökség által előterjesztett, a Közgyűlés által jóváhagyott kizárási határozat által,
c) a Támogató Tag halálával, nem természetes személy esetén jogutód nélkül való megszűnésével,
d) a Társaság megszűnésével.
A Tiszteletbeli Tag tagsági jogviszonya megszűnik:
a) az Elnökséghez megküldött írásos lemondó nyilatkozat Elnökséghez való beérkezésével,
b) az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés határozatával a tiszteletbeli cím megvonásával,
c) Tiszteletbeli Tag halálával,
d) A Társaság megszűnésével.
7. A Társaság tagjainak kizárását eredményező okok:
a) Amennyiben a Rendes Tag egymást követő két évben tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz
eleget, úgy a Pénzügyi-ellenőrző Bizottság Elnökének jelentése alapján az Elnökség 30 napos
póthatáridő kitűzésével írásban felszólítja tagdíjfizetési kötelezettségének megtételére.
Amennyiben a kiszabott póthatáridő eredménytelenül telik le, az Elnökség kezdeményezi a
Közgyűlés előtt a Tag kizárásáról való döntést.
b) Ha a Rendes/Támogató/Tiszteletbeli Tag, illetve a Tag, mint jogi személy mögött álló természetes
személy a Társasággal, vagy annak tagjával/tagjaival szemben súlyos etikai, vagy bármely jogi
vétséget követnek el, úgy az Elnökség kezdeményezheti kizárását a Társaságból.
8. A tagsági jogviszony megszüntetéséről az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés dönt. A tag kizárásáról
határozó Közgyűlésre az érintett tagot is meg kell hívni, valamint biztosítani kell számára a védekezéséül
szolgáló érvek előadását.
9. Bárki, aki a Társaság Alapszabályában foglalt célokat megszégyeníti, rombolja a Társaság becsületét,
hírnevét, érdekeit, illetve az orvoslás becsületét gyalázza bármilyen módon, a Társaságból kizárásra kerül.
A kizárást az Elnökség, vagy a Közgyűlés bármely tagja is kezdeményezheti, kellő indokkal történő
alátámasztás mellett. A kizárásról a Közgyűlés dönt. A fent leírtak szerinti kizáráshoz a Közgyűlésen
jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok több, mint felének szavazata szükséges.

7. cikkely
A Társaság szervezete
1. A Társaság fő szervei:
- a Közgyűlés
- az Elnökség
- a Pénzügyi-ellenőrző Bizottság

2. A Társaság rendkívüli szervei lehetnek:
- a Bizottságok

8. cikkely
A Közgyűlés
1. A Közgyűlés a Társaság legfelsőbb szerve, melyben a tagok önmagukat képviselik. Meghatalmazás útján

való képviselet nem megengedett.
2. A Közgyűlés legalább évente ülésezik, mindig az Országos Gyermeknőgyógyász Kongresszus időpontjában
és annak helyszínén, kivéve, ha a kongresszus anyagi, technikai, vagy bármely okból nem kerül megrendezésre.
A Közgyűlést az Elnök hívja össze a beszámolók és az éves költségvetés elfogadása miatt legalább évente, a
napirend, a pontos időpont és helyszín közlése mellett postai úton, vagy elektronikus hírközlő rendszeren
megküldve.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóhoz csatolni kell továbbá az írásbeli előterjesztéseket is. A
közgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.
A meghívóban közölni kell a megismételt Közgyűlés helyét, időpontját, illetve azt a figyelmeztetést, mely
szerint a megismételt Közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, három napon belül a tagok és a Társaság szervei az
elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem
dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tizenöt nappal az ülés időpontját megelőzően
írásban - a megküldött meghívó útján – értesülnek.
3. A Közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazati joga van. A szavazati jog másra semmilyen
körülmények között nem ruházható át. Meghatalmazás útján nincs szavazati jog. Ugyancsak nincs írásban
benyújtott szavazati jog.
4. A Támogató és Tiszteletbeli Tagok szavazati joggal nem rendelkeznek.
5. A Közgyűlés nyílt szavazással hozza meg határozatait, kivéve a Pénzügyi-ellenőrző Bizottság, valamint az
Elnökség tagjainak választása vonatkozásában, melyről a Közgyűlés titkos szavazással dönt. A nyílt, nem titkos
szavazás kézfeltartással történik.
6. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van az ülésen. Egy döntés elfogadásához
a rendes tagok több mint felének egybehangzó szavazata szükséges.
A Társaság Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Társaság céljainak módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Amennyiben a Közgyűlésen a határozatképességhez szükséges létszám nincs jelen, a Közgyűlés feloszlatásra
kerül, és a Közgyűlés megismétlésére lesz szükség.
7. Szavazni csak személyesen lehet. A tag nem szavazhat, ha az ülésen nincs jelen, illetve a szavazat
meghatalmazással vagy elektronikus úton nem elfogadható.
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a [Ptk. 8:1. § (1)
bek. 1. pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármelyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben, illetve meghozandó döntésben egyébként
érdekelt,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.

8. A társadalmi szervezet legfelsőbb szervének hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az évi költségvetés meghatározása,
c) az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása,
d) a társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának
kimondása,
e) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy jogszabály kizárólagos hatáskörébe
utal.
9. A Közgyűlés tevékenysége az alábbiakat foglalja magában:
a) jóváhagyja a Társaság Alapszabályát, valamint annak az Elnökség és/vagy a Társaság tagjainak 20%-a
által javasolt kiegészítéseit,
b) dönt az Alapszabály módosításáról,
c) megválasztja az Elnökség tagjait,
d) jóváhagyja az Elnökség által benyújtott beszámolót, amelyet az Elnök, vagy a Főtitkár készít a Társaság
addigi tevékenységéről, illetve amelyet a Pénzügyi-ellenőrző Bizottság készít a Társaság megelőző
időszakának anyagi helyzetéről,
e) kijelöli a Társaság céljait az elkövetkező időszakra,
f) az Elnökség javaslatára dönt a tagdíj összegének elfogadásáról, felemeléséről
g) jóváhagyja a Társaság elkövetkező időszakra tervezett költségvetését,
h) jóváhagyja az Elnökség, az Elnök, és a Bizottságok, illetve azok Elnökeinek döntéseit, amelyek a két
egymást követő Közgyűlés közötti időszakban születtek,
i) jóváhagyja új tagok felvételét a Társaságba,
j) kinevezi a Társaság Tiszteletbeli Tagjait,
k) dönt az egyesületi tagság megszűnéséről,
1) dönt a Társaság megszűnéséről,
m) javaslatot tesz, és dönt a következő Országos Gyermeknőgyógyász Kongresszus helyszínéről és
idejéről,
n) dönt az elnökségi Tagok visszahívásáról.
10. A Közgyűlés számára címzett kéréseket, javaslatokat írásban kell beadni és a Főtitkáron keresztül az
Elnökségnek kell címezni. A kéréseket az azokat tárgyaló Közgyűlés időpontja előtt nem később, mint két
hónappal kell benyújtani.
11. A Közgyűlés döntése a Társaság tagjaira nézve kötelező érvényű.

9. cikkely
Az Elnökség

1. Az Elnökség a Társaság ügyvezető szerve.
Az Elnökség a Közgyűlések közötti időszakban biztosítja, irányítja, ellenőrzi a Társaság tevékenységét.
2. Az Elnökség kilenc választott tagból áll. Ezek: az Elnök, az Alelnök, a Főtitkár, a Szervezőtitkár, a
Pénztárnok, valamint a további négy Elnökségi tag.
A Ptk . 3:77. § szerint a Társaság vezető tisztségviselői az elnökség tagjai.
A Ptk . 3:22. § alapján a vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények is kizáró okok a következők:
• Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
k körben nem k korlátozzák.
• Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell.
• 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 az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős
bírói ítélettel eltiltottak, az e l t i l t á s hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselő nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 2 012.évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja szerint nem lehet
vezető tisztségviselő, akit közügyek gyakorlásától eltiltottak.

3. Az Elnökség, valamint a Pénzügyi-ellenőrző Bizottság tagjait a Közgyűlés titkos szavazással választja meg. A
jelölő bizottság által állított jelöltek közül az a 9 tagjelölt kerül megválasztásra, aki a legtöbb szavazattal
rendelkezik. A 9., 10., vagy további helyeken fennálló szavazategyenlőség esetén a kérdéses helyek betöltését
az egyenlő szavazatot nyert jelöltek között megtartott újabb titkos szavazás dönti el. Az Elnökség, valamint a
Pénzügyi-ellenőrző Bizottság tagjait a Közgyűlés a tisztségük szerint választja meg.
4. A választást követően a megválasztott Elnökség tagjai maguk közül állítanak jelölteket az Elnöki posztra,
melyről titkos szavazással döntenek. Az Elnökség további tisztségeinek betöltéséről - beleértve a Pénzügyiellenőrző Bizottság Elnökét is - az Elnök és más tagok javaslata alapján nyílt, igény esetén titkos szavazással
dönt az Elnökség.
5. Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van, és köztük van az
Elnök vagy az Alelnök. A jelen levő tagok több mint felének egybehangzó szavazata szükséges ahhoz,
hogy az Elnökség határozata érvényes legyen. Szavazategyenlőség esetén a határozat elvetettnek
tekintendő. Ugyancsak az Elnökség tagjainak több mint felének egybehangzó szavazata szükséges a
tisztségek megváltasz tásához.
6. Az Elnökség, így a megválasztott tisztségviselők megbízatása is négy évre szól. Az Elnök, a további
tisztségviselők és az elnökség tagjai korlátozás nélkül újraválaszthatóak.
7. Az Elnökségi ülést legalább évente egyszer össze kell hívni. Az Elnökségi ülés összehívását az Elnök
kezdeményezi, meghívó postai úton, illetve elektronikus hírközlő útján történő kiküldésével, melyben szerepel
az Elnökségi ülés pontos helye, ideje, valamint tárgyalandó napirendi pontok.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban
értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.
8. Az Elnökség tagjai a Társaság működéséhez szükséges döntéseket az Elnökségi ülések közötti
időszakban elektronikus úton (e-mail, videokonferencia, stb.) is meghozhatják. A szavazat érvényességét
ebben az esetben is az 5. pontban meghatározottak határozzák meg. Az Elnökségi ülések közötti
időszakban meghozott döntéseket a következő Elnökségi ülésen jóvá kell hagyni.
9. A társaság képviseletére az Elnökség tagjai önállóan jogosultak. A képviselet rendje a bankszámla feletti
rendelkezésre a következő:
A Társaságot az Elnök, a Főtitkár, valamint a Pénztárnok önállóan képviselik. A további elnökségi tagok csak az
Elnök, illetve a Főtitkár és a Pénztárnok együttes akadályoztatása esetén, írásbeli meghatalmazásuk alapján képviselhetik
a Társaságot meghatalmazás szerint.
10. A Főtitkár felelős a Társaság adminisztrációs feladatainak ellátásáért. Feladatai közé tartozik a Társaság
tagjainak nyilvántartása, az Elnökségi ülések és a Közgyűlések napirendi pontjainak összeállítása, valamint
azok jegyzőkönyvének vezetése.
11. A Pénztárnok megvalósítja az Elnökség és a Közgyűlés gazdasági döntéseit, nyilvántartást vezet a
tagdíjakról, ellenőrzi azok befizetését, és lépéseket tesz a nem befizetett tagdíjak beszedésére. Feladata a

költségvetés előkészítése, valamint az Elnökség, a Pénzügyi-ellenőrző Bizottság, és a Közgyűlés számára a
gazdasági vezetésről szóló beszámoló benyújtása.
12. Az Elnökség fő feladatai az alábbiak:

•
•
•
•
•
•

•
•

tiszteletben tartja a Társaság Alapszabályát, és az SzMSz-ot, valamint ezzel összhangban jár el,
a Közgyűlés számára összeállítja a napirendi pontokat,
Javaslatot tesz a tagdíj összegére, és azt elfogadásra benyújtja a Közgyűlés elé,
részt vesz a Közgyűlésen,
a Közgyűlés döntéseit megvalósítja a Közgyűlések közötti időszakban,
a kongresszus helyi Tudományos és Szervező Bizottságával együttműködésben biztosítja, hogy az
Országos Gyermeknőgyógyász Kongresszus a Közgyűlés döntéseivel összhangban kerüljön
megszervezésre,
a Bizottságok minden találkozójára és minden tevékenységéhez programot készít,
ellátja az Egyesület gazdasági vezetésével járó feladatokat, összeállítja, valamint koordinálja az éves
költségvetést, s ellenőrzi hatékonyságát.

13. Az Elnökség Tagjának tisztsége megszűnik:
- Elnökségi Tag lemondásával, melyet a Közgyűlés elé terjeszt be,
- Közgyűlés visszahívja tisztségéből,
- Elnökségi Tag halálával.
Ha az Elnökség taglétszáma több mint hárommal csökken, Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni
legkésőbb hat hónapon belül, és rendkívüli tisztségválasztást kell tartani. Mindaddig, míg ez megvalósul, az
aktuális Elnökség marad hivatalban. Az Elnökség Tagja lemondó nyilatkozatát megküldi az Elnöknek. A
lemondás a nyilatkozat kézhezvételével lesz hatályos.

10. cikkely
Pénzügyi-ellenőrző Bizottság
1. A Pénzügyi-ellenőrző Bizottság annak Elnökéből és egy tagból áll.

2. A Pénzügyi-ellenőrző Bizottság tagjait a Közgyűlés titkos szavazással választja meg. A Jelölő Bizottság
által állított jelöltek közül az a 2 tagjelölt kerül megválasztásra, aki a legtöbb szavazattal rendelkezik. A 2.
helyen fennall6 szavazategyenlőség eseten a kérdéses helyek betöltését az egyenlő szavazatot nyert jelöltek
között megtartott újabb titkos szavazás dönti el. A Pénzügyi-ellenőrző Bizottság tagjait a Közgyűlés a
tisztség megjelölése nélkül választja.
A Pénzügyi-ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú szemé/y lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozzák.
3. A Pénzügyi-ellenőrző Bizottság feladata:
- a Társaság pénzügyi- és gazdálkodási tevekénységének vizsgálata,
- a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése,
- a tagsági díj fizetésének ellenőrzése.
4. A Pénzügyi-ellenőrző Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, észrevételeiről, javaslatairól
tájékoztatja az Egyesület Elnökséget.
5. A Pénzügyi-ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja
- aki Társaság Elnökségének tagja,
- aki a Társaság alkalmazásában áll,
- aki a Társaságban gazdasági feladatokat lát el.

Nem lehet a Pénzügyi-ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó ok áll fenn, továbbá aki,
vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
A bizottsági tag a bizottság munkájában személyesen köteles részt venni.
A Pénzügyi-ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak, ha tisztségük ellátására méltatlanná válnak.
A Pénzügyi-ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, mt7kodisire az Elnökség
működésének szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Pénzügyi-ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg..
11. cikkely
Bizottságok
l. Az Elnökség szakmai feladatok elvégzéséhez Bizottságokat hozhat létre, melyek tagjai az egyesületi

tagokból állnak. E Bizottságok összetételét, működési szabályzatát az Elnökség határozza meg.
2. A Bizottságok munkájuk során az Elnökségnek tartoznak beszámolással és f e l e l ő s s é g g e l .
3. Ilyen rendszeres Bizottság a Jelölőbizottság. A Jelölőbizottság 3 tagból áll: Elnök és 2 további tag. A
Jelölőbizottság tagjait az Elnökség választja ki és bízza meg, a Közgyűlést megelőzően legalább fél évvel. A
jelölőbizottság feladata következő Közgyűlés számára az új Elnökség és Pénzügyi-ellenőrző Bizottság
megválasztásához szükséges jelöltek listájának felállítása. Jelölt csakis kizárólag a Társaság tagja lehet.
4. Ugyancsak rendszeresen felállított Bizottság a 4 évente megválasztásra kerülő Elnökség választásakor
felálló Szavazatszámláló Bizottság, mely 3 tagbó1 áll: Elnök és 2 további tag. A Szavazatszámláló Bizottság
tagjait az Elnök választja ki es bízza meg a Közgyűlésen közvetlenül a szavazás megkezdése előtt.
12. cikkely
A Társaság gazdálkodása
1. A Társaság költségeit a tagdíjakból, valamint a Támogató Tagok által befizetett támogatásokból, továbbá
adományokból finanszírozza. A tagdíj összege 2011. évtől 3.000.-Ft (azaz háromezer forint), mely az Elnökség
javaslata alapján, a Közgyűlés jóváhagyásával a KSH által közölt éves inflációs ráta arányában emelkedhet. A
tagok kötelesek a tagdíjat legkésőbb tárgyév május 31. napjáig a Társaság bankszámlájára megfizetni.
Amennyiben a Tag elmulasztja befizetését, úgy a 6. cikkely 9. pontjában foglaltak szerint köteles a Társaság
eljárni.
2. A tagdíj összegét az Elnökség állapítja meg és a Közgyűlés hagyja jóvá. A Tiszteletbeli Tagok nem fizetnek
tagdíjat. További anyagi hozzájárulást a Társaság egyetlen szervének sincs joga követelni a Társaság Tagjaitól.
A tagdíjfizetés részletes szabályait az SzMSz tartalmazza.
3. A Társaság Elnökségének joga van más anyagi hozzájárulásokat, pl. adományt, ajándékot elfogadni.
4. A Társaság pénzalapjából történő bármilyen kiadás engedélyezése csak az Elnökség előzetes

hozzájárulásával t ö r t é n h e t .
5. Az egyesületi honlap létrehozásának, illetve fenntartásának költségeit a Társaság a rendelkezésére álló
pénzalapból fedezi. A honlap arculatát, valamint az azon szereplő mindennemű informaci6t az Elnökség
hagyja jóvá. A honlap webmesterével való kapcsolattartás a Szervezőtitkár, vagy az Elnökség egy
megbízott tagjának a feladata.
6. A Társaság tevékenységéből származó bevételek kizárólag a Társaság és szerveinek működtetéséhez
szükséges költségek fedezésére fordíthatók, valamint a Társaság azon tevékenységeinek fejlesztésére,
melyek a meghatározott célokat szolgálják, az alkalmazandó jogi előírásoknak megfelelnek, s melyek
közvetlenül kapcsolódnak a Társaság lefektetett céljainak eléréséhez. A Társaság költségei a Társaság
céljainak megvalósítását kell, hogy szolgálják, a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységi
formákkal összhangban. A Társaság gazdasági működtetését a Pénzügyi-ellenőrző Bizottság felügyeletével
az Elnökség irányítja és azért teljes körű felelősséggel tartozik.

13. cikkely
A Társaság megszűnése
A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha:
- a tagok kimondják megszűnését; vagy
- az arra jogosult szerv megszünteti.
- a Társaság megvalósította célját vagy a Társaság céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;
vagy
- a Társaság tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolyatását
követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli..
A Társaság jogutódlással szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül, illetve egy vagy több egyesületre szétválik.
A Társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradó vagyont a Közgyűlés által meghatározott
szervezetnek kell átadni.
Visegrád, 2015. április 17.

Dr. Major Tamás
Elnök

Záradék:
Alulírott, Dr. Major Tamás elnök igazolom, hogy az egységes szerkezetű alapszabály elkészítésére az
Alapszabály 1/3,4,5,6, 2/2, 8/2,6,7, 9/1,2,7,9, 10/2,5 és 13. cikkeinek változása adott okot - mely
változások az okirat szövegében dőlt betűvel vannak jelölve - és igazolom, hogy a létesítő okirat egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat - módosítások alapján hatályos tartalmának.

Visegrád, 2015. április 17.

Elnök

