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Alapítva 1971.
***

PREAMBULUM
A - civil szervezetek bírósági nyilvántartásába a Fővárosi Bíróság által 934. nyilvántartási szám
alatt bevezetett – Magyar Immunológiai Társaság tagjai 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 CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelve az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet hatályos Alapszabályát.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A Magyar Immunológiai Társaság (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
CLXXV. törvény rendelkezései alapján működő, önkormányzattal rendelkező, természetes és jogi személyek önkéntes társulásán alapuló, egyesületként működő civil szervezet.
(2) A Társaság neve magyarul: Magyar Immunológiai Társaság.
(3) A Társaság neve angolul: Hungarian Society for Immunology
(4) A Társaság neve franciául: Société Hongroise d’Immunologie
(5) A Társaság neve németül: Ungarische Gesellschaft für Immunologie
(6) A Társaság székhelye: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, III. Sz. Belgyógyászati Klinika, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
(7) A Társaság önálló jogi személy, amely jogfolytonos jogutódja a MOTESZ keretében 1971ben megalakult azonos elnevezésű Magyar Immunológiai Társaságnak.
(8) A Társaság – közgyűlésének döntése alapján – nagyobb külföldi vagy belföldi szervezethez
kapcsolódhat. A Társaság jelenleg az International Union of Immunological Societies
(IUIS, Imunológiai Társaságok Nemzetközi Szövetsége), valamint a European Federation of
Immunological Societies (EFIS, Európai Immunológiai Társaságok Szövetsége) nemzetközi
szervezetek tagjaként, azok szervezeti és alapszabályzatával összhangban működik.
(9) A Társaság közgyűlésének döntése alapján munkacsoportot hozhat létre.
(10) A Társaság pecsétje: „Magyar Immunológiai Társaság” feliratú körpecsét, alul „Budapest” felirattal, közepén a Társaság szimbólumával valamint közvetlenül felette
középen „1971” felirattal.
(11) A Társaság honlapjának a címe: www.mit.hu
(12) A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és más formában sem támogat.

2. §
(1) A Társaság tagja lehet – a jelen alapszabályban meghatározottak szerint – minden olyan
természetes személy, aki a Társaság célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása
érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá elfogadja a Társaság
alapszabályát.
(2) Pártoló tagként jogi személy is részt vehet a Társaság tevékenységében. A csatlakozás önkéntes, minden tag megtarthatja autonómiáját és függetlenségét.

II.
A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS FELADATAI
3. §
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A Társaság célja:
a) az immunológia hazai fejlesztésének elősegítése, a szakág művelőinek összefogása;
b) a tagok tudományos ismereteinek bővítése, szakmai képzettségük elmélyítése;
c) a tagok tudományos munkásságának támogatása;
d) az immunológusok szakmai érdekeinek képviselete;
e) a magyar immunológia kutatási eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetésének, gyakorlati felhasználásának elősegítése, külföldi tudományos kutatások
eredményeinek terjesztése;
f) a hazai tudományos fórumok fenntartása és szervezése az immunológia számára és
a szakág képviselete a hazai tudományos közéletben;
g) a közvélemény hiteles tájékoztatása a tudományág eseményeiről;
h) a tudományág graduális és postgraduális oktatásának elősegítése;
i) a magyar és a nemzetközi immunológiai társaságok közötti formális és informális
kapcsolatok elősegítése.

4. §
A Társaság alapvető feladatai körében:
a) a tagok és a Társaság vendégei részére rendszeres hazai és nemzetközi konferenciákat, előadó- és vitaüléseket szervez, szakfolyóiratokat, kiadványokat jelentet meg;
b) javaslataival segíti a szakkönyvkiadást, a szakterületet érintő oktatási feladatok
megoldását, a szakággal foglalkozó állami, társadalmi szervezetek munkáját;
c) véleményt nyilvánít a szakterületet érintő kérdésekben;
d) felkérés esetén javaslatot tesz állami kitüntetések adományozására;
e) saját kezdeményezésként pályázatokat hirdethet, jutalmakat tűzhet ki, alapítványt,
emlékérmet és díjakat létesíthet;
f) hazai és nemzetközi tudományos együttműködési programokat támogathat;
g) szükség szerint e feladatok megvalósítása érdekében a Társaság munkájába bevonja mindazokat a szakembereket, akik felkészültségüknél fogva a Társaságot céljai
megvalósításában segíteni tudják;
h) kapcsolatot létesít és együttműködik más szervezettel, társasággal, egyesülettel, segíti, irányítja, összehangolja és támogatja tagjai és szekciói ilyen irányú tevékenységét;
i) részt vesz nemzetközi és hazai tudományos szakmai szervezetek munkájában;
j) anyagi lehetőségeinek határain belül és kapcsolatai révén támogatja a tagok hazai
és külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételét;
k) olyan szakmai-gazdasági tevékenységet folytathat, amely vagyonát növeli;
l) segíti a tagok szellemi alkotásainak hazai és külföldi hasznosíthatóságát.

III.
A TÁRSASÁG TAGSÁGA
5. §
(1) A Társaságnak jogszabályi keretek között – önkéntes belépés alapján – tagja lehet a 2. §ban meghatározott minden olyan személy aki:
a) egyetért a Társaság célkitűzéseivel;
b) elfogadja a Társaság alapszabályát és esetleges egyéb szabályzatait, valamint a vezető szervek határozatait;
c) tevékenysége nem áll ellentétben a Társaság, valamint az esetleges tagszervezetek
céljaival és tevékenységével;
d) felvételét írásban kéri;
e) felvételével kapcsolatban eleget tesz az alapszabály által megkívánt egyéb követelménynek;
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f)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

írásban kötelezettséget vállal az Alapszabályban foglalt tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére.
A Társaság tagjai lehetnek:
a) rendes tagok;
b) tiszteletbeli tagok;
c) ifjúsági tagok;
d) pártoló tagok.
Rendes tag: rendes tag az, aki megfelel a III. 5. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, és akinek felvételét két rendes tag ajánlja, továbbá akinek a tagfelvételi kérelmét a
Társaság elfogadja. Rendes tag csak felsőfokú végzettséggel rendelkező személy lehet.
Tiszteletbeli tag: tiszteletbeli tag az a személy, aki az immunológia szakterületén kiemelkedő jelentőségű eredményeket ért el. A tiszteletbeli tagot a vezetőség ajánlására a közgyűlés
választja meg.
Ifjúsági tag: ifjúsági tag az a személy, aki egyetemi vagy főiskolai hallgató és dokumentált
érdeklődést mutat az immunológiai tudomány iránt, feltéve, hogy eleget tesz az III. 5. §
(1) bekezdésében foglalt követelményeknek és felvételét két rendes tag ajánlja. Kötelezettséget vállal arra, hogy jelzi, ha doktori képzésben vesz részt és önálló bérrel rendelkezik, valamint jelzi, ha hallgatói jogviszonya megszűnik. A tagfelvételi kérelmét továbbá a Társaság elfogadja.
Pártoló tag: pártoló tag az a természetes vagy jogi személy, aki az immunológia ügyének
támogatása céljából a Társasághoz csatlakozni kíván és akit a közgyűlés felvesz a Társaság
pártoló tagjainak sorába.
A rendes és ifjúsági tagok tagfelvételi ügyében a Társaság elnöksége a tagfelvételi kérelem
kézhezvételétől számított 30 napon belül nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.
Az elnökség a tagfelvételi kérelemről szóló határozatát annak meghozatalát követő 8
napon belül írásba foglaltan, igazolt módon köteles megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A felvételt megtagadó határozat ellen a kérelmező a Társaság közgyűléséhez fellebbezhet. A tagfelvételt elutasító határozatban a kérelmezőt a jogorvoslati lehetőségről tájékoztatni kell. A Társaság közgyűlése a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés a tagfelvételi kérelemről szóló határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon köteles megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A felvételt megtagadó közgyűlési határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
A pártoló tagok tagfelvételi ügyében a tagfelvételi kérelem beérkezését követő soron
következő ülésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt a Társaság közgyűlése. A közgyűlés a tagfelvételi kérelemről szóló határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon köteles megküldeni a tagfelvételt
kérelmező számára. A felvételt megtagadó közgyűlési határozat ellen jogorvoslatnak
nincs helye.

6. §
(1) A tagok jogaikat személyesen gyakorolhatják. A jogi személy pártoló tag törvényes
képviselője, vagy az eredeti aluljegyzésével és bélyegzővel ellátott meghatalmazással
rendelkező megbízottja útján gyakorolhatja jogait.
(2) A rendes tag jogosult:
a) részt venni a társaság közgyűlésein, szervezeti, szakmai és tudományos életében, illetve a Társaság egyéb tevékenységében;
b) részt venni a Társaság által rendezett kongresszusokon, és más szakmai tudományos rendezvényeken, ezeken a kongresszus szervezői által meghatározott eljárási szabályok betartásával, azok keretei között előadást tartani, véleményt
nyilvánítani;
c) igénybe venni - a Társaság vezető szervei által meghatározott feltételek szerint - a
Társaság szolgáltatásait, és anyagi eszközeit:
- nemzetközi tudományos szervezetekben, vagy más nemzeti tudós társaságokban létesített tagsági jogviszonyának fenntartásához, ezen szervezetek
vezető tisztségviselőivel való kapcsolattartáshoz;
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tudományos konferenciákra, szakmai tanulmányutakra való utazáshoz;
kezdeményezései, javaslatai megvalósításához;
egyéb, a Társaság működését segítő, és a szakterület fejlődését szolgáló
tevékenységéhez.
d) a közgyűlésen szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, észrevételeket tenni, javaslatot előterjeszteni,
valamint tisztségviselőket választani;
e) javaslatot tenni a Társaság által adományozandó kitüntetés(ek)re;
f) betekinteni a Társaság irataiba;
g) arra, hogy a Társaság valamely testületének tagjává, vagy a Társaság tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben a jogszabályokban, valamint a
Társaság alapszabályban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
(3) A szavazati jog illetve a vezető testületekbe való megválasztás lehetősége csak a rendes tagokat illeti meg.
(4) A rendes tag köteles:
a) megtartani a Társaság alapszabályát, egyéb szabályzatát, határozatait, azok megvalósítását tevékenyen előmozdítani;
b) a közösség érdekeit is szem előtt tartva maradék nélkül eleget tenni elnyert tisztségéből eredő, továbbá önként vállalt feladatainak, a rábízott anyagi javakkal fokozott
gondossággal bánni;
c) a tagdíjat pontosan, esedékességig megfizetni;
d) tartózkodni a Társaság célja megvalósításának, és a Társaság tevékenységének a veszélyeztetésétől;
e) a lakcímét annak megváltozásától számított 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
(5) A pártoló, valamint a tiszteletbeli és ifjúsági tagok tagsági jogai és kötelezettségei - a III.
6/A. § foglalt tagdíjfizetési kötelezettségben való eltérések figyelembe vételével - a
rendes tagokéval azonosak, azonban a Társaság vezető szerveibe nem választhatóak és
nem választhatnak, továbbá a Társaság szerveinek ülésén csak tanácskozási joggal
vehetnek részt. A pártoló tag a Társaság tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.
-

6/A. §
(1) A Társaság rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként a társadalombiztosítási öregségi
nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig tagdíjat kötelesek fizetni. A
tagdíj összege 5000,- Ft, azaz Ötezer forint, amelyet minden év január 01. és február
15. napja között kell egy összegben a Társaság bankszámlájára történő átutalással
megfizetni.
(2) A Társaságba belépő a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi
nyugdíjkorhatár be nem töltő rendes tag a tagsági jogviszonya keletkezésének az
évében az Alapszabály III. 6/A. § (1) bekezdésében meghatározott tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 15 napon belül,
ezt követően minden év január 01. és február 15. napja között köteles a Társaság
bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.
(3) A Társaság tiszteletbeli tagjai tagdíjfizetési kötelezettséggel nem rendelkeznek.
(4) A Társaság ifjúsági tagjai tagdíjfizetési kötelezettséggel rendelkeznek, amennyiben a
doktori képzésben részt vesznek, és önálló bérrel rendelkeznek. A tagdíj összege
2000,- Ft, azaz Kétezer forint, amelyet minden év január 01. és február 15. napja között kell egy összegben a Társaság bankszámlájára történő átutalással megfizetni.
(5) A Társaságba belépő doktori képzésben résztvevő, és önálló bérrel rendelkező ifjúsági
tag a tagsági jogviszonya keletkezésének az évében az Alapszabály 6/A. § (4) bekezdésében meghatározott tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony
létesítésétől számított 15 napon belül, ezt követően minden év január 01. és február
15. napja között köteles a Társaság bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.
(6) A tagdíjfizetési kötelezettséget elmulasztó tagnak az elnökség jogosult további fizetési határidőt biztosítani legkésőbb február 28. napjáig írásbeli fizetési felszólítás
megküldésével.
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(7) A Társaság pártoló tagjai tagdíjfizetési kötelezettséggel nem rendelkeznek.

7. §
(1) A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag halálával (jogutód nélküli megszűnésével);
b) kilépéssel;
c) ifjúsági tag esetén az egyetemi, főiskolai hallgatói jogviszony megszűnésével;
d) kizárással;
e) a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával.
(2) A tag tagsági jogviszonyát a Társaság elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépés elfogadásáról az elnökség – az erre vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül – alakszerű határozatot hoz.
Az elnökség a kilépés elfogadását nem tagadhatja meg. Az elnökség a tagsági jogviszony megszűntetéséről szóló határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül
írásba foglaltan, igazolt módon köteles megküldeni a tagsági jogviszony megszüntetését kérelmező számára. A tagsági jogviszony a határozat kézbesítést követő napon
megszűnik. Az elnök a kilépő tagok személyéről a közgyűlést tájékoztatja.
(3) A Társaság fegyelmi bizottsága nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel meghozott
alakszerű határozatával, kizárhatja azt a tagot, aki jogszabályt, a Társaság alapszabályát
vagy közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít, ideértve azt az esetet is, ha a tag a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek
teljesítését megtagadja, vagy ezen kötelezettség teljesítését írásbeli felszólítás ellenére elmulasztja. A kizárási eljárást a Társaság bármely tagjának, testületének vagy
tisztségviselőjének a kezdeményezésére a fegyelmi bizottság folytatja le. A kizárás
alá vont tagot – írásban, az ügy tárgyalását megelőzően legalább 15 nappal - jogi
személy esetén törvényes képviselőjéhez címezve – értesíteni kell az eljárás megindításáról, a fegyelmi bizottság ülésére való meghívással, az okok egyidejű megjelölésével, amelyek az eljárás kezdeményezéséhez vezettek. Az értesítésben tájékoztatni
kell arról a lehetőségről, hogy a kizárás alá vont tag – jogi személy esetén törvényes
képviselője útján – az ügyét tárgyaló fegyelmi bizottsági ülésen előterjesztheti védekezését és annak bizonyítékait. A Társaság ennek megfelelően köteles a kizárási eljárás során az érintett tag részére, megfelelő lehetőséget biztosítani a védekezésre. A
kizárásra irányuló eljárásban meghozott határozatát a fegyelmi bizottság köteles az
érintett tagnak - jogi személy esetén törvényes képviselőjéhez címezve - a határozat
meghozatalától számított 8 napon belül írásban megküldeni. A határozatnak köteles
indokolással ellátni, melyből ki kell derülnie a határozat alapjául szolgáló tényeknek
és azok bizonyítékainak, továbbá tartalmaznia kell a jogorvoslatról szóló tájékoztatást.
(4) A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú fegyelmi bizottsági határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Társaság 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 írásban, igazolható módon is - jogi személy esetén törvényes
képviselőjéhez címezve – közli az érintett taggal. A közgyűlés a határozatot köteles
indokolással ellátni, melyből ki kell derülnie a határozat alapjául szolgáló tényeknek
és azok bizonyítékainak, továbbá tartalmaznia kell a jogorvoslatról szóló tájékoztatást. A fegyelmi bizottság határozatát jóváhagyó közgyűlési határozat esetén a tag a
határozat tudomásra jutásától számított 30 napon belül a Törvényszék előtt keresettel kérheti annak felülvizsgálatát.
(5) Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatában 30 napos
határidővel írásban felmondhatja annak a tagdíjfizetési kötelezettséggel rendelkező
tagnak a tagsági jogviszonyát, aki a tagdíjat három egymást követő éven keresztül
nem fizette be. Az érintett tagot három év elteltét követően írásban értesíteni kell
arról, hogy fennállnak a tagsági jogviszony felmondásának feltételei. A fizetésre történő felhívás mellett tájékoztatni kell a nem fizető tagot, hogy az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül az elmaradt tagdíj kiegyenlítésével mentesülhet a tagsági jogviszony felmondása alól, valamint tájékoztatni kell az Alapszabály III. 7. § (6)
bekezdésében foglalt rendelkezésről, továbbá arról, hogy a tagdíj kiegyenlítésének
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elmaradása esetén, avagy az Alapszabály III. 7. § (6) bekezdésben meghatározott önhibán kívüli ok igazolásának elmulasztása esetén az elnökség a soron következő ülésén dönt a tagsági jogviszony felmondásáról. A határozatot a taggal a határozat meghozatalától számított 8 napon belül írásban kell közölni, az ok megjelölésével indokolással ellátva, a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatással
együtt. A tagsági jogviszony Társaság általi felmondását kimondó határozat esetén a
tag a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Törvényszék előtt keresettel
kérheti annak felülvizsgálatát.
(6) A Társaság tagdíjfizetési kötelezettséggel rendelkező tagja tagsági jogviszonya nem
mondható fel, nem szüntethető meg, ha a tag igazolja, hogy a tagdíj megfizetését
önhibáján kívül mulasztotta el és a hátralékos tagdíj megfizetésére önhibáján kívül
nem képes.
(7) Nem lehet a Társaság tagja a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 1 éven belül az a személy, akinek a tagsági jogviszonya a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt szűnt meg.

IV.
A TÁRSASÁG SZERVEZETE
8. §
(1) A Társaság testületei:
a) közgyűlés;
b) vezetőség;
c) elnökség;
d) felügyelőbizottság;
e) fegyelmi bizottság.
(2) A Társaság tisztségviselői:
a) az elnök;
b) az alelnök;
c) a főtitkár;
d) pénztáros.
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(4) A Társaság vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető
tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat a nevében ellátja.
(5) Nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
(6) Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) i)]
(7) Nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője 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.
(8) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(9) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a Társasági vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője.
(10) Az Alapszabály IV. 8. § (3) – (9) bekezdés rendelkezéseit a kijelölt személyekre is alkalmazni kell.
(11) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
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b)
c)
d)
e)

visszahívással;
lemondással;
a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
(12) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
(13) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági
tag lemondó nyilatkozatát a Társaság elnökéhez intézi.

A közgyűlés
9. §
(1) A közgyűlés Társaság döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből álló testület. A
közgyűlés rendes vagy rendkívüli lehet.
(2) A közgyűlés évenként legalább egy alkalommal ülésezik, amely közgyűlés a Társaság
rendes közgyűlése. A Társaság éves rendes közgyűlésén kívüli közgyűlések a Társaság rendkívüli közgyűlései. Az éves rendes közgyűlést a Társaság által szervezett
éves Vándorgyűlés időpontjával egyező időpontra, valamint azonos helyszínre kell
összehívni. A Társaság rendkívüli közgyűléseit az év bármely időpontjára, elsődlegesen a Társaság székhelyére kell összehívni.
(3) A közgyűlésen minden szavazásra jogosult tagnak jelen alapszabályban szabályozottak
szerint 1 szavazata van. A szavazati jog egyenlő.
(4) A közgyűlés határozhat bármely időszerű más Társasági szerv kizárólagos hatáskörébe
nem tartozó kérdésben. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a Társaság alapszabályának megállapítása és módosítása;
b) a Társaság éves költségvetésének az elfogadása, a tagdíj megállapítása;
c) a Társaság vezető tisztségviselőinek – az elnök, alelnök, főtitkár, pénztáros, vezetőségi tagok -, illetve a felügyelőbizottsági tagok megválasztása, visszahívása;
d) a Társaság vezetősége által előterjesztett éves beszámoló – ezen belül a Társaság
vagyoni helyzetéről szóló jelentésnek – megvitatása és elfogadása;
e) döntés a Társaság működését érintő kérdésekről, más szervezettel történő egyesüléséről, továbbá más szervezetbe történő belépéséről;
f) a Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
g) a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselők a Társasággal munkaviszonyban állnak;
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
i) a jelenlegi és korábbi Társasági tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más Társasági szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
j) döntés mindazon kérdésben, amelye jogszabály vagy jelen alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
(5) A közgyűlés jogosult bármely szerv vagy tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe nem tartozó kérdést saját hatáskörébe vonni.
(6) A közgyűlés titkos szavazással három éves időtartamra rendes tagjai sorából választja meg
a Társaság tisztségviselőit, a Társaság vezetőségét, továbbá a felügyelőbizottság tagjait.
(7) A Társaság választott tisztségviselői a közgyűlésnek munkájukról az éves rendes
közgyűlésen beszámolási kötelezettséggel rendelkeznek.
(8) A közgyűlést – legalább a közgyűlés tervezett időpontját megelőző 15 nappal – a napirendi
pontok egyidejű közlésével az elnök a főtitkár útján hívja össze írásban, igazolható mó-
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don. 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).
(9) A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Társaság nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, időpontját 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, és az
arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
(10) A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést, a határozatképtelennek minősülő
közgyűlés napjától számított 30 napon belüli időpontra a meghívóban megjelölt időpontra és helyszínre az elnök hívja össze. A szabályosan ismételten összehívott közgyűlés, a megismételt közgyűlés, az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelentek
számától függetlenül – a Társaság működőképességének biztosítása érdekében - határozatképes.
(11) A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell
hozni.
(12) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a
szavazati joggal rendelkező tagok és a Társaság szervei az elnökségtől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 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. Ha az elnökség a napirend
kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, 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 szavazati joggal
rendelkező tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárulnak.
(13) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és a vezetőségi és elnökségi tagokon, a
tisztségviselőkön kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a jelen alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező
személyek vehetnek részt.
(14) A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
(15) A határozathozatalra közgyűlési ülés tartása nélkül is lehetőség van. Ezt az elnök a
főtitkár útján a határozat tervezetének a tagok részére a Társaság nyilvántartásában
regisztrált e-mail címükre történő megküldésével kezdeményezi. A szavazásra jogosult tagok számára a tervezet megküldésétől számított 8 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat a Társaság nyilvántartásában regisztrált e-mail címükről megküldjék a főtitkár részére. A Társaság nyilvántartásában regisztrált email címtől eltérő e-mail címről leadott szavazat érvénytelen.
(16) A közgyűlési ülés tartása nélküli döntéshozatal során a jelen Alapszabály határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a főtitkár részére, amennyi szavazásra jogosult tag jelenléte a
határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
(17) Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, vagy a határozatképtelenség megállapításra kerül, a közgyűlés ülését össze kell hívni.
(18) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi szavazásra jogosult tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az
utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az elnök
megállapítja a szavazás eredményét, és azt további nyolc napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi sza-
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vazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
(19) A szavazati joggal rendelkező 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) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(20) A közgyűlés a határozatait – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel - azaz a jelenlévő tagok többségének
„igen” vagy „nem” szavazatával - hozza.
(21) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha azt a jogszabály vagy az alapszabály
előírja, vagy ha azt a jelen lévő szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza.
(22) A Társaság alapszabályának módosításához a jelen lévő szavazati joggal rendelkező
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.
(23) 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 két jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. A közgyűlés
levezető elnöke a Társaság elnöke, a jegyzőkönyvvezető pedig a Társaság főtitkára.
(24) A közgyűlésről a Társaság főtitkára jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a
közgyűlés helyét és időpontját, a jelenlévőket (jelenléti ív), továbbá a közgyűlésen lezajlott
fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a határozatok sorszámát és a döntésének tartalmát, időpontját, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodók számát, vagy az abban részt nem vett személyek számát. A jegyzőkönyvet az elnök, a főtitkár és kettő – a közgyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott
– tag írja alá. Az elnök a közgyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást
vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után be kell vezetni a határozatok könyvébe. A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet.
(25) 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.
(26) A bíróság felhívására, vagy – az ok és a cél megjelölése mellett – az elnökség határozta
alapján vagy a tagok 1/3-ának írásbeli ok és célmegjelölést tartalmazó kérelmére rendkívüli közgyűlést kell összehívni, melyről a tagokat 8 nappal korábban írásban vagy más
bizonyítható módon értesíteni kell. A rendkívüli közgyűlést az elnök a főtitkár útján hívja
össze. Ha az elnök a rendkívüli közgyűlést nem hívja össze, úgy a közgyűlés összehívására
és a közgyűlés levezetésére bármelyik tag jogosult.
(27) Az értesítésben közölni kell, hogy milyen ok miatt került sor a rendkívüli közgyűlés összehívására. A rendkívüli közgyűlésen csak a megjelölt kérdés tárgyalható.
(28) Egyebekben a rendkívüli közgyűlésre is a rendes közgyűlés szabályai az irányadóak.
(29) Az elnök köteles a főtitkár útján rendkívüli közgyűlést haladéktalanul összehívni a
szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) a Társaság céljainak elérése veszélybe került.
(30) Az Alapszabály IV. 9. § (29) bekezdésében foglalt az esetekben az összehívott rendkívüli közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Társaság megszüntetéséről dönteni.
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A vezetőség
10. §
(1) A közgyűlések közötti időszakban a Társaság legfőbb vezető, ügyvezető szerve a 25 tagú
vezetőség.
(2) A vezetőség tagjai:
1. ld. mellékletben
(3) A Társaság 25 tagú vezetőségét a közgyűlés választja, három éves időtartamra, titkos
szavazással, egyszerű szótöbbséggel azzal, hogy akit a közgyűlés elnöknek, alelnöknek, főtitkárnak valamint elnökségi tagnak megválaszt az egyben vezetőségi tagnak
is minősül.
(4) A vezetőség:
a) a közgyűlés határozatai alapján vezeti a Társaság tevékenységét;
b) jóváhagyja a Társaság munkaprogramját és feladattervét;
c) megvitatja az országos jelentőségű tudományos eredményeket, fejlesztési előrejelzéseket;
d) tudományos állásfoglalásokat tesz közzé, koordinálja a Társaság sajtó munkáját;
e) kapcsolatot tart fenn más hazai és külföldi tudományos társaságokkal, szakmai fórumokkal;
f) állást foglal a társasági emlékérmek, díjak alapításában és odaítélésében, a közgyűlésnek ajánlást tesz a tiszteletbeli tag megválasztására;
g) egyes feladatok ellátására állandó és időszakos bizottságokat hozhat létre;
h) ellátja a Társaság érdekképviseletét, kapcsolatot teremt és tart fenn az érdekelt állami és civil szervezetekkel, valamint a nemzetközi szervezetekkel;
i) társasági folyóiratot és egyéb kiadványt adhat ki;
j) dönt a külföldi szakemberek – a Társaság költségére történő – meghívásának kérdésében;
k) dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
l) javaslatot tesz a Társaság évi Vándorgyűlésének helyére és idejére;
m) gondoskodik a beszámolók előkészítésesről és azoknak a közgyűlés elé terjesztéséről;
n) gondoskodik az éves költségvetés elkészítéséről és annak a közgyűlés elé terjesztéséről;
o) gondoskodik a Társasági vagyon kezeléséről, valamint a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntéseket meghozza és végrehajtja;
p) tagjai által képviselve részt vesz a közgyűlésen és választ ad a Társasággal
kapcsolatos kérdésekre;
q) dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály az ügyvezetés hatáskörébe
utal, és nem tartozik az elnökség hatáskörébe;
r) dönt mindazon kérdésekben, amit az alapszabály a hatáskörébe utal.
(5) A vezetőség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést.
(5) A vezetőséget – legalább a vezetőségi ülés tervezett időpontját megelőző 10 nappal – a napirendi pontok és előterjesztések egyidejű közlésével az elnök a főtitkár útján 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).
(6) A vezetőségi ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell a Társaság nevét, székhelyét, a vezetőségi ülés helyét, időpontját és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat
a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
(7) A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon a szavazati jogában nem korlátozott
vezetőségi tagok több mint fele, de legalább tizenhárom vezetőségi tag jelen van.
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(8) A vezetőség határozatait – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel – azaz a jelenlévő vezetőségi tagok többségének
„igen” vagy „nem” szavazatával - hozza.
(9) 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) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(10) A vezetőség titkos szavazással hoz határozatot, ha azt a jelen lévő szavazásra jogosult vezetőségi tagok 1/3-a indítványozza.
(11) A vezetőségi ülés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet. A vezetőségi ülés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő személyét. A vezetőségi ülés levezető elnöke a Társaság elnöke.
(12) A vezetőségi ülésről a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy jegyzőkönyvet
készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a vezetőségi ülés helyét és időpontját, a jelenlévőket (jelenléti ív), továbbá a vezetőségi ülésen lezajlott fontosabb eseményeket,
nyilatkozatokat, a határozatok sorszámát és a döntésének tartalmát, időpontját, az
azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodók számát, vagy az abban részt nem vett személyek számát. A jegyzőkönyvet az
elnök, valamint a jegyzőkönyvvezetőnek és a kettő jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztott személy írja alá. Az elnök a vezetőség által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (vezetőségi határozatok könyve). A határozatokat azok
meghozatala után be kell vezetni a vezetőségi határozatok könyvébe. A jegyzőkönyvbe és a vezetőségi határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet.
(13) A vezetőség határozatait a vezetőségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon
is közli.
(14) A vezetőség ülésén a felügyelőbizottság elnöke és a pénztáros tanácskozási joggal részt vehet.
(15) A vezetőség ülésére esetenként, a napirendnek megfelelően tanácskozási joggal meg kell
hívni a napirendben érdekelt tago(ka)t, illetve más érdekelt szervek, szervezetek képviselőit.
(16) A vezetőségi tagok 1/3-ának írásbeli kérelmére – az ok és a cél megjelölése mellett – rendkívüli vezetőségi ülést kell összehívni, melynek időpontjáról a vezetőségi tagokat 8 nappal
korábban írásban vagy más bizonyítható módon értesíteni kell. A rendkívüli vezetőségi
ülést az elnök a főtitkár útján hívja össze. Ha az elnök a rendkívüli vezetőségi ülést nem
hívja össze, úgy az ülés összehívására és levezetésére bármelyik vezetőségi tag jogosult.
(17) Amennyiben valamely vezetőségi tag – mandátumának lejárta előtt – ezen tisztségétől
megválik, úgy a közgyűlés – a vezetőség mandátumának lejártáig terjedő időtartamra – a
megüresedett vezetőségi tag helyére új vezetőségi tagot választ az erre irányadó szabályok
szerint.
(18) A határozathozatalra sürgős illetve rendkívüli esetben vezetőségi ülés tartása nélkül
is lehetőség van. Ezt az elnök a határozat tervezetének a vezetőségi tagok részére a
Társaság nyilvántartásában regisztrált e-mail címükre vagy levelezési címükre írásbeli igazolható módon történő megküldésével kezdeményezi. A vezetőségi tagok
számára a tervezet megküldésétől számított 8 napos határidőt kell biztosítani arra,
hogy szavazatukat a Társaság nyilvántartásában regisztrált e-mail címükről vagy levelezési címükről megküldjék az elnök részére. A Társaság nyilvántartásában regisztrált e-mail címtől vagy levelezési címtől eltérő e-mail címről vagy levelezési
címről leadott szavazat érvénytelen. A vezetőségi ülés tartása nélküli döntéshozatal
során a jelen alapszabály határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi veze-
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tőségi tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha
bármely vezetőségi tag az ülés megtartását kívánja, a vezetőség ülését össze kell
hívni. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül ha valamennyi vezetőségi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további nyolc napon belül közli a vezetőségi tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. A vezetőség határozatait az elnök a vezetőségi tagokkal, valamint az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő nyolc napon belül írásban, igazolható módon közli.

11. §
Elnökség
(1) Az elnökség a vezetőségi ülések közötti időszakban a Társaság ügyvezető szerve.
(2) A Társaság elnöksége 5 tagból áll, akiket a közgyűlés választ, három éves időtartamra,
titkos szavazással egyszerű szótöbbséggel azzal, hogy akit a közgyűlés elnöknek, alelnöknek, főtitkárnak megválaszt az elnökségi tagnak minősül. Az elnökség fennmaradó kettő tagjának megválasztása során a Társaság előző elnöke, valamint előző főtitkára külön jelölés nélkül, automatikusan jelölt lesz a tisztségre.
(3) Az elnökség tagjai:
1. Prof. Dr. Prohászka Zoltán (.), aki a Társaság elnöke;
2. Prof. Dr. Széll Márta (), aki a Társaság alelnöke;
3. Dr. Balogh Péter (lakcím:.) aki a Társaság főtitkára;
4. Prof. Dr. Kacskovics Imre (.);
5. Prof. Dr. Berki Tímea Edit (1).
(4) Az elnökség:
a) a Társaság vezetőségének hatáskörébe tartozó kérdésekben a vezetőség részére előterjesztéseket készít;
b) dönt a hatáskörébe utalt tagfelvételi ügyekben;
c) gondoskodik a Társaság napi ügyeinek a viteléről, a vezetőség illetve közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével dönt a Társaság ügyeiben;
d) az elnök által összehívott közgyűlés napirendi pontjait a meghatározza;
e) gondoskodik a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb
könyveinek a vezetéséről;
f) gondoskodik a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről;
g) amennyiben a feladat jellege azt indokolja munkabizottságokat hozhat létre;
h) feladata a Társaságot érintő megszűnési ok mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezése esetén a szükséges jogszabályban szabályozott intézkedések
megtétele;
i) tagjai által képviselve részt vesz a közgyűlésen és választ ad a Társasággal
kapcsolatos kérdésekre;
j) szükség esetén fegyelmi bizottságot hoz létre, annak tagjait kijelöli;
k) dönt mindazon kérdésekben, amelyet az alapszabály a hatáskörébe utal.
(5) Az elnökség a vezetőségnek rendszeresen beszámol tevékenységről.
(6) Az elnökség szükség szerint, de legalább a vezetőség ülései közötti időtartamban egy
alkalommal tart ülést.
(7) Az elnökséget – legalább az elnökségi ülés tervezett időpontját megelőző 10 nappal – a napirendi pontok és előterjesztések egyidejű közlésével az elnök 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).
(8) Az elnökségi ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell a Társaság nevét, székhelyét, az ülés helyét, időpontját, és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat
a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
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(9) Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon a szavazati jogában nem korlátozott
elnökségi tagok több mint fele, de legalább három elnökségi tag jelen van.
(10) Az elnökség határozatait – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában
- nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel – azaz a jelenlévő elnökségi tagok többségének „igen” vagy „nem” szavazatával - hozza.
(11) 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) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(12) Az elnökségi ülés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet. Az elnökségi ülés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét. Az elnökségi ülés levezető elnöke a Társaság elnöke.
(13) Az elnökségi ülésről a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy jegyzőkönyvet
készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az elnökségi ülés helyét és időpontját, a jelenlévőket (jelenléti ív), továbbá az elnökségi ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a határozatok sorszámát és a döntésének tartalmát, időpontját, az
azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodók számát, vagy az abban részt nem vett személyek számát. A jegyzőkönyvet az elnök, valamint a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztott
személy írja alá. Az elnök az elnökség által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (elnökségi határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala
után be kell vezetni az elnökségi határozatok könyvébe. A jegyzőkönyvbe és az elnökségi határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet.
(14) 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.
(15) A határozathozatalra sürgős illetve rendkívüli esetben elnökségi ülés tartása nélkül
is lehetőség van. Ezt az elnök a határozat tervezetének az elnökségi tagok részére a
Társaság nyilvántartásában regisztrált e-mail címükre vagy levelezési címükre írásbeli igazolható módon történő megküldésével kezdeményezi. Az elnökségi tagok
számára a tervezet megküldésétől számított 8 napos határidőt kell biztosítani arra,
hogy szavazatukat a Társaság nyilvántartásában regisztrált e-mail címükről vagy levelezési címükről megküldjék az elnök részére. A Társaság nyilvántartásában regisztrált e-mail címtől vagy levelezési címtől eltérő e-mail címről vagy levelezési
címről leadott szavazat érvénytelen. Az elnökségi ülés tartása nélküli döntéshozatal
során a jelen alapszabály határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi elnökségi tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
Ha bármely elnökségi tag az ülés megtartását kívánja, az elnökség ülését össze kell
hívni. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül ha valamennyi elnökségi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további nyolc napon belül közli az elnökségi tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Az elnökség határozatait az elnök az elnökségi tagokkal, valamint az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő nyolc napon belül írásban, igazolható módon közli.
(16) Az elnökségi ülésekre egyebekben a vezetőségi ülésekre vonatkozó szabályokat megfelelően
alkalmazni kell.

12. §
14

Felügyelőbizottság
(1) A felügyelőbizottság a közgyűlés által titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel 3 éves
időtartamra választott 3 tagú testület. A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ.
Nem választható a bizottság tagjává a Társaság pénztárosa illetve a vezetőség tagja, valamint ezen személyek hozzátartozója, továbbá akivel szemben jelen alapszabályban vagy
jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi és kizáró ok áll fenn.
(2) A felügyelőbizottság tagjai:
1. Dr. Jenei Béla (lakcím:.), aki a felügyelőbizottság elnöke;
2. Dr. Boldizsár Ferenc (lakcím:.);
3. Dr. Engelmann Péter (lakcím:.).
(3) A felügyelőbizottság feladata:
a) a Társasági szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a Társasági határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése;
b) az ügyvezetést ellenőrzése a jogi személy érdekeinek megóvása céljából;
c) ellenőrzi a Társaság jogszabály- és alapszabályszerű működését, a Társaság és a
pénztáros gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységét;
d) köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni;
e) megállapítja saját ügyrendjét.
(4) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni.
(5) A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
(6) A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
(7) A felügyelőbizottságot – legalább a bizottsági ülés tervezett időpontját megelőző 10 nappal –
a napirendi pontok és előterjesztések egyidejű közlésével a bizottság elnöke, a tisztújító választás utáni első bizottsági ülést a legidősebb bizottsági tag 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).
(8) A felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell a Társaság nevét, székhelyét a bizottsági ülés helyét, időpontját, és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi
pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
(9) A felügyelőbizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon mindhárom felügyelőbizottsági
tag jelen van.
(10) A felügyelőbizottság határozatait – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel – azaz a felügyelőbizottsági tagok
többségének „igen” vagy „nem” szavazatával - hozza.
(11) 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) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(12) A felügyelőbizottsági ülés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a
határozatképességet. A felügyelőbizottsági ülés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a jegyzőkönyvvezető
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét. A felügyelőbizottsági ülés levezető elnöke a Társaság felügyelőbizottságának az elnöke.
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(13) A felügyelőbizottsági ülésről a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a felügyelőbizottsági ülés helyét és időpontját, a jelenlévőket (jelenléti ív), továbbá a felügyelőbizottsági ülésen lezajlott
fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a határozatok sorszámát és a döntésének
tartalmát, időpontját, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodók számát, vagy az abban részt nem vett személyek számát. A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezetőnek
és a jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztott tag írja alá. A felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottság által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet
(felügyelőbizottsági határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után be
kell vezetni a felügyelőbizottsági határozatok könyvébe. A jegyzőkönyvbe és a felügyelőbizottsági határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet.
(14) A felügyelőbizottság határozatait a felügyelőbizottsági ülésen szóban kihirdeti és az
érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli.
(15) A felügyelőbizottság megállapításai és javaslatai alapján a Társaság elnöksége köteles a
megfelelő intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni, vagy ha azokkal nem
ért egyet, a közgyűlés állásfoglalását kérni.

13. §
Fegyelmi Bizottság
(1) Szükség esetén az elsőfokú kizárási eljárás lefolytatására az elnökség titkos szavazással,
egyszerű szótöbbséggel 3 tagú ad hoc fegyelmi bizottságot hoz létre. A fegyelmi bizottság
elnökét a fegyelmi bizottság tagjai közül maga választja meg, működési rendjét a jelen
alapszabály 7. § rendelkezései alapján maga állapítja meg és azt a vezetőség hagyja jóvá. Az elsőfokú eljárást a megindítástól számított legfeljebb 30 napon belül határozathozatallal be kell fejezni.
(2) A kizárási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat jelen alapszabály III. 7. § rendelkezései tartalmazzák.
(3) A fegyelmi bizottság összehívására, határozatképességére, határozathozatalra, valamint a határozatok kihirdetésére vonatkozó szabályok vonatkozásában a felügyelőbizottságra vonatkozó szabályok az irányadóak azzal, hogy a III. 7. §-ban foglalt eltérések esetén azok számítanak irányadónak.

V.
A TÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐI
A Társaság elnöke
14. §
(1) A Társaság elnöke: Prof. Dr. Prohászka Zoltán (lakcím: ).
(2) A Társaság legfőbb tisztségviselője a Társaság elnöke.
(3) A Társaság elnökét a közgyűlés választja, három éves időtartamra, titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
(4) Az elnök feladatai és hatásköre:
a) összehívja és vezeti a közgyűlést, valamint értesíti a tagságot, a Társaság szerveit és tisztségviselőit;
b) összehívja és vezeti az elnökség és a vezetőség üléseit, valamint értesíti az arra jogosultakat;
c) ellátja a vezetőség és a közgyűlés által hatáskörébe utalt feladatokat;
d) képviseli a Társaságot a bíróságok és más hatóságok, belföldi, ill. külföldi, valamint
nemzetközi szervezetek előtt;
e) ellenőrzi a vezetőség határozatainak végrehajtását;
f) felügyeli a hatályos jogszabályok, különösen a Társaságra vonatkozó rendelkezések
és a Társaság alapszabályának megfelelő működését;
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g) dönt és intézkedik az elnökség két ülése közötti időszakban – a főtitkárral egyetértésben – az elnökség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntést, vagy intézkedést igénylő ügyekben.
(5) Az elnök döntéseiért felelősséggel tartozik, és azokról az elnökség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.
(6) Az elnök látja el a Társasság törvényes képviseletét, amely képviseleti jog gyakorlásának terjedelme általános, és gyakorlásának módja önálló.
(7) Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

Az alelnök
15. §
(1) A Társaság alelnöke: Prof. Dr. Széll Márta (lakcím: .
(2) A Társaság alelnökét a közgyűlés választja, három éves időtartamra, titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
(3) A Társaság alelnöke közreműködik az elnökség ügyvezető tevékenységben.
(4) Az alelnök az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt.

A főtitkár
16. §
(1) A Társaság főtitkára: Dr. Balogh Péter (lakcím:.).
(2) A Társaság főtitkárát a közgyűlés választja, három éves időtartamra, titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
(3) A főtitkár:
a) a Társaság vezető szerveinek ülései között e testületek határozatainak megfelelően
folyamatosan intézi a Társaság ügyeit,
b) előkészíti a vezető szervek üléseit, elősegíti a működésükhöz szükséges feltételeket,
c) gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
d) tájékoztatja a tagokat a társaság munkájáról.
(4) Az alelnököt akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti.

A pénztáros
17. §
(1) A Társaság pénztárosa: Dr. Antal-Szalmás Péter (lakcím:).
(2) A Társaság pénztárosát a közgyűlés választja, három éves időtartamra, titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
(3) A pénztáros a pénzkezelési szabályoknak megfelelően kezeli a Társaság vagyonát, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, vezeti a naplófőkönyvet és a tagnyilvántartást. A pénztárost a közgyűlés választja meg.

VI.
TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA
18. §
Választási bizottság
(1) A vezetőség a tisztújító közgyűlést megelőző évben köteles december hónapban vezetőségi ülést tartani, amely ülésen köteles háromtagú választási bizottságot létrehozni.
(2) A Társaság vezetősége a háromtagú választási bizottság két tagját, valamint elnökét
titkos szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel választja meg. Választási bizottság tag-
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jává a vezetőségi valamint a felügyelőbizottsági tagok illetve a pénztáros kivételével minden
rendes tag megválasztható.
(3) A választási bizottság feladata a tisztújító választások, a tisztújító közgyűlés előkészítése, a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelő lebonyolítása, a jelölések regisztrálása, a szavazatok számlálása, és a szavazás eredményének kihirdetése.
(4) A tisztújító közgyűlés levezető elnöke a választási bizottság elnöke.
(5) A választási eljárás egyes eljárási eseményeiről, a jelöltekről, a szavazásról, a szavazatszámlálásról, és annak eredményéről a választási bizottság jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvbe bármely tag betekinthet.

19. §
Jelöltállítás
(1) A választási bizottság köteles a tisztújító közgyűlés évében március 15. napjáig a hatályos tagjegyzék alapján a szavazati joggal rendelkező tagokról és lakcímükről öszszesítő kimutatást készíteni. A tagnyilvántartást vezető pénztáros köteles a választási bizottsággal közreműködni, és a választási bizottság tevékenységét elősegíteni.
(2) A választási bizottság köteles a tisztújító közgyűlés évében március 31. napjáig a
tisztújításról a tagokat felhívásban értesíteni.
(3) A választási bizottság a felhívást a szavazati joggal rendelkező tagokkal írásban, igazolható módon köteles közölni, a felhívás Társaság honlapján való közzétételével
egyidejűleg. 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).
(4) A választási bizottság a felhívásban köteles megjelölni a Társaság nevét, székhelyét,
a tisztújító közgyűlés tervezett helyét és időpontját, valamint köteles tájékoztatni a
tagot a választási eljárás menetéről, szabályairól, továbbá köteles külön felhívni arra
a tag figyelmét, hogy az adott év augusztus 31. napjáig jogosult eljuttatni az egyes
tisztségekre jelölt személyeket tartalmazó jelölőlapot a Társaság választási bizottságának.
(5) A választási bizottság köteles a jelölőlapot a Társaság honlapján közzétenni, valamint a felhívással egyidejűleg írásban igazolható módon megküldeni a szavazásra jogosult tagnak. A szavazásra jogosult tag külön kérése esetén a választási bizottság
köteles a jelölőlapot írásban igazolható módon ismételten megküldeni a tagnak.
(6) A jelölőlapon a tag minden tisztségre három főt jelölhet, a jelölni kívánt személy nevének pontos feltűntetésével. A szavazásra jogosult tag ennek megfelelően – ha minden tisztség tisztújításra szorul - jelöltet állíthat:
a) húsz vezetőségi tagi tisztségre;
b) három felügyelőbizottsági tisztségre;
c) egy pénztárosi tisztségre;
d) egy főtitkári tisztségre;
e) egy alelnöki tisztségre.
(7) A szavazásra jogosult tag nem rendelkezik jogosultsággal arra, hogy az elnök, valamint a megválasztható két elnökségi tagi tisztségére személyt jelöljön. Az elnöki
tisztségre külön jelölés nélkül, automatikusan a Társaság alelnöke kerül jelölésre, a
megválasztható két elnökségi tagi tisztségre pedig a Társaság főtitkára és a Társaság
elnöke. A jelölőlap is e szerint kerül kialakításra.
(8) A szavazásra jogosult tag egy személyt több tisztség betöltésére is jelölhet.
(9) A jelölőlapot a szavazásra jogosult tag saját kezűleg köteles aláírni, és keltezéssel
köteles ellátni. A jelölőlapra szükséges továbbá két tanú aláírása is a név, lakcím feltűntetésével annak érdekében, hogy igazolják, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el.
(10) A szavazásra jogosult tag az adott év augusztus 31. napjáig jogosult a kitöltött jelölőlapot a Társaság választási bizottságának elektronikus levelezési címére, avagy levelezési címére (a Társaság székhelyére) megküldeni.
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(11) Ha ugyanazon szavazásra jogosult tagtól több jelölő lap érkezik, a választási bizottság köteles a választási bizottságoz a határidőben legutolsónak érkezett, szabályosan kitöltött jelölőlap tartalmát figyelembe venni a jelölések összesítése során.

20. §
Jelölések összesítése, választás előkészítése
(1) A választási bizottság a határidőben beérkezett szabályosan kitöltött jelölőlapok
alapján köteles tisztségenként ABC névszerinti sorrendben összesíteni az egyes
tisztségekre jelölt személyeket a jelölések számának feltűntetésével.
(2) A választási bizottság köteles ellenőrizni, hogy a tisztségre jelölt személyek valóban
jelölhetőek voltak-e az adott tisztségre, és az ellenőrzés eredménye alapján köteles a
VI. 20. § (1) bekezdésben megjelölt végleges összesítést készíteni.
(3) A választási bizottság köteles a végleges összesítés alapján a tisztségre jelölt személyeket felkeresni, a jelölésről tájékoztatni és előzetesen nyilatkoztatni a tisztségre
jelölt személyeket, hogy:
a) a megválasztásuk esetén az adott tisztséget elfogadják-e; valamint
b) több tisztségre való jelölés esetén az egyes tisztségekre vonatkozó preferencia
sorrendjükről.
(4) A választási bizottság a jelöltek előzetes nyilatkozatáról köteles feljegyzést készíteni. Ha valamely jelölt akként nyilatkozik, hogy valamely tisztséget megválasztása
esetén nem fogad el, a választási bizottság e nyilatkozatot csak akkor fogadhatja el
érvényesen és hitelt érdemlően, ha ezen nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kerül kinyilatkoztatásra.
(5) A választási bizottság a tisztségre jelölt személyek nyilatkozata alapján köteles az
egyes tisztségekre vonatkozó végleges ABC névszerinti sorrend szerinti jelöltlistát
kialakítani. A választási bizottság köteles figyelmen kívül hagyni azt a jelöltet az
egyes tisztségnél, aki – VI. 20. § (4) bekezdésben meghatározott módon - akként nyilatkozik, hogy a tisztséget megválasztása esetén nem fogadja el.
(6) A választási bizottság köteles a tisztújító közgyűlés előkészítése érdekében a szükséges lépéseket megtenni, az éves rendes közgyűlést előkészítő személyekkel szorosan együttműködni.
(7) A tisztújító közgyűlés az éves rendes közgyűléssel egy időpontban, annak részként
kerül megtartásra.
(8) A tisztújító közgyűlés során a jelen alapszabály közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit a jelen alapszabály VI. részében foglalt eltérésekkel, választási eljárásra vonatkozó
speciális szabályokkal együtt kell alkalmazni.
(9) A választási bizottság köteles az adott év szeptember 25. napjáig - a jelen szakaszban
megjelöltek alapján - a végleges előválasztási szavazólapokat előkészíteni.

21. §
Előválasztás
(1) Az előválasztás a tisztújító közgyűlésen lefolytatott választási eljárás első fordulója,
amelyről külön jegyzőkönyv készül, és az éves rendes közgyűléssel egybekötött
tisztújító közgyűlés jegyzőkönyvébe utalás szinten – az előválasztás eredményeinek
megjelölésével - kerül feltűntetésre.
(2) Az előválasztáson a szavazásra jogosult tagok előválasztási szavazólapon adhatják le
szavazataikat az egyes tisztségekre jelölt személyekre.
(3) A szavazásra jogosult tag személyesen jogosult leadni a szavazatát a tisztújító közgyűléssel egybekötött éves rendes közgyűlést megelőző nap 24 óra 00 percig a tisztújító közgyűlés helyszínén a regisztrációs eljárás során a választási bizottság jelenlétében.
(4) A személyes előszavazat leadás során a választási bizottság köteles a tag szavazásra
jogosultságát ellenőrizni.
(5) A szavazásra jogosult tag a szavazati joga ellenőrzését követően a lezárt borítékba
helyezett kitöltött előválasztási szavazólapot a választási bizottság által előzetesen
hitelesített lezárt, sértetlen és felbontatlan gyűjtőurnában helyezi.
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(6) Az előválasztási szavazólapot a választási bizottság tagjai előzetesen, a szavazásra
jogosult tagnak való átnyújtását megelőzően, kötelesek aláírásukkal hitelesíteni. A
szavazatok összesítése során csak az ilyen előválasztási szavazólapon leadott szavazat számít érvényesnek.
(7) A választási bizottság az előválasztási szavazólapot akként köteles kialakítani, hogy
az egyes tisztségekre valamennyi jelölt nevét, a nevük után „IGEN”, „NEM” megjelöléssel köteles feltűnteti. Az elnöki tisztségre mindenkor kizárólag a Társaság alelnöke kerül jelöltként feltűntetésre. A két megválasztható elnökségi tagi tisztségre
mindenkor kizárólag a Társaság alelnöke és a Társaság főtitkára kerül jelöltként feltűntetésre. Az „IGEN” megjelölés a tisztségre jelölt személyre leadott támogató szavazatott kell, hogy jelentse, a „NEM” megjelölés a tisztségre jelölt személy tisztség
betöltésének ellenzését kell, hogy jelentse.
(8) Az előválasztási szavazólapon – ha minden tisztség tisztújításra szorul – érvényesen
akkor szavaz a tag, ha
a) a vezetőségi tagi tisztség vonatkozásában legfeljebb húsz jelölt esetében az
„IGEN” megjelölést karikázza be, a többi esetében a „NEM” megjelölést karikázza be;
b) a felügyelőbizottsági tagi tisztség vonatkozásában legfeljebb három jelölt esetében az „IGEN” megjelölést karikázza be, a többi esetében a „NEM” megjelölést karikázza be;
c) a pénztárosi tisztség vonatkozásában legfeljebb egy jelölt esetében az „IGEN”
megjelölést karikázza be, a többi esetében a „NEM” megjelölést karikázza be;
d) a főtitkári tisztség vonatkozásában legfeljebb egy jelölt esetében az „IGEN”
megjelölést karikázza be, a többi esetében a „NEM” megjelölést karikázza be;
e) az alelnöki tisztség vonatkozásában legfeljebb egy jelölt esetében az „IGEN”
megjelölést karikázza be, a többi esetében a „NEM” megjelölést karikázza be;
f) az elnöki tisztség vonatkozásában a jelölt esetében vagy az „IGEN” megjelölést vagy a „NEM” megjelölést karikázza be;
g) az első választható elnökségi tagi tisztség vonatkozásában a jelölt esetében
vagy az „IGEN” megjelölést vagy a „NEM” megjelölést karikázza be;
h) a második választható elnökségi tagi tisztség vonatkozásában a jelölt esetében vagy az „IGEN” megjelölést vagy a „NEM” megjelölést karikázza be.
(9) Az előválasztási szavazólapon érvényesen adja le a szavazatát a tag akkor is, ha a VI.
21. § (8) a) – h) pontban megjelölt egyes esetekben meghatározott mennyiségű
„IGEN” megjelölést karikázza be, azonban a „NEM” megjelölés(eke)t nem karikázza
be, vagy nem minden esetben karikázza be.
(10) Az egyes tisztségek vonatkozásában a választási bizottság jogosult külön-külön szavazólapok segítségével lefolytatni az előválasztást. Ha a választási bizottság valamennyi tisztség vonatkozásában egy szavazólapot használ az egyes tisztségek vonatkozásában leadott érvénytelen szavazat nem érinti a többi tisztség vonatkozásában
a szavazat érvényességét.
(11) Az előszavazat leadási határidő lejártát követően a választási bizottság köteles az
urnát felbontani, és az érvényes szavazatokat összesíteni.
(12) A választási bizottság köteles a választási eljárás második fordulójára, a vezetőségi
tisztségre a húsz legtöbb „IGEN” szavazatot kapott személyt jelöltként megnevezni.
(13) A választási bizottság köteles a választási eljárás második fordulójára, a felügyelőbizottsági tagi tisztségre a három legtöbb „IGEN” szavazatot kapott személyt jelöltként megnevezni.
(14) A választási bizottság köteles a választási eljárás második fordulójára, a pénztárosi
tisztségre a legtöbb „IGEN” szavazatot kapott személyt jelöltként megnevezni.
(15) A választási bizottság köteles a választási eljárás második fordulójára, a főtitkári
tisztségre a legtöbb „IGEN” szavazatot kapott személyt jelöltként megnevezni.
(16) A választási bizottság köteles a választási eljárás második fordulójára, az alelnöki
tisztségre a legtöbb „IGEN” szavazatot kapott személyt jelöltként megnevezni.
(17) A választási bizottság köteles a választási eljárás második fordulójára, az elnöki
tisztségre a Társaság alelnökét jelöltként megnevezni, amennyiben a szavazatok
több mint fele „IGEN” megjelölésű szavazat. Ha a szavazatok több mint fele „NEM”
megjelölésű szavazat, akkor az alelnöki jelöltek közül legtöbb „IGEN” szavazatot kapott jelöltet köteles a választási bizottság a választási eljárás második fordulójára az
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elnöki tisztségre jelöltként megnevezni. A kieső alelnöki jelölt helyére választási bizottság köteles a választási eljárás második fordulójára, az alelnöki tisztségre a következő legtöbb „IGEN” szavazatot kapott személyt jelöltként megnevezni.
(18) A választási bizottság köteles a választási eljárás második fordulójára, az első választható elnökségi tagi tisztségre a Társaság elnökét jelöltként megnevezni, amenynyiben a szavazatok több mint fele „IGEN” megjelölésű szavazat. Ha a szavazatok
több mint fele „NEM” megjelölésű szavazat, akkor VI. 21. § (17) bekezdésének megállapítását követően az alelnöki jelöltek közül a legtöbb „IGEN” szavazatot kapott
jelöltet köteles a választási bizottság a választási eljárás második fordulójára az elnökségi tagi tisztségre jelöltként megnevezni. A kieső alelnöki jelölt helyére választási bizottság köteles a választási eljárás második fordulójára, az alelnöki jelöltek
közül a következő legtöbb „IGEN” szavazatot kapott személyt jelöltként megnevezni.
(19) A választási bizottság köteles a választási eljárás második fordulójára, a második választható elnökségi tagi tisztségre a Társaság főtitkárát jelöltként megnevezni,
amennyiben a szavazatok több mint fele „IGEN” megjelölésű szavazat. Ha a szavazatok több mint fele „NEM” megjelölésű szavazat, akkor VI. 21. § (17) – (18) bekezdésének megállapítását követően az alelnöki jelöltek közül a legtöbb „IGEN” szavazatot kapott jelöltet köteles a választási bizottság a választási eljárás második fordulójára az elnökségi tagi tisztségre jelöltként megnevezni. A kieső alelnöki jelölt helyére választási bizottság köteles a választási eljárás második fordulójára, az alelnöki
tisztségre a következő legtöbb „IGEN” szavazatot kapott személyt jelöltként megnevezni.

22. §
Tisztségviselők, testületi tagok megválasztása
(1) Az előválasztás eredményei alapján a választási bizottság köteles előkészíteni és lebonyolítani az éves rendes közgyűléssel egybekötött választási eljárás második fordulóját képező tisztújító közgyűlést.
(2) Ha valamely személyt több tisztségre is jelöltek az előválasztáson, akkor a választási
bizottság az adott személy által előzetesen leadott preferencia sorrend alapján köteles megállapítani az előválasztás eredményét.
(3) A választási bizottság három szavazólapot köteles készíteni:
a) a vezetőségi tagi tisztségre jelölteket tartalmazó szavazólapot, külön feltűntetve az elnöki, alelnöki, főtitkári, elnökségi tagi tisztségre jelölteket, „IGEN”,
„NEM” megjelöléssel;
b) a felügyelőbizottsági tagi tisztségre jelölteket tartalmazó szavazólapot,
„IGEN”, „NEM” megjelöléssel;
c) pénztáros tisztségre jelölt személyt tartalmazó szavazólapot, „IGEN”, „NEM”
megjelöléssel.
(4) A választási bizottság a szavazólapot annyi példányban köteles készíteni, ahányan a
jelenléti ív tanúsága szerint a tisztújító közgyűlésen megjelentek.
(5) A szavazásra jogosult tagok a külön szavazólapon feltűntetett tisztségek vonatkozásában egyben jogosultak érvényesen szavazni akként, hogy VI. 21. § rendelkezése
szerinti tartalmú jelentéssel bíró „IGEN” vagy „NEM” megjelölését bekarikázzák.
(6) A választási bizottság köteles a szavazólapokat anonimitást biztosító módon összegyűjteni, és az érvényes szavazatokat összesíteni, és a szavazás eredményét megállapítani.
(7) A vezetőségi tagi tisztségre, valamint az egyes külön nevesített tisztségekre, így az
elnöki, alelnöki, főtitkári, elnökségi tagi tisztségre jelölt személyek megválasztásra
kerülnek, amennyiben a szavazatok több mint fele „IGEN” megjelölésű szavazat, és a
tisztségre jelölt személyek a tisztséget elfogadják.
(8) Ha a vezetőségi tagi tisztségre jelölt személyekre leadott szavazatok több mint fele
„NEM” megjelölésű szavazat, ismételt szavazást kell tartani. Az ismételt szavazáson
a VI. 22. § (5) bekezdésben meghatározott módon a tisztújító közgyűlés külön-külön
szavaz a vezetőségi tagi – így az elnöki, alelnöki, főtitkári, elnökségi tagi - tisztségre
jelölt személyekről. Az egyes jelen szakaszban megjelölt tisztségre jelölt személyek
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megválasztásra kerülnek, amennyiben a szavazatok több mint fele „IGEN” megjelölésű szavazat, és a tisztségre jelölt személyek a tisztséget elfogadják.
(9) Ha a vezetőségi tagi tisztségre jelölt személyek közül valamely megválasztott személy a tisztséget nem fogadja el, vagy a megismételt szavazáson valamely személyre
leadott szavazatok több mint fele „NEM” megjelölésű szavazat, ismételt szavazást
kell tartani. Az ismételt szavazás során a következő sorrendben kell megválasztani
az egyes vezető tisztségviselőket: elnök, alelnök, főtitkár, elnökségi tagok, külön
egyéb tisztség nélküli vezetőségi tagok. Az ismételt választásra - ez egyes tisztségek
esetén - az módon kerül sor:
a) Az elnöki tisztség esetén az elnöki tisztségre jelölt, valamint az előválasztáson alelnöki tisztségre, ha nincs akkor főtitkári, majd vezetőségi tagi tisztségre jelölt, még számításba vehető legtöbb jelölést kapó személy közül a
tisztújító közgyűlés a szavazatok többségével választja meg az elnököt. Ha az
így megválasztott személy az elnöki tisztséget nem fogadja el, akkor az előválasztáson alelnöki tisztségre, ha nincs akkor főtitkári, majd vezetőségi tagi
tisztségre jelölt még számításba vehető legtöbb és második legtöbb jelölést
kapó személy közül a tisztújító közgyűlés a szavazatok többségével választja
meg az elnököt. Ha az így megválasztott személy az elnöki tisztséget nem fogadja el, akkor az ismételt szavazást addig köteles folytatni a tisztújító közgyűlés, amíg az elnök megválasztásra nem kerül.
b) Az alelnöki tisztség esetén az alelnöki tisztségre jelölt, valamint az előválasztáson alelnöki tisztségre, ha nincs akkor főtitkári, majd vezetőségi tagi tisztségre jelölt, még számításba vehető legtöbb jelölést kapó személy közül a
tisztújító közgyűlés a szavazatok többségével választja meg az alelnököt. Ha
az így megválasztott személy az alelnöki tisztséget nem fogadja el, akkor az
előválasztáson alelnöki tisztségre, ha nincs akkor főtitkári, majd vezetőségi
tagi tisztségre jelölt még számításba vehető legtöbb és második legtöbb jelölést kapó személy közül a tisztújító közgyűlés a szavazatok többségével választja meg az alelnököt. Ha az így megválasztott személy az alelnöki tisztséget nem fogadja el, akkor az ismételt szavazást addig köteles folytatni a
tisztújító közgyűlés, amíg az alelnök megválasztásra nem kerül.
c) A főtitkári tisztség esetén a főtitkári tisztségre jelölt, valamint az előválasztáson főtitkári tisztségre, ha nincs akkor vezetőségi tagi tisztségre jelölt,
még számításba vehető legtöbb jelölést kapó személy közül a tisztújító közgyűlés a szavazatok többségével választja meg a főtitkárt. Ha az így megválasztott személy a főtitkári tisztséget nem fogadja el, akkor az előválasztáson
főtitkári, ha nincs vezetőségi tagi tisztségre jelölt még számításba vehető
legtöbb és második legtöbb jelölést kapó személy közül a tisztújító közgyűlés
a szavazatok többségével választja meg a főtitkárt. Ha az így megválasztott
személy a főtitkári tisztséget nem fogadja el, akkor az ismételt szavazást addig köteles folytatni a tisztújító közgyűlés, amíg a főtitkár megválasztásra
nem kerül.
d) Az elnökségi tagi tisztség esetén az elnökségi tisztségre jelölt, valamint az
előválasztáson alelnöki tisztségre, ha nincs akkor főtitkári, majd vezetőségi
tagi tisztségre jelölt, még számításba vehető legtöbb jelölést kapó személy
közül a tisztújító közgyűlés a szavazatok többségével választja meg az elnökségi tagot. Ha az így megválasztott személy az elnökségi tagi tisztséget nem
fogadja el, akkor az előválasztáson alelnöki tisztségre, ha nincs akkor főtitkári, majd vezetőségi tagi tisztségre jelölt még számításba vehető legtöbb és
második legtöbb jelölést kapó személy közül a tisztújító közgyűlés a szavazatok többségével választja meg az elnökségi tagot. Ha az így megválasztott
személy az elnökségi tagi tisztséget nem fogadja el, akkor az ismételt szavazást addig köteles folytatni a tisztújító közgyűlés, amíg valamennyi elnökségi
tag megválasztásra nem kerül.
e) Ha a vezetőségi tagi tisztség esetén a vezetőségi tagi tisztségre jelölt, valamint az előválasztáson vezetőségi tagi tisztségre jelölt, még számításba vehető legtöbb jelölést kapó személy közül a tisztújító közgyűlés a szavazatok
többségével választja meg a vezetőségi tagot. Ha az így megválasztott személy a vezetőségi tagi tisztséget nem fogadja el, akkor az előválasztáson ve-
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zetőségi tagi tisztségre jelölt még számításba vehető legtöbb és második legtöbb jelölést kapó személy közül a tisztújító közgyűlés a szavazatok többségével választja meg a vezetőségi tagot. Ha az így megválasztott személy az
vezetőségi tagi tisztséget nem fogadja el, akkor az ismételt szavazást addig
köteles folytatni a tisztújító közgyűlés, amíg valamennyi vezetőségi tag megválasztásra nem kerül.
(10) A felügyelőbizottsági tagi tisztségre jelölt személyek megválasztásra kerülnek,
amennyiben a szavazatok több mint fele „IGEN” megjelölésű szavazat, szavazat, és a
tisztségre jelölt személyek a tisztséget elfogadják.
(11) Ha a felügyelőbizottsági tagi tisztségre jelölt személyekre leadott szavazatok több
mint fele „NEM” megjelölésű szavazat, ismételt szavazást kell tartani. Az ismételt
szavazáson a VI. 22. § (5) bekezdésben meghatározott módon a tisztújító közgyűlés
külön-külön szavaz a felügyelőbizottsági tagi tisztségre jelölt személyekről. Az egyes
felügyelőbizottsági tagi tisztségre jelölt személyek megválasztásra kerülnek, amenynyiben a szavazatok több mint fele „IGEN” megjelölésű szavazat, és a tisztségre jelölt személyek a tisztséget elfogadják.
(12) Ha a felügyelőbizottsági tisztségre jelölt személyek közül valamely megválasztott
személy a tisztséget nem fogadja el, vagy a megismételt szavazáson valamely személyre leadott szavazatok több mint fele „NEM” megjelölésű szavazat, ismételt szavazást kell tartani. Az ismételt szavazás során az előválasztáson a felügyelőbizottsági tagi tisztségre jelölt még számításba vehető személyek közül a legtöbb, valamint
a második legtöbb jelölést kapó személy közül a tisztújító közgyűlés a szavazatok
többségével választja meg a felügyelőbizottsági tagot. Ha az így megválasztott személy a felügyelőbizottsági tagi tisztséget nem fogadja el, akkor az ismételt szavazást addig köteles folytatni a tisztújító közgyűlés, amíg valamennyi felügyelőbizottsági tag megválasztásra nem kerül.
(13) A pénztárosi tisztségre jelölt személy megválasztásra kerül, amennyiben a szavazatok több mint fele „IGEN” megjelölésű szavazat, és a tisztségre jelölt személy a
tisztséget elfogadja.
(14) Ha a pénztárosi tisztségre jelölt személyre leadott szavazatok több mint fele „NEM”
megjelölésű szavazat, vagy a tisztséget a megválasztott személy nem fogadja el, akkor ismételt szavazást kell tartani. Az ismételt szavazás során az előválasztáson a
pénztárosi tisztségre jelölt még számításba vehető személyek közül a legtöbb, valamint a második legtöbb jelölést kapó személy közül a tisztújító közgyűlés a szavazatok többségével választja meg a pénztárost. Ha az így megválasztott személy a pénztárosi tisztséget nem fogadja el, akkor az ismételt szavazást addig köteles folytatni
a tisztújító közgyűlés, amíg a pénztáros megválasztásra nem kerül.
(15) Ha valamely esetben szavazategyenlőség alakul ki, akkor az eredeti eljárási rend
szerint ismételt szavazást kell tartani, ameddig eltérő szavazatszám nem lesz.

23.§
A Magyar Immunológia Haladásáért Alapítvány
kuratóriumának, tisztségviselőinek, testületi tagjainak megválasztása
(1) A Társaság „A Magyar Immunológia Haladásáért Alapítvány” (székhely: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.V.611; nyilvántartási szám: 01-01-0001439; adószám: 19662831-1-43) [a továbbiakban: Alapítvány] alapítója.
(2) A Társaság, mint az Alapítvány alapítója az Alapítvány kuratóriumát, a kuratórium
elnökét, esetleges más testületi tagjait, külön nevesített tisztségviselőit a közgyűlés
által a közgyűlésre irányadó eljárási szabályok alapján választja meg egyszerű szótöbbséggel azzal, hogy a szavazás titkos.
(3) A Társaság, mint az Alapítvány alapítója az Alapítvánnyal kapcsolatos szükséges alapítói döntéseket a közgyűlés által a közgyűlésre irányadó eljárási szabályok alapján
egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

VII.
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
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24.§
(1) A Társaság vagyona tagdíj – és egyéb bevételből áll.
(2) A Társaság bevételei:
a) tagdíjbevételek,
b) állami támogatás,
c) magán és jogi személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai,
d) alapítványoktól származó támogatások,
e) egyéb bevételek
(3) A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj fizetésén túl – a Társaság
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(4) A Társaság pénze önálló bankszámlán nyer elhelyezést.
(5) A Társaság gazdálkodási feladatai körében – a pénzügyi előírások maradéktalan betartásával – az utalványozáshoz az elnök önálló aláírására van szükség. Az alelnök és főtitkár a kifizetést és annak jogszerűségét köteles ellenőrizni. Ha az elnök akadályoztatása
folytán az alelnök utalványoz a főtitkár, ha a főtitkár utalványoz az elnök köteles
utólag ellenőrizni a kifizetést és annak jogszerűségét.
(6) Az éves költségvetésben jóváhagyott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi
előírásoknak megfelelő felhasználásáért, a Társaság ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért a vezetőség és a pénztáros felelős.

VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. §
(1) A Társaság működése felett az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint törvényességi
ellenőrzést gyakorol.
(2) Az alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályokat – így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, és
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt - kell alkalmazni. Jelen alapszabály az 1990. október 27-én valamint a 2001. október 17-én, a 2002. október 01-én, a
2007. október 18-án, 2010. november 4-én illetve a 2016. december 01-én a kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

………………. (helység), ……… (év) …………………. (hó) ………. (nap)

Alulírott Prof. Dr. Kacskovics Imre, mint a Társaság elnöke, és ezáltal törvényes képviselője igazolom, hogy az Alapszabályt a Társaság Közgyűlésének 2016. december 01. napján tartott ülése elfogadta és megállapította, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az Alapszabály 2016. december 01. napján
a Közgyűlés által elfogadott változásait kiemelt módon, félkövér (vastag betűs) szedés jelzi.

------------------------Prof. Dr. Kacskovics Imre
a Magyar Immunológiai Társaság elnöke

Alulírott Prof. Dr. Prohászka Zoltán, mint a Társaság megválasztott, új - de a nyilvántartásba még
be nem jegyzett - elnöke, és ezáltal leendő törvényes képviselője igazolom, hogy az Alapszabályt a
Társaság Közgyűlésének 2016. december 01. napján tartott ülése elfogadta és megállapította, hogy
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a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján
hatályos tartalmának. Az Alapszabály 2016. december 01. napján a Közgyűlés által elfogadott változásait kiemelt módon, félkövér (vastag betűs) szedés jelzi.

------------------------Prof. Dr. Prohászka Zoltán
a Magyar Immunológiai Társaság megválasztott, új elnöke

Tanúk (olvasható név, lakcím, aláírás):
1. .................................................................

(név)

2. ................................................................

.....................................................................

(lakcím)

.....................................................................

.....................................................................

(aláírás)

.....................................................................

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Tagjegyzék
2. sz. melléklet: Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok jegyzéke
(A mellékletek az alapszabály elválaszthatatlan részét képezik, az alapszabály a mellékletekkel
együtt értelmezendő.)
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Mellékletek
A mellékletek az alapszabály elválaszthatatlan részét képezik, az alapszabály a mellékletekkel együtt értelmezendő.
1. sz. melléklet
Tagjegyzék
Rendes Tagok
Név

Lakcím

Tiszteletbeli tagok
Név

Lakcím

Ifjúsági tagok
Név

Lakcím

Pártoló tag
Név

Lakcím
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2. sz. melléklet
Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok jegyzéke
Tisztség
Elnök, elnökségi tag, vezetőségi tag
Alelnök, elnökségi tag,
vezetőségi tag
Főtitkár, elnökségi tag,
vezetőségi tag
Pénztáros
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Vezetőségi tag
Elnökségi tag, vezetőségi
tag
Elnökségi tag, vezetőségi
tag
Felügyelőbizottság elnöke
Felügyelőbizottsági tag
Felügyelőbizottsági tag

Név

Lakcím

Prof. Dr. Prohászka Zoltán
Prof. Dr. Széll Márta
Dr. Balogh Péter
Dr. Antal-Szalmás Péter
Dr. Andó István
Dr. Bajtay Zsuzsanna
Dr. Bácsi Attila
Dr. Buzás Edit
Dr. Czirják László István
Dr. Erdei Anna
Dr. Falus András
Dr. Józsi Mihály Krisztián
Dr. Kemény Lajos
Dr. Lányi Árpád
Dr. Matkó János
Dr. Miklós Katalin
Dr. Mócsai Attila
Dr. Nagy György
Dr. Németh Péter
Dr. Pós Zoltán
Laczkovichné Dr.
Rajnavölgyi Éva Mária
Dr. Sármay Gabriella
Dr. Szekanecz Zoltán
Dr. Szekeres Barthó Júlia
Prof. Dr. Berki Tímea Edit
Prof. Dr. Kacskovics Imre
Dr. Jenei Béla
Dr. Boldizsár Ferenc
Dr. Engelmann Péter
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