A Magyar Sugárterápiás Társaság
ALAPSZABÁLYA
Elhatározva a Magyar Sugárterápiás Társaság Egyesület létrehozását, a Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a
szervezet alapszabályát:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A társaság neve, székhelye, pecsétje
1.1. A Társaság neve: Magyar Sugárterápiás Társaság (MST).
1.2. Angol nyelven: Hungarian Society for Radiation Oncology (HUSRO)
1.3.A Társaság mőködési területe: Magyarország
1.4.A Társaság székhelye: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
1.5. A Társaság pecsétje kör alakú: egyiken magyarul, a másikon angol nyelven szerepel a
Társaság neve.
2. A Társaság jogállása
2.1. A Társaság a sugárterápiával foglalkozó tagok társulásán alapuló szakmai-tudományos
egyesülés.
2.2. A Társaság jogi személy.
Az Egyesület önálló jogi személy, saját neve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket
vállalhat.
Az Egyesület tulajdont szerezhet, szerzıdést köthet, pert indíthat, és perelhetı.
Az Egyesület szerzıdéseit önállóan köti, céljainak megvalósítása érdekében.
Perbeli cselekményeket képviselıje, vagy általa meghatalmazott jogi képviselıje útján végez.
3. A Társaság céljai, tevékenységei és tevékenységei
3.1. A Társaság célja: tagjai szakmai tevékenységének az elısegítése; egészségmegırzés;
tudományos tevékenység gyakorlása és kutatás.
3.1.1. Elımozdítja tagjainak alkotó munkáját a szakmai feltételek javításával, tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket, érdekérvényesítésüket.
3.1.2. Folyamatosan tájékoztatja tagjait az idıszerő egészségpolitikai elgondolásokról,
távlati fejlesztési célokról, kiemelt szakmai programokról, döntésekrıl, szabályozásokról, különös tekintettel saját szakterületére.
3.1.3. Fentiek érdekében tudományos üléseket, továbbképzı tanfolyamokat szervez,
újságokat, esetleg könyvet publikál, pályázatokat ír ki, emlékérmeket és díjat
alapít, valamint egyéb célirányos tevékenységet végez.
3.1.4. Anyagi lehetıségeinek határán belül elısegíti tagjainak bel- és külföldi szakmai
rendezvényeken való részvételét.
3.2. A Társaság saját szakterületén elısegíti az országos szintő szakmai, társadalmi, tudományos, oktatási és etikai feladatok ellátását.
3.2.1. Tagjai kezdeményezésére és a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevı és
véleményezı tevékenységet fejt ki szakterületét általánosan és alapvetıen érintı döntések, tervek, fejlesztések, koncepciók, jogszabályok, állásfoglalások, stb.
kidolgozásában, illetve módosításában. E tevékenység során szoros kapcsolatot
épít ki és tart fenn az illetékes minisztériummal, szakmai kollégiumokkal, a felsıoktatási intézményekkel és a Magyar Tudományos Akadémiával.
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3.2.2. Felkérésre, illetve saját kezdeményezésre szakvéleményeket és tanulmányokat
dolgoz ki, szerzıdéses megbízatásokat vállal.
3.2.3. Kapcsolatot létesít és együttmőködik más nemzeti- és nemzetközi szakmai
szervezetekkel, társaságokkal, egyesülésekkel. Segíti és összehangolja tagjai
ilyen irányú tevékenységét.
3.2.3. A Társaság a MOTESZ tagja
3.3. A Társaság saját szakterületén részt vesz a közvélemény gyors és szakszerő tájékoztatásában a tömegkommunikációs szervek és eszközök segítségével is.
3.3.1. 1995-tıl kezdıdıen kiadhatja a Magyar Sugárterápia címő folyóiratot.
3.3.2. A tudományos haladás, az egészség-megırzési program gyakorlati megvalósítása és a közvélemény formálása érdekében propaganda tevékenységet fejt ki.
Ennek érdekében lapokat és kiadványokat szerkeszthet és adhat ki.
3.3.3. A Társaság a számítógépes világhálón (Internet) saját oldalt jelentethet meg,
melyen keresztül szervezeti, szakmai, tudományos és - amennyiben ez egyéb
jogszabályt nem sért, a megfelelı beleegyezések birtokában - személyi adatokat
közölhet.
3.4. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, a társaság vállalkozási tevékenységet
csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
3.5. Az Egyesület jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységét az alábbi jogszabályi rendelkezések elıírásai szerinti közfeladatok teljesítéséhez kapcsolódóan végzi:
- az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV törvény 1. §-ban meghatározott célok és 2. §ban meghatározott alapelvek, a 35.§ (1) és (2) e pontban szabályozott népegészségügyi tevékenység, a 141. § (2) bekezdésének a) és d) pontjaiban, valamint 144.§ (1)
és (2) bekezdésében foglaltak megvalósításához nyújtott közremőködés.
II. TAGSÁG
4. A társaság tagjai lehetnek
- rendes tagok,
- tiszteletbeli tagok,
- pártoló tagok.
4.1. A Társaság rendes tagja lehet az a nagykorú, magyar vagy külföldi természetes személy,
aki a Társaság tudományágának alkalmazója és kötelezi magát arra, hogy tevékenységét
az Alapszabályban foglalt elvek szerint folytatja. A felvételt saját kezőleg aláírt belépési
nyilatkozatban lehet kérni. A tagfelvételi kérelem elbírálásáról a vezetıség dönt.
4.1.1. A rendes tag jogainak részletes felsorolása:
- a rendes tagok jogaikat személyesen gyakorolják,
- a rendes tagokat egyenlı jogok illetik meg,
- a Társaság közgyőlésén tanácskozási- és szavazati joggal vesz
részt, tisztségviselıket választhat, tisztségre választható,
- a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében részt
vehet, hozzájárulhat az állásfoglalások és határozatok kialakításához, illetve végrehajtásához,
- a Társaság által szervezett kongresszusokon, konferenciákon,
vitákon, egyéb szakmai tudományos rendezvényeken részt vehet,
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- a Társaság munkájáról és eseményeirıl folyamatosan tájékoztatást kap,
- javaslatokat tehet a Társaság vezetı testületeinél a tagok jutalmazására, illetve díjazására.
4.1.2. A rendes tag kötelezettsége, hogy
- a Társaság Alapszabályát megtartsa,
- a testületi döntéseket és a határozatokat végrehajtsa, a végrehajtásról beszámoljon,
- a tagsági díjat minden év március 31-ig külön felszólítás nélkül
befizesse.
4.2. A Társaság tiszteletbeli tagjai lehetnek azok a nagykorú magyar vagy külföldi természetes személyek, akik a szakmai, társadalmi, gazdasági élet különbözı
területein a Társaság érdekében kimagasló tevékenységet fejtettek ki.
4.2.1. A tiszteletbeli tagságot a vezetıség javaslatára a Társaság közgyőlése adományozza.
4.2.2. A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik, a közgyőlésen
tanácskozási joggal vesz részt és tisztségre nem választható.
4.2.3. A tiszteletbeli tagok kötelezettségei azonosak a rendes tagok kötelezettségeivel, kivéve a tagdíjfizetés kötelezettségét. A tiszteletbeli tagok
nem fizetnek tagdíjat.
4.3. A Társaság pártoló tagjai lehetnek olyan nagykorú magyar vagy külföldi természetes, illetve jogi személyek vagy szervezetek, akik a Társaság mőködéséhez
anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi vagy egyéb támogatást szándékoznak nyújtani, s errıl az MST-t írásban értesítik. A pártoló tagsági viszony létesítését
a vezetıség hagyja jóvá.
4.3.1. A pártoló tagok jogaikat személyesen vagy képviselıjük útján gyakorolják.
A pártoló tag joga:
- a Társaság közgyőlésén tanácskozási joggal részt vehet,
- meghatározhatja, hogy az általa nyújtott támogatást a Társaság
milyen célra fordítsa,
- folyamatos tájékoztatást kérhet, és kapnia kell a Társaság azon
területein folyó munkáról és tevékenységrıl, melyhez a támogatást nyújtotta.
A pártoló tag kötelezettsége:
- a Társasággal szemben a pártoló tagságra történı jelentkezésekor vállalt kötelezettségének maradéktalan teljesítése.
5. A tagsági viszony megszőnése
A tagsági viszony megszőnik
- kilépéssel
- kizárással,
- a tag halálával vagy cselekvıképtelenné, illetve korlátozottan cselekvıképtelenné válásával,
- a Társaság jogutód nélküli megszőnésével.

4
5.1.

A kilépési szándékot (tiszteletbeli tagság esetén a tiszteletbeli tagságról való lemondást) a vezetıségnek írásban kell bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételének napján szőnik meg. Ha a jogi személyiségő pártoló tag jogutód nélkül szőnik meg, ezzel az MST-tagsága is megszőnik.

5.2.

A közgyőlés kizárhatja azt a természetes vagy jogi személyt, aki a társasági tagságra
méltatlan magatartása miatt arra érdemtelenné vált. Ebben az esetben az elnök terjeszti a kizárási javaslatot a közgyőlés elé, a döntés titkos szavazással történik. A kizárásra felterjesztett személynek joga van a vezetıség, illetve a közgyőlés elıtt véleményének, indokainak, érveinek személyes vagy képviselıje útján történı elıadására. A kizárás egyszerő szótöbbség esetén nyer érvényességet, a döntéssel szemben a
Társaságon belül jogorvoslatnak lehetısége nincs. A kizárás tényérıl a tag írásos értesítést kap. A kizárási határozatnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket, és azok bizonyítékait, valamint a jogorvoslatról való tájékoztatást.
Kizárásra kerül az is, aki a Társasággal szemben fennálló tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget (két éves tagdíjhátralékát felszólítás ellenére sem
rendezi.) A tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén a közgyőlés abban az esetben
dönthet a tag kizárásáról, ha a vezetıség elıtte írásban, igazolható módon, póthatáridı tőzésével és a jogkövetkezményekre történı figyelmeztetéssel felhívta az érintett
tagot a tagdíj megfizetésére, azonban a póthatáridı is eredménytelenül telt el.

III.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE
6. Döntéshozó szervek
A Társaság döntéshozó szervei a közgyőlés, és a vezetıség. Mindkét fórum tagjai összességébıl áll. A döntéshozatalhoz meghívottak segítségét igénybe vehetik, de a meghívottaknak csak tanácskozási joguk van. Automatikusan meghívott a Felügyelı Bizottság elnöke vagy egy tagja.
6.1. Közgyőlés
6.1.1. Az MST legfıbb szerve a közgyőlés, melynek hatásköre a társaság valamennyi ügyére kiterjed.
6.1.2. A választott tisztségviselık, illetve ügyintézı szervek a közgyőlésnek felelısséggel tartoznak.
6.1.3. A közgyőlést a vezetıség hívja össze, a közgyőlés ülései nyilvánosak
6.1.4. A közgyőlést az elnök vezeti.
6.1.5. A közgyőlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.
Össze kell hívni akkor is a közgyőlést, ha azt a bíróság jogerıs döntéssel elrendeli, illetve ha a tagok a cél és az ok megjelölésével azt kívánják. Ehhez írásbeli
javaslat és a tagok egyharmadának egyetértése szükséges. A tagság által kezdeményezett közgyőlést a megfelelı javaslat beérkezte után 30 napon belül öszsze kell hívni.
6.1.6. A közgyőlés helyét, idıpontját, valamint a javasolt tárgysorozatot a kitőzött idıpont minimum 15 nappal írásban közölni kell a tagokkal.
6.1.7. A szabályosan összehívott közgyőlés akkor tekinthetı határozatképesnek, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselı szavazásra jogosult részt vesz.
6.1.8. Ha a szabályszerően összehívott közgyőlés nem határozatképes, akkor a
3 napon túl, de 15 napon belül ugyanezen tárgysorozattal összehívott közgyőlés a jelenlévık számára való tekintet nélkül határozatképes.
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6.1.9. A közgyőlés döntéshozatalának módja.
- a közgyőlés határozatait általában a jelenlévı tagok nyílt szavazásával,
egyszerő szótöbbséggel hozza. Az egyesület alapszabályának
módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a
közgyőlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszőnésérıl
szóló közgyőlési döntéshez a szavazati joggal rendelkezı tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
- a közgyőlés bármely kérdésben - javaslatra - titkos szavazást rendelhet
el. A javaslatról a döntés nyílt szavazással történik.
- titkos szavazással történik a tisztségviselık megválasztása és az érdemtelenné vált tagok kizárása.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelısség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta elınyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerzıdést 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.
6.1.10. A tisztségviselık megválasztásának módja
- személyükre a jelölıbizottság tesz javaslatot
- a jelöltlistát a közgyőlés szavazásra jogosult tagjai saját javaslatukkal
kiegészíthetik,
- az új jelöltek jelöltlistára kerüléséhez a közgyőlés nyílt szavazása szükséges,
- a közgyőlés során jelölılistára csak olyan személy vehetı fel, aki a jelöltség elfogadásáról helyben vagy elızetesen írásban nyilatkozott.
- a jelölıbizottság tagjait a közgyőlés felveheti a jelöltlistára,
- a közgyőlés közvetlenül választja meg az alapszabályban rögzített
tisztségviselıket, a felügyelıbizottság elnökét és tagjait,
- a közgyőlés által közvetlenül választható tisztségviselık esetében három vagy több jelölt esetén kétfordulós szavazást kell folytatni, kivéve,
ha valaki az elsı fordulóban megkapta a szavazatok több, mint a felét.
Ettıl a közgyőlés egybehangzó akarattal eltekinthet.
6.1.11.A közgyőlés kizárólagos hatásköre
- a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása,
- a Társaság megszőnésének vagy más társasággal való egyesülésének,
illetve egyesülésbıl való kiválásnak kimondása,
- a vezetıség, a tisztségviselık és az ad hoc bizottságok beszámoltatása,
- a Társaság munkájának megvitatása, a feladatok meghatározása,
- a vezetıség 4 évre szóló megválasztása és együttesen vagy egyes funkciókra vonatkozóan való felmentése,
- A vezetı tisztségviselık felmentésének okai:
- a vezetı tisztségviselı magatartásával súlyosan megszegi a
társaság alapszabályában foglalt kötelességeit, az alapszabály
rendelkezéseit
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- a vezetı tisztségviselı olyan magatartást tanúsít, amely ellen
kezik a társaság érdekeivel
- a vezetı tisztségviselı olyan magatartást tanúsít, amely sérti a
társaság szakmai tekintélyét, jó hírnevét
- bőncselekményt követ el
- az alapszabályban meghatározott tisztségviselık közvetlen megválasz
tása,
- a társasági tagdíj megállapítása,
- tiszteletbeli tagság adományozása,
- tagok kizárása
- döntés mindazokban az ügyekben, melyeket a jogszabály és az alapszabály a közgyőlés hatáskörébe utal, illetve melyek más döntéshozó
szerv hatáskörébe nem tartoznak, s a Társaság egészét érintik.

6.1.12. A közgyőlés üléseirıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelybıl kiderül a
közgyőlés döntéseinek tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzıkönyvet a levezetı elnök és a jegyzıkönyvvezetı is aláírja a közgyőlés két jelenlévı tagja mellett. Az üléseken hozott határozatokat be kell jegyezni a Határozatok Könyvébe, ahol azokat két vezetıségi tag aláírásával hitelesít. A határozatokat évente
folyamatosan sorszámmal kell ellátni. A Határozatok Könyvét bármely tag
vagy tiszteletbeli tag, pártoló tag és a vezetıség, vezetı tisztségviselık bármely
tagja bármikor, elızetes egyeztetést követıen megtekintheti.
A közgyőlés döntéseit a döntés idıpontját követı 10 napon belül írásban közli
az érintettekkel, valamint a Társaság székhelyén kifüggeszti a fali újságra, szaklapban, vagy egyéb módon gondoskodik a közzétételérıl.
Ki kell függeszteni ezen kívül a fali újságra a Társaság mőködésére, szolgáltatási igénybevételének módjára vonatkozó adatokat, valamint a Társaság beszámolóját, az elfogadását követı 10 napon belül.
A Társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Társaság székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet.
6.2. Vezetıség
A két közgyőlés közötti idıszakban a közgyőlés hatáskörét - a kizárólagos hatáskörök kivételével - a vezetıség gyakorolja.
6.2.1. A vezetıség a közgyőlés által megválasztott 3 vezetıségi tagból és 5 tisztségviselıbıl (elnök, fıtitkár, pénztáros, korábbi elnök, leendı elnök) áll. A
vezetıségi tagokat és a tisztségviselıket a közgyőlés közvetlenül választja,
illetve a korábbi elnök automatikusan lesz további két évre a vezetıség tagja,
amennyiben tagsága nem szőnik meg, a feladat ellátására alkalmatlanná
nem válik, vagy amennyiben a korábbi elnök funkciójáról írásban le nem
mond. A tagsági viszony megszőnése, alkalmatlanná válás, vagy írásban történı lemondás esetén a korábbi elnök feladatköre a következı választási ciklusig betöltetlen marad.
6.2.2. A vezetıség hatásköre
- a Társaság ügyeinek vitele, döntések, intézkedések meghozatala,
- a közgyőlés határozatainak végrehajtása, ill. végrehajtatása,
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- a Társaság gazdálkodásának, nemzetközi- és sajtómunkájának irányítása
6.2.3. A vezetıség kizárólagos hatásköre
- társasági emlékérmek, díjak alapítása, az ezekkel kapcsolatos szabályok megállapítása,
- elıterjesztést tesz a társasági emlékéremmel, díjjal való kitüntetésekre,
valamint tiszteletbeli tag személyére
- dönt társasági pályázatok kiírásáról és díjainak elnyerési módjáról;
- a Magyar Sugárterápia szerkesztıbizottságának összeállítása, beleértve
a fıszerkesztıt,
- döntés s Társaság Internetes oldalán megjelenı információkról
- a tisztújítást elıkészítı jelölıbizottság megválasztása,
- dönt mindazokban az ügyekben, melyek a társaság szabályszerő mőködéséhez szükségesek. Kivételt képeznek azok az ügyek, melyek a
közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak
- dönt utaztatási, és egyéb támogatásokról
- irányítja, segíti és biztosítja a testületi határozatok végrehajtását, felügyeli azok érvényesülését
- megvitatja a szakminisztérium, a szakmai kollégium, illetve más állami és társadalmi szerv számára készülı jelentéseket és tájékoztatásokat,
azokkal kapcsolatban állást foglal
- dönt a társaság gyakorlati, gazdasági ügyvitelérıl
- dönt a rendes-, és pártoló tagfelvételi kérelmérıl
- fegyelmi kérdésekben döntés-elıkészítést végez az Alapszabálynak
megfelelıen
- elıkészíti a közgyőlést
- koordinálja a Társaság által rendezett nemzetközi és hazai rendezvények elıkészítését és szervezését
- ellátja azokat a feladatokat és él azokkal a jogokkal, melyeket hivatalos
felkérés vagy normaszöveg pontosabb megjelölés nélkül a társaság feladatául vagy jogául nevesít
- külföldi szakembereknek a társaság költségén történı meghívásának
engedélyezése
- különleges társasági feladatok és elvi jelentıségő kérdések megoldása
céljából ad hoc bizottságok összehívása
6.2.4. A vezetıség kötelezettsége:
-

-

a vezetıség mőködésérıl a közgyőlésnek rendszeresen beszámol,
annak felelısséggel tartozik
a vezetıség köteles együttmőködni a Felügyelı Bizottsággal, döntéseinek meghozatalakor annak megjegyzéseit figyelembe kell vennie
a vezetıség felelıs a Társaság szellemi és gazdasági életéért, ezért
szükség esetén kötelezettsége és felelıssége, hogy a döntéshozatalba
megfelelı szakembert vonjon be
külsı szakember bevonása esetén annak díjazásáról dönt
gondoskodik a jegyzıkönyvek és emlékeztetık archiválásáról

6.2.4. Ügyrendi szabályozások
- a vezetıség évente legalább kétszer rendes ülést tart. Ezen túlmenıen
szükség szerint rendkívüli ülés hívható össze.
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- az ülés összehívásáról a Társaság vezetısége gondoskodik. A meghívót és az ügyrendet a vezetıségi tagoknak a kitőzött idıpont elıtt legalább 10 munkanappal meg kell kapniuk.
- rendkívüli vezetıségi ülést bármely vezetıségi tag kezdeményezhet, a
vezetıség egyharmadának egyetértésével a rendkívüli vezetıségi ülést
30 napon belül össze kell hívni.
- a vezetıség akkor határozatképes rendes és rendkívüli ülésein, ha a tagok fele + 1 fı jelen van.
- szavazategyenlıség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt
szavazategyenlıség esetén a napirendi javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
- személyi kérdésekben a vezetıség határozatait titkos szavazással hozza.
A vezetıség ülése nyilvános. A vezetıség üléseirıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelybıl kiderül a vezetıség döntéseinek tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzıkönyvet a vezetıség
két jelenlévı tagja írja alá. Az üléseken hozott határozatokat be kell jegyezni a Határozatok Könyvébe, ahol azokat két vezetıségi tag aláírásával hitelesít. A határozatokat évente folyamatosan sorszámmal kell ellátni. A Határozatok Könyvét bármely tag vagy tiszteletbeli tag, pártoló tag és a vezetıség, vezetı tisztségviselık bármely tagja bármikor,
elızetes egyeztetést követıen megtekintheti.
A társaság vezetıségének minden döntését köteles nyilvánosságra hozni, az érintettekkel közölni. A Társaság döntéseit a székhelyén található hirdetıtáblájára való kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra, az érintett személyekkel pedig írásban, postai úton, ajánlott
levél formájában közli.
6.3. Szekciók
A Magyar Sugárterápiás Társaságon belül az azonos tevékenységet végzık szekciókba
tömörülhetnek.
A szekció-alakítás kérését a közgyőlés elé kell terjeszteni, mely arról nyílt szavazással,
egyszerő szótöbbséggel dönt.
A szekciók saját tevékenységüket a szekció mőködési szabályzatában lefektetett elveknek megfelelıen szervezhetik, mely nem lehet ellentétes a Társaság alapszabályával, s
mely mindenkor az alapszabály mellékletét képezi.
A szekciók megválasztott vezetıje a Társaság vezetıségének szavazati joggal bíró tagja.
- a választás 4 éve szól, nem megújíthatóan.
- a periódus befejeztével a szekciók vezetıje a közgyőlés elıtt számol be tevékenységérıl
A szekciók vezetıségének kérésére a Magyar Sugárterápiás Társaság tudományos rendezvényein külön szereplési lehetıséget kapnak.
6.3.1. Fizikusi szekció
- a fizikusi szekció tagjai a Társaság rendes tagjai
- a fizikusi szekció mőködési szabályzatát a szekció tagjai kidolgozzák, és arról
a közgyőlés dönt
6.3.2. Asszisztensi szekció
- az asszisztensi szekció tagjai a Társaság tagjai, akik saját vezetıségüket megválasztják
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- az asszisztensi szekció mőködési szabályzatát a szekció tagjai kidolgozzák, és
arról a közgyőlés dönt
7. Tisztségviselık:
7.1. Elnök
A Társaság elsı számú tisztségviselıje az elnök, akit a közgyőlés közvetlenül választ,
meg nem újíthatóan. Amennyiben tagsági jogviszonya megszőnik, feladatának ellátására alkalmatlanná válik, vagy megbízatásáról írásban lemond, úgy feladatát a leendı elnök veszi át. Ebben az esetben 30 napon belül a vezetıség köteles a közgyőlést összehívni a leendı elnök megválasztása érdekében. Az elnöki megbízatás idejét úgy kell
megállapítani, hogy az a 2 éves idıtartamot ne haladja meg. A 2 éves tevékenységet követıen – amennyiben a tagsági viszonya nem szőnik meg, alkalmatlanná nem válik,
vagy a korábbi elnök funkciójáról írásban le nem mond – 2 éven át a vezetıség tagja marad (volt elnök – past president) A tagsági viszony megszőnése, vagy írásbeli lemondás
esetén a korábbi elnök feladatköre a következı választási ciklusig betöltetlen marad. A
leendı elnök megválasztására a vezetıségi ciklusok félidejében kerül sor.
7.1. A Társaság elnökének hatáskörei
- ırködik a mindenkori hatályos jogszabályok, különösen a Társaságra vonatkozó rendelkezések és az alapszabály szigorú betartása felett.
- ellenırzi a Társaság vezetı szervei határozatának végrehajtását
- ellenırzi a tisztviselık mőködését (kivéve az fb mőködését)
- vezeti a közgyőlést, a vezetıség üléseit
- képviseli a Társaságot a hatóságok, állami, társadalmi szervek, hazai és nemzetközi szakmai szervezetek elıtt.
- Az elnök kötelezettsége: gondoskodni arról, hogy a tagságot a vezetıség megfelelıen tájékoztassa a Társaság ügyeirıl; köteles beszámolni döntéseirıl ésszerő idın belül a vezetıségnek és a közgyőlésnek; elnöki megbízatásának lejártakor beszámolót köteles adni a közgyőlésnek a periódusban történtekrıl
Korábbi elnök: a 6.2.1. illetve a 7.1. pontban szabályozottaknak megfelelıen látja el feladatát.
Leendı elnök: a vezetıi feladatok ellátásának folyamatossága érdekében a társaság leendı elnököt választ, aki 6 évig a vezetıség tagja: 2 év leendı elnök; 2
év elnök; 2 év volt elnök. Amennyiben a leendı elnök tagsági viszonya megszőnik, feladatának ellátására alkalmatlanná válik, vagy megbízatásáról írásban
lemond, úgy a vezetıség köteles 30 napon belül közgyőlést összehívni a leendı
elnök megválasztására.
7.2. Fıtitkár
A fıtitkár a társaság ügyvitelének operatív végzıje, akit a közgyőlés közvetlenül
választ 4 évre, meg nem újíthatóan. Amennyiben a fıtitkár tagsági viszonya megszőnik, feladatának ellátására alkalmatlanná válik, vagy megbízatásáról írásban
lemond, úgy a vezetıség köteles 30 napon belül közgyőlést összehívni a fıtitkár
megválasztására.
7.2.1. A fıtitkár hatásköre
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- annak akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt,
- akadályoztatása esetén a vezetıség valamely tagját saját helyettesítésével megbízza,
- a vezetı szervek ülései között folyamatosan intézi a Társaság ügyeit.
- az elnökkel együttmőködve folyamatosan intézi mindazokat az ügyeket, melyek a
vezetıség, illetve az elnök hatáskörei. (Kivéve a kizárólagos vezetıségi hatáskörök.)
- elıkészíti a vezetı szervek üléseit, biztosítja a mőködésüket és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról és végrehajtatásáról.
7.2.2. A fıtitkár kötelezettsége
- tájékoztatja a tagságot a Társaság munkájáról,
- fıtitkári megbízatásának lejáratakor beszámolót köteles adni a közgyőlésnek a periódusban történtekrıl.
7.3. Pénztáros
A pénztárost a közgyőlés közvetlenül választja 4 évre, s indokolt esetben még egyszer
4 évre megválasztható. A pénztáros az általános pénzkezelési szabályzatoknak megfelelıen kezeli a pénztárt, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítésérıl, a pénzkészlet elıírásszerő elhelyezésérıl, vezeti a naplófıkönyvet, rendszeresen beszámol a
társaság anyagi helyzetérıl. Amennyiben a pénztáros tagsági viszonya megszőnik, feladatának ellátására alkalmatlanná válik. vagy megbízatásáról írásban lemond, úgy a
vezetıség köteles 30 napon belül közgyőlést összehívni a pénztáros megválasztására.
A pénztáros “elsı aláírási joggal” rendelkezik, azaz a Társaság pénzügyeinek intézésekor az egyik aláírónak lehetıség szerint neki kell lennie. Ez alól kivételt képez bármilyen akadályoztatása. Ekkor átmeneti idıre az aláírási jogot átvállalja a vezetıség más
tisztségviselı tagja, a pénztáros kötelmeinek átmeneti átvállalásával együtt. Ennek érdekében a Magyar Sugárterápiás Társaság számláját vezetı banknál a pénztáros, az elnök, a fıtitkár, illetve még egy vezetıségi tag aláírásának címpéldányát szükséges elhelyezni.
A pénztáros - érvényes jegyzıkönyvi határozat esetén - a pénzkifizetést nem tagadhatja meg. Egyet nem értése esetén észrevételt tehet, melyet egyidejőleg kell megküldenie
a társaság elnökének vagy az azt helyettesítı fıtitkárnak, illetve a Felügyelı Bizottság
elnökének.
Az egyesületi pénzügyek esetén, így különösen a bankszámla feletti rendelkezés és
utalványozás esetén az elnök önállóan jár el.
7.4. Jegyzı
A jegyzıt a vezetıség saját tagjai közül választja 4 évre, meg nem újíthatóan. A jegyzı
felelıs a Társaság valamennyi fórumán az ülések hiteles jegyzıkönyv-vezetéséért.
A jegyzıkönyvet ténylegesen vezetı munkatársat segíteni köteles, a végleges jegyzıkönyvet aláírásával hitelesíti.
Bármilyen ülésrıl történı távolmaradása esetén javaslatot tehet a jegyzıt helyettesítı
személyre. A javaslatot az elnök (vagy azt helyettesítı fıtitkár) fogadja el, vagy bírálja
felül.
Bármely ülésrıl jegyzıkönyvet vagy emlékeztetıt kell vezetni, melynek az adott ülés
határozatait szó szerint kell tartalmaznia. A jegyzıkönyvet vagy emlékeztetıt a jegyzın
(vagy helyettesítı személyen kívül) az adott ülés elnökének kell hitelesítenie.
7.5. Tiszteletbeli elnök
A társaság és a szakma érdekében végzett kiemelkedı munka elismeréseként létesített
tisztség.
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A közgyőlés választja határozatlan idıre
Részt vesz a közgyőlés, a vezetıség ülésein és tanácsaival segíti annak tevékenységét.
Segít a társaság hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolásában,

7.6. A vezetı szerv (vezetıség) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa, (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján,
a) kötelezettség, vagy felelısség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a Társaság által tagjának
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás.
8. Felügyelı Bizottság
Ellenırzésének tárgya a Társaság egész tevékenysége. Figyelemmel kíséri a Társaság
Alapszabály szerinti mőködését, a rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban
meghatározott célokra történı felhasználását. Ellenırzi az ügyintézésre és a nyilvántartásokra vonatkozó elıírások megtartását. Ellenırzi a pénzkezelési szabályzatban meghatározott módon és rendben történı pénzkezelést.
A Felügyelı Bizottság elnökét és két tagját a közgyőlés választja 4 évre, meg nem újíthatóan, illetve indokolt esetben még egyszer 4 évre megválasztható. A Bizottság kizárólag
a közgyőlésnek alárendelten mőködik, tagjai más társasági funkciót nem láthatnak el.
- A Felügyelı Bizottság elnöke megállapításairól tájékoztatja a Társaság testületeit és beszámol a közgyőlésnek.
- A Felügyelı Bizottság megállapításaira a tisztségviselıknek 30 napon belül válaszolniuk (intézkedniük) kell.
- A Felügyelı Bizottság elnökéhez közvetlenül fordulhat a Társaság bármelyik tagja.
- A Felügyelı Bizottságnak, illetve elnökének ellenjegyzési, illetve vétó jogköre nincs, az
észrevételezett döntéssel kapcsolatban azonban halasztó hatályt javasolhat Javaslatáról
az érintett döntéshozó szerv nyílt szavazással dönt, és írásban válaszol.
- Amennyiben a Felügyelı Bizottság az érintett döntéshozó szervezet válaszát nem tartja
elfogadhatónak, úgy 30 napon belül közgyőlést hívhat össze. Ha ellenırzési tevékenysége során jogszabályba ütközı tevékenységet tapasztal, akkor arról köteles soron kívül
tájékoztatni a vezetıséget, illetve felhívni rá a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
vagy egyéb illetékes hatóság figyelmét.
- Amennyiben a Felügyelı Bizottság elnöke vagy tagjai feladatukat nem látják el, úgy
visszahívásukat a vezetıség kezdeményezheti, ha tagsági viszonyuk megszőnik, feladatuk ellátására alkalmatlanná válnak, vagy feladatkörükrıl lemondanak, a feladat ellátására, újabb jelölés történik. Ebben az esetben a 30 napon belül összehívott közgyőlés titkos szavazással dönt a visszahívásról, illetve megválasztja az új Felügyelı Bizottságot.
Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a, a vezetı szerv elnöke vagy tagja,
b, az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c, a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának tagsági jogviszony keretében nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást-, ill.
d, az a, c, pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
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A felügyelı bizottságot évente egyszer kötelezıen össze kell hívni, lehetıség szerint a
Közgyőlés idejére és helyszínére.
IV. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA
9. A Társaság gazdálkodása
9.1. A Társaság vagyona a tagok által fizetett tagdíjból, jogi- és magánszemélyek támogatásából, a Társaság gazdasági vállalkozásaiból származik.
A Társaság gazdálkodását alapítvány is elısegítheti. Az alapítványi vagyon felhasználására vonatkozóan az alapító okirat az irányadó.
9.2. A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj fizetésén túl a Társaság tartozásaiért nem felelnek.
9.3. A Társaság gazdálkodó tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok által meghatározott rendelkezések szerint végzi.
9.4. A Társaság gazdálkodásának elvi irányvonalait a közgyőlésnek kell elfogadnia.
9.5. A közgyőlésnek kell elfogadnia a kétéves költségvetést és az elızı két év végelszámolását is.
V. TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET
10. Törvényességi felügyelet
A Társaság mőködése során köteles megtartani Magyarország törvényeit és rendelkezéseit.
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013.
évi V. tv., valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései irányadók a
mindenkor hatályos számviteli szabályokkal együtt.
10.1. A Társaság jogszerő mőködése felett a 2011. évi CLXXV. törvény 11. §. szerint A civil
szervezet mőködése felett az ügyészség - az e törvényben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel - az ügyészségrıl szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenırzést gyakorol. A törvényességi ellenırzés nem terjed ki az olyan
ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van
helye.
10.2. Amennyiben a Társaság feltételhez kötött tevékenységet kíván folytatni, e tevékenysége felett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı állami szerv gyakorol felügyeletet.
VI. A TÁRSASÁG MEGSZŐNÉSE
11. A Társaság megszőnése:
a tagok vagy alapítók kimondják megszőnését; vagy
az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelı eljárás lefolytatását követıen a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

11.1. A Társaság vagyona - jogutóddal történı megszőnése esetén - a jogutódra száll.
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11.2. Megszőnik a Társaság, ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz fıt,
továbbá akkor is, ha az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának
megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg.
11.3. Az Egyesület megszőnése esetén vagyonát elsıdlegesen a hitelezık kielégítésére kell
fordítani.
11.4. Az egyesület jogutód nélküli megszőnése esetén a hitelezık követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával
megegyezı vagy hasonló cél megvalósítására létrejött egyesületnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszőnı egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt egyesület vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg.

VII. HATÁLYBALÉPÉS
Jelen Alapszabály eredeti változatát a Társaság 1992. szeptember 23-i közgyőlése fogadta el.
Az Alapszabály ettıl az idıponttól kezdıdıen hatályos.
A Magyar Sugárterápiás Társaság módosított Alapszabályát a közgyőlés 2005. október 14-én,
majd a következı módosított alapszabályt 2017. március 10-én fogadta el. Az Alapszabály
ettıl az idıponttól kezdıdıen lép hatályba.
Országos Onkológiai Intézet, Budapest, 2017. június 1.

………………………
Dr. Major Tibor
MST elnök

Ellenjegyzem Budapesten, 2017. június 1. napján:
Dr. Keszthelyi Oszkár ügyvéd

