
A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának 
ALAPSZABÁLYA (2003) 

SZERKESZTŐI MEG JEGYZÉS A Magyar Nőgyógyász Onko lógusok Társaságának eredeti Alap szabályát korábban a Ma

gya r Nőorvosok Lapjának egy kü lönszá mában te ljes egészében ismertettük (Magy Nőorv L 1994 ; 57: 1-V.) . A Társaság mega la

kulása óta elte l 12 év alatt az A lapszabályt , a Társaság vezetőségének javaslatára, a Közgy ülés többszö r is módosí totta. Egy rész t 

ezé rt , másrész t, mert a Társaság soro n következő nagygyűlésére ez év októberében kerül sor, amelyen az A lapszabály is megv i

tatás ra kerü l, szük séges nek gondoljuk a j e lenleg érvényben lévő Alapszabá lyt ismertetn i. Kérjük a Tár saság tagja it, hogy nézzé k 

át, és ese tleges módos ítási j avas lataika t a vezetőséghez j utta ssák el. 

1. ÁLTALÁNOS SZA BÁLYOK II. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

1.§ 4. § 
(/ ) A Társaság neve : Magya r Nőgyógyász Onkológu sok Tár - (/ ) A Társaság célja, hogy tagja inak szakma i tevé kenységé t 

sasága. elősegítse, állást foglaljon a nőgyógyászati onkológiai ellá tás 

irány elve it illetően és azokat ors zágos sz inten pr óbá lja össze-

(2) Ango l nye lven: Hun ga rian Soci ety of Gynaeco log ical hango lni , fórumot te remtse n nemze tköz i kap cso latok létr eho-

On co logists. zására, elősegítse a nőgyógyászati onk ológ ia egye temi , poszt 

grad uális és nemzetköz i szintű oktatását. 

(3) A Tár saság nevé nek röv idítése: MNOT. 

(4) An go l nyelvű röv idít ése: HSGO. 

2.§ 
(1) A Társa ság működési terü lete: Magyar Köztársaság. 

(2) A Tár saság szé khel ye: 

Országos Onko lógia i Int éze t 

Budap es t 1122, Ráth György utca 7-9. 

Tá vmá so ló (36 1) 224 8620 

Telex 224260 ONKOL H 
Távbeszé lő (36 1) 224 8600 

(3) A társaság alapításának éve : 199 1. 

3.§ 
(/) A Társaság önáll ó jogi sze mély. 

(2) A Társaság a nőgyógyászati onko lóg iáva l fog la lkozó tagok 

társulá sán a lapu ló, a nőgyógyászati onko lóg ia terü letén klin i

ka i és tudományos munkát össze han go ló és segítő, érdekfe ltá

ró tevé kenysége t végző, a haza i és nem ze tköz i egés zségügy i 

kap cso latok fej lesztésé t elősegítő Tár saság. A nőgyógyászati 

onko lógia legfo ntosa bb sza kmai képv ise lete. 

(3) A Társaság a laku lásako r még nem vo lt az , de most már tag

ja a Ma gya r O rvos tudom ány i Tár saságo k és Egyes ületek Szö

vetségé nek (a tovább iakban MOTES Z). 
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(2) Feladata továbbá , hogy sajá t sza kterü letén elősegítse az orszá

gos szintű társada lmi és etikai feladatok megoldásá t, valamint az 

egészségmegőrzés gyakorlat i megva lós ítását és aktívan részt ve

gye n a közvé lemény nőgyógyászati onkológiáró l alkotott véle

ményének alakításában, a gyors és szakszerű tájékoztatá sban a 

töm egkomm un ikációs szerve k és eszközök segítségéve l. 

5. § 
(/ ) A Társaság cé ljai megvalósítása érdekében javaslattevő és 

véleményező tevéke nységet fej t ki a sza kt erü letét á lta lánosan 

és alapvetően érintő dön tések, tervek , fej lesz tések, jo gsza bál y

ok, állásfog la láso k stb . kidol gozásá ban, illetve módos ításá ban 

és azokat az illetékes sze rvek hez tovább ítja , illetve azo kkal 

együttműködik. 

(2) A Társaság kapcsola toka t épít ki más országok Nőgyógyá

szati Onko lógia i Tár sasága iva l és a mindenkor i érvé nyes jogsza

bá lyok figye lem bevéte léve l nem zetköz i tevé kenysége t folytat. 

(3) Fo lyama tosan tájékoztatja tagja it a táv lati és időszerű 

egészség po litikai elgo ndol ásokró l, fej lesz tés i célokró l, kiemelt 

sza kmai cé lprogramokró l, döntésekről, szabá lyozások ról. 

(4) Tud omán yos tapa sztalatc serét , va lami nt nemze tköz i és ha

za i kongresszusokat szervez , azo kon rész t vesz és anyag i lehe

tőségeinek határain be lül elősegíti tagja inak külfö ldi és haza i 

kon gresszusoko n, szakm ai rendezvényeken va ló részvé te lét, 

illetve külföldi szakembe rek meghívásá t. Anyagi lehetőségein 
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belül hozzájárul tagjai nak nem zetközi nőgyógyászati onko ló
giai társaságok tagd íjköltsége ihez. 

(5) Előmozdítja tagjainak szakmai érvényesü lését, alko tó mun
kájuk fel téte leinek jav ítását, tevéke nyen szorga lmazza társa
dalmi megbec sülésüke t. Mindezek érdeké ben pályáza toka t ír
hat ki, em léké rmeket és díjakat alapíthat, országos szintű klini
kai vizsgálato kat szervezhe t és bekapcsolód ik folyóiratok, 
könyvek szerkesz tésébe. 

(6) Céljai megvalósításának érdekében - az anyagi feltételek 
megteremt ésére - gazdasági, vállalkozási tevékenységet is foly
tathat. 

III. A TÁRSASÁG TAGJAI: JOGA IK ÉS KÖTELEZETT
SÉGEIK 

6.§ 

A Társaság tagjai. 
- Alapí tó tagok. 
- Rendes tagok . 
- Tiszteletbeli tagok. 
- Pártoló tagok. 

(/ ) Alapítótag az a nagykorú magyar vagy külföldi állampol
gár, ak i diplomával rendelkezik és köte lezi magát , hogy tevé
kenységét az Alapsza bályban foglalt elvek szer int fo lytatja, be
lépés i szándé kát írásban az alakul ó Közgyűlésnek bej elenti . 

(2) A Társaság Rendes tagja lehet az a nagyko rú magyar vagy 
külföldi állampolgár , aki diplomáva l rendelkezik és a Társaság
ba annak megalakulása után lép be . A Társaság Rendes tagja az 

lehet, ak i kötelezi magát aJTa, hogy tevékenységét az Alapsza 
bályban foglalt elvek sze rint folytatja, felvéte lét belépési nyi lat
kozatta l kéri és aki t a Vezetőség a tagok sorába felvesz. 

Az Alapító és Rendes tagok j oga ikat személyesen gyakorolják. 
A tagokat egyenlő jogok illetik meg. 

A Tag j oga, hogy: 
- a Társaság Közgyű lésén tanácskozási, javaslatté tel i és szava

zati j ogga l részt vegyen , tisztségviselőket vá lasszo n, t isztsé
gek.re választható legye n. 

- a Társaság sze rvezet i, szakmai és tudományos életében rész t 
vegyen , hozzájáru ljon az állásfogla láso k és határozato k ki
alakí tásához, ill. végre hajt ásához. 

- a Társaság álta l sze rvezett szak mai tudományos rendezvé
nyeken részt vegye n. 

- a Tár saság munkáj áró l és eseménye i rő l folyamatosan táj é-
kozta tást nyerjen. 

- a Közgyűlés össze hívását kezde ményez ze. 
- új Tag felvételét, törlését vagy kizárását kezdeménye zze . 
- j avas latot tegyen a Társaság vezető testü leténél a tagok jut al-

mazására ill. díjazására , 
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- a Társaság testüle teinek és tisztségviselőinek hibás döntése i, 

határozatai , állásfogla lásai e llen szavá t feleme lje , a jogsértő 
határozato t a tudomására j utástó l 30 napon belü l bíróság 
előtt megtámadja. 

A Tag kötelezettsége, hogy: 
- a Társaság Alapszabá lyá t megtartsa. 
- a testü leti döntéseke t és határozatoka t végre hajt sa, a végre-

haj tásról beszámoljon. 
- tagság i díját minden évben márc ius 3 l-ig befizesse. 

(3) A Társaság Tiszteletbeli tagja lehet az a nagykorú magyar 
vagy külföldi állampolgár, aki a szakma i, társada lmi, gazdasági 
élet különböző terü letein szerzett széleskörű tapasz talatait a Tár
saság munkájában hasznosítan i tudja. A Vezetőség tagjainak ja
vaslata alapján határozatot hoz a Tiszteletbeli tagok megválasz
tásáról. A Tiszteletbeli tagok j oga ikat személyesen gyakoro lják. 

A Tiszteletbeli tag joga, hogy: 
- a Társaság Közgyű lésén tanácsko zási joggal részt vegyen. 
- a Társaság által rendeze tt tudományos rendezvé nyeken részt 

vegyen . 
- a Társaság munkájáról és eseményeiről folyamatos tájékoz

tatást nyerjen . 

A Tiszteletbeli tag kötelezettsége , hogy: 
- a Társaság Alapszabályát megtart sa. 
- a Társaság tevékenységéve l kapcsolatos önké nt vállalt fel-

adatai t maradék talanul, legjo bb tudása sze rint elvégezze. 

(4) A Társaság Pártoló tagja i lehetnek olyan nagykorú magyar 
vagy külföld i állampo lgárságú természe tes, illetve jog i szemé
lyek, akik a Társaság működéséhez anyagi, szak.mai, elvi, erköl
csi, vagy egyéb támogatást tudnak nyújta ni. A Pártoló tagság i vi
szony létesítését a Vezetőség javaslatára a Közgyű lés hagyja jó
vá. A természetes személy Pártoló tagok j oga ikat személyese n, a 
jogi személy Pártoló tagok képviselőjük útján gyakorolják. 

A Párto ló tag j oga, hogy: 
- a Társaság Közgyű lésén tanác skozás i joggal részt vegyen , 

meghatároz za, hogy az általa nyújtott támogatást milyen cé l
ra adja. 

- folyamatosan tájékoztatást nyerjen a Tár saság azon területe
in folyó munkáról és tevékenységéről, melyhez a támoga tást 
nyújtja. 

A Pártoló tag kötelezettsége, hogy: 
- a Társaságga l szembe n vá llalt kötelezettsége it maradék tala
nul teljesí tse. 

7.§ 
Tagfelvéte l. 
A Rendes tagok tagfe lvéte li kére lmét a társaság két támogató 
ja vasla táva l a Vezetőséghez kell benyúj tani. A tagfe lvételhez a 

Vezetőség egye tértése szükséges . 
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8.§ 

Az Alapító tagoka t, a Rendes tago kat, Tiszteletbel i tagokat kü
lön-kül ön névjegyzékben kell nyilvántartani. 

9.§ 

A társaság i tagság megszűnik kilépés bej elentése, törlés, Köz
gyűlés kizáró határozata, jogutód né lküli megszűnés vagy el

halálozás esetén . 

(1) A Tag ki lépés i szándékát az Elnöknek, vagy a Titkárnak 
írásban tartoz ik bejel enteni. Tagsági viszonya a nyilat kozat 
kézhezvéte lének napján szűnik meg. A megszűnésről a Társa
ság Közgyűlését tájékoz tatn i kell. 

(2) A tagok sorábó l ki kell zárni azt a személyt, ak i/ti 
- szándékos bűncselekmény elkövetéséé rt jogerősen végre

hajth ató szabadságvesztésre ítéltek . 
- a társasági tagságra méltatlan magatartása miatt érdemtelen
né vált. 
- akinek kizárását jogerős fegye lmi határoza t kimondja egyéb 

súlyos fegye lmi vétség miatt. 
-A lapító tago t csak akkor zár hat ki a Közgyűlés, ha előzetesen 

az alapítók lega lább kétharmados többségű határozata a kizá
rás i indítvánnya l egye tért. 
- tör lés útján szűnik meg a társaság i tagság, ha a társasággal 
szemben fennáll ó kötelezettségeinek önhibájábó l nem tesz ele

get, pl. kétíz ben i tagdíjbefize tés elmaradása stb. 

A Magyar Nőgyógyász 011kológ11sok Társaságá 11ak alaps zabáf) ,a 

( 4) Megállapí tja a tagok által a Társaságnak fizetendő tagdíj 
mé rtékét és ellenőrzi a teljes ítését. 

(5) Megvá lasztja 3 évre szó lóan a Társaság Vezetőségének tag
jait , továbbá a Tá rsaság Elnökét és Főtitkárát. 

(6) Dönt a tagság előterjesztése alapján a Vezetőség tagja inak, 
illetve a Társaság Elnökének vagy Főtitkárának felmentéséről. 

(7) Elfogadja az Elnökség és Vezetőség beszámolóját. 

(8) Dönt a tagság i viszony megszüntetése kérdésé ben. 

(9) Felhatalmazza az Elnöksége t, hogy döntsön a társaság 
bankszám lája feletti rende lkezésre j ogos ultak köréről. 

13.§ 
A Közgyűlés a tagok összességéből áll. Szavazati joga csak az 
Alapító és Rendes tagnak van. A Közgyű lés nyilvános. 

14.§ 
A Közgyű l ést 3 évente, vagy szükség szerint kell össze hívni. A 
Közgyűlés összeh ívása a Vezetőség feladata. A Közgyű lést 

össze kell hívni akko r is, ha azt a bíróság elrende li, vagy a ta
gok egyharm ada az ok és cé l megje lölésé vel kívánja . 

15.§ 
Határoza tképes a Közgyű lés, ha azon a tago knak lega lább a 
fele j elen van. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyű l és 

IV. A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI nem határo zatképes, 30 napon belül ugyanezen tárgysoro zat
tal összeh ívott Közgyűlés a megje lentek számára tekint et nél-

10.§ kül határozatképes. 

A Tár saság vezető testü lete i a Közgyű lés, a Vezetőség és az El-
nök ség. A szavazás rendj e: 

(/ ) A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással , egysze-
V. A KÖZGYŰLÉS rü szótöbbséggel hozza a Közgyűlés bárn1ely tagja javas latára. 

11.§ (2) Az Elnököt és FőtitkáJ1, valam int a Vezetőség tagja it a 

A Társaság legfőbb tes tületi szerve a Közgyű lés, ame ly min - Közgyű lés titkos szava zással választja. 

den a Társaságot érintő kérdésben döntés i hat áskörre l rende l-
kezik. 

12.§ 
A Közgyűlés kizáróla gos hatás körébe az alább iak ta11oznak: 

(1) Megállapítja , illetve módosítja a Társaság Alapszabá lyát. 

(2) Megszün teti a Társaságot , ha a fe losz lást vagy más társa

sággal való egyesülést a Közgyűlés kétharmados többs égge l 
kimondja . 

(3) Dönt mind azokba n az ügyekben , melyeket az Alapszabály 
kizárólago s hatáskörébe utal , valamint azokban , amelyekbe n a 
dönt és jo gát magának tartja fenn. 

Nőgyógyás:ari Onkológia 2003: 8:55- 59 

(3) A Közgyű lés a szemé lyre vona tkozó más határo zatokat is 
titko s szavazás útján hozza , illetve javasla tra bárme ly kérdé s
ben titko s szavazás t rendel het el. 

( 4) Az Alapsza bály módosí tásához, a Tag kizárásáho z, a Társa
ság más tagságga l vagy egyesülettel tö11énő egyesüléshez, fel
oszláshoz a jelenlévő, szavazásra jogosu ltak kéthannadának 
egyetértő szava zata szüksé ges. 

VI. A VEZETŐSÉG 

16.§ 
Két Közgyülés közötti időszakban a Közgyülés hatáskörét - a 
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kizárólagos hatáskörök kivételével - a Vezetőség gyakorolja. 
A Vezetőség megbízatásának időtartama 3 év, amely egy man
dátummal meghosszabbítható. A Pénztáros azonban folyama
tosan, több időszakon keresztül is meghosszabbítható. Vala
mely Elnökségi tag lemondása esetén a mandátum hátralevő 

részére a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés új Vezetőségi ta
got választ. 

17.§ 
A Vezetőség a Tár saság Elnökébő l, Főtitkárából, jövendőbeli 

Elnökéből , volt Elnökébő l , pénztárosá ból és 12 választott tag
ból (összese n 17 személyből) áll. A jegyző a Társaság Vezető
ségnek tagja . 

18.§ 
A Vezetőség kizáró lagos hatásköre: 

(/) Határoza tot hozhat - a Közgyűlés kizáró lagos hatásköré be 
tartozó kérdések kivételével - a Társaság egészé t érintő bár
mely kérdésben, intézkedik és állást fog lal a hatáskörébe utalt 
ügyekben. 

(2) Végrehajtja a Közgyűlés határo zatait , illetve gondos kodik 
azok végrehajtásáró l. 

(3) Gondoskod ik a Közgyűlés összeh ívásáról és javaslato t tesz 
a nap irendi pontokra . 

( 4) A tisztújító Közgyűlést megelőzően megvá lasztja a jelölő-

VII. AZ ELNÖKSÉG 

21.§ 
A Társaság Elnöksége a Közgyűlés által titkosan választott El
nökből és Főtitkárbó l áll. Az Elnök és a Főtitkár megbízatása 
3 évre szól, me ly nem hosszabb ítható meg . 

22.§ 
(1) Az Elnökség dönt a Vezetőség két ülése közt i időszakban -
a Vezetőség kizáró lagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételé
vel - a Vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekb en. 

(2) Irányítja, segíti és biztosítja a Közgyű lési és Vezetőségi ha
tározatok végrehajtásá t, felügye li azok ügy intézését. 

(3) Előkészíti a Közgyű lést és a Vezetőségi üléseket , elkészíti 
a Vezetőség beszámo lóját. 

(4) Összehangolja a Társaság által rendezett nemzetközi , nem
zetközi részvételű, és haza i rendezvények előkészítését , sze r
vezését. 

23.§ 
Az Elnökség végzett munkájáró l a Vezetőségnek beszámol. 

VIII. A TÁRSASÁG VEZETŐ 
TISZTSÉGVISELŐINEK HATÁSKÖRE 

bizot tságot. 24.§ 
A Társaság Elnökének hatásköre . 

(5) Megá llapítja a Társaság év i költsé gvetését. 

(1) Képv iseli a Társaságot a hatóságok és más állami, társadal-
(6) A Vezetőség tagja inak java slata alapján határozatot hoz a mi szervek, va lamint a nemzetköz i szervezetek előtt . 

Tiszte letbeli tagok megválas ztására. 

(7) Szük ség szerint gondoskodik a Társaság jo gi képv iseleté
nek ellátá sáról. 

(8) Gondoskod ik a Társa ság alapító és egyé b irata inak őrzésé

rő l. 

19.§ 
A Vezetőség szükség szerint, de éve nte lega lább egy alka lom
mal tart ülést. Az ülés összeh ívásáról a Társasá g Elnöksége 
gondoskodik. A nap irend i pontokat tarta lmazó meghívót leg
alább 15 nappa l a kitűzött időpont előtt a Vezetőség tagja inak 
meg kell küldeni. Rendkívü li Vezetőségi ülés összeh ívásához 
lega lább 3 Vezetőségi tag ja vas lata szükséges . Rendkívül i Ve
zetőségi ülést 3 héten belül meg kell tartani. 

20.§ 
A Vezetőségi ülés akkor határozatképe s, ha azon legalább a tagok 
fele jelen van. A Vezetőség határozatát egyszerű szótöbbséggel 
hozza. 
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(2) A Társaság képviseletében önálló aláírási joggal rendelkezik. 

(3) Őrködik a Társaság törv ényes és Alapszabályszerű műkö
dése felett. 

(4) A Társa ság vagyonkeze lését ellenőrzi és a Főitkárral, vala 
mint a pénzügy i felügye lette l együtt a gazdálkodás törvényes
ségéé rt felel. 

(5) Vezeti a Közgyű lést és a Vezetőségi tanácskozást. 

(6) Az ,Elnök személyes tevékenységéért a Vezetőségnek és a 
Közgyűlésnek fele l ős . 

25.§ 
A Társa ság Főtitkárának hatásköre: 

(!) A Társa ság vezető szerveinek ülései között folyama tosan az 
Elnökkel összha ngban, illetve az Elnöktől kapott megbí zás 
mértéke szerint öná llóan intézi a Társaság ügyeit. 

Nőgyógyászati Onkológia 2003 : 8:55- 59 



(2) Az Elnök megb ízása alapján képvisel i a Társaságot a ha
tó ság ok, más állami, társadalmi sze rvek, és nemzetköz i szer
vezet ek előtt, valamint - ugyancsak az elnök megbízásása 
alapján a Társaság képviseletében öná lló aláírás i jo gga l ren
delkez ik. 

(3) Vezetheti a Vezetőség ülése it. 

( 4) Gond oskodik a Társaság iratainak megőrzéséről és a tagok 
munkah elyi és otthoni címjegyzé kének nyilvántartásá ról. 

A Magyar NőgyógJ1ász Onkológu sok Társaságának alapszabály a 

X. A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGY ELETE 

30.§ 
(1) Társaság működése felett az ügyészség, a reá irányadó sza
bályo k szer int törvényesség i felügye letet gyakorol. 

(2) Ha a Társaság működésének törvé nyessége másképpen 
nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bíróság hoz 

fordulhat . 

(3) A bíróság az 1989 évi fl . tv.16.§ (2) az (e) pontja szerint 

(5) Össze hívja az üléseket és gondoskodik a jegyzőkönyvek biztos ítja a Társaság jogszerű működését. 

vezetéséről. 

(6) A Társaságot érdeklő eseményekről a Közgyűlésen Főtitká

ri je lentés keretében beszámo l. 

26.§ 
A Társaság j egyzőjének feladatköre: 

(! ) Gond oskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről és a Közgyűlé
sek, va lamint a Vezetőségi ülések jegyzőkönyveinek hitelessé
gét ellenjegyz i. 

IX. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA 

2 7.§ 
A Társaság vagyo na elsősorban a tagok által fizetett díjakból, 
jogi és magánszemé lyek felaján lása iból, hozzáj árulásaibó l, va
lami nt tudo mányos rendezvé nyek bevételéből képződik. 

28.§ 
A Társaság ta11ozásáé rt saj át vagyonáva l felel. A tago k - a tag
díj fizetésé n túl - a Társaság tartozásáé 1t vagyo nukkal nem fe
lelnek. A Társaság gazdá lkodó tevéke nységét a Vezetőség által 
jó váhagyo tt pénz ügyi szakember alkalmazásáva l az érvényes 
jogszabá lyok szerint végzi . Minden teljes ítést, kifizetést ok
mányszerűen igazo lni kell. Önálló utalványozás i j oga az El
nöknek és a Főtitkárnak van. 

A Társaság költségvetése: 
A Társaság éves költségve tését a Vezetőség dolgozz a ki és fo
gadja el. A Társaság vagyo náva l az Elnökség gazdálko dik a 

költségve tés által megszabot t keretek között. 

29.§ 
A Tá rsaság jogu tód né lküli megsz unese ese tén vagyo nát a 
tagdíja t fizető tagok közöt t - a be fizetések arányáb an - el

osz tja. 
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Xl . A TÁRSASÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE 

31.§ 
Ha a Társas ág olyan tevé kenységet végez, amelyet j ogsza
bály feltételhez köt vagy egyéb ként szabályoz , a tevéke nység 
fe lett a tevéke nység sze rint i hatáskörrel rendelkező állami 
sze rv a hatóság i ell enőrzésre vonat kozó jogszabály ok szerint 

j ár el. 

XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 

A Társaság megszűnik feloszlássa l, más társaságga l/egyes ület
tel való egyes üléssel, felosz latássa l, illetőleg megszűnésének 

megállapításáva l. 

XIII. HATÁLYBALÉPÉS 

A j elen Alapszabály a Társaság alakuló Közgyűlésén elfoga
dottn ak az 1995-ös és az 1999-es Közgyűlés által jóvá hagyo tt 

módos ítása . 

XIV. FEGYELMI ÜGYEK 

A Közgyűlés, a Vezetőség, illetve felhatalmazása alapj án az El
nökség fegye lmi ügynek minősülő kérdések vizsgálatá ra ad 
hoc bizottságot hoz létre. A bizottság Elnökből és két tagbó l 
áll. Megá llapítása iról a létrehozó szervet táj ékoztatja . Szükség 
esetén szakértők, más tagok bevo násáról gondoskodik. A bi
zottságo t intézkedés i jog nem illeti meg . 

XV. ZÁRADÉK 

A Társaság Alapító tagja inak névso rát a Társaság alapító Köz
gyűlésének jegyzőkönyveinek me lléklete tartalmazza. 
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