
A Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság 
(MMKT) megalakulása és alapszabálya 
BŐSZE PÉTER DR. 

Az MMKT elnöke 

BEVEZETÉS A Nőgyógyászati Onkológ ia előző számában már 
hírt adtunk a Magya r Méhnyak.kórtani és Kolposzkópos Társa
ság (MMKT ) el ső nagygyűléséről. Melléke ltük a rendezvény 
meghívój át is. A következőkben táj ékozta tjuk olvasó inkat az 
MMKT megalakulásáról és j elenlegi· helyzetéről. 

AZ. MMKT MEGALAKULÁSA a Magya r Méhnyak.kórtani és 
Kolposzkópos Társaság Prof . dr. Bősze Péter előterjesztésére és 
javas latára 2002. j únius 3-án a Semmelweis Egyetem TI. számú 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika könyvtá rában alakult meg. 

ALAPÍTÓ TAGOK Dr. Artner Attila , Prof. Dr. Bódis István, Prof. 
dr. Borsos Antal, Prof. dr. Bősze Péter, Dr. Csermely Gyula, 
Dr. Csömör Sándor, Dr. Hetényi Gábor, Prof. dr. Horváth Atti
la, Dr. Kis Csitári István, Dr. Koiss Róbert, Dr. Komya Lász
lót, Dr. Krivács i Gábort, Dr. Pálfa lvi Lász ló, Prof. Dr. Rákóczi 
István, Dr. Ruttner Zo ltán, Dr. Siklós Pál, Dr. Tornyi János, Dr. 
Ungár Lász ló, Dr. Vass Lász ló. 

A MAGYAA MÉHNYAKKÓRTANI ÉS KOLPOSZKÓPOS TÁRSASÁG MEGALAKU

LÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE A nemzetek „Méhnyak.kórtani (Cervix 
patológia i) és Kolposzkópos Társasága it" a Nemzetközi Cervix 
Patológiai és Kolposzkópos Szövetség (lntemational Federation 
of Cerv ical Pathology and Colposcopy, IFCPC) fogja össze. En
nek a méhnyak.kórtan és kolposzkópia területén meghatározó je
lentősége van, ezért a legteljese bb mértékben kívánatos, hogy 
hazánk is képviseltesse magát, ami azért is indokolt, mert a kol
poszkópiának nagy múltja van Magyarországon; hazánk volt az 
első, aho l Németország után bevezették a kolposzkópiát. 

Hazá nka t az IFCPC-ben eddig a Magy ar Nőorvos Társaság 
Cerv ix Patológ iai és Kolposzkópos Szekc iója képviselte. Mi
vel az IFCPC Alapszabálya szerint minden ország ot csak önál
ló társaság képviselhet, rész leg nem, ennek köve tkezté ben Ma-
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gyarország tagsága megszűnJ1et. Ezt elkerülendő hoztu k létre 
Magyar Méhnyakkórtan i és Kolposzkópos Társaságo t. 

Hasonló meggondolások érvényesek a nemrégi ben megalakult 
európai szövetséget - European Federation of Cervical Patho
logy and Colposcopy, EFCPC - illetően is. Az EFCPC-ben va
ló részvételünk , nemcsak európai jelenlétünk miatt elengedhe
tetlen, hanem azért is, mert EFCPC vezetősége szervezésében a 

Fövii ro.si Híró~~,
IJ6J Bud11pt sl 
:\brk ó u 27. 
11.Pk 6068~2001 / 1 

VÉ GZÉ S 

2002 AU6. 2 3 

1

. 1·. , z..,J,,.~·r:~ ; ! 
Er a vé,1 d \. 4\· " "i 

i.·:,":'\~ .. :r, 

11::,:.:; .. ·.,l\: ·: t~ .... ;, ·. ~~ • • , , 

-': _. · .. _: __ 

A Föv.iro si Birltd 2 a Magyar Méhn yak.kórt ani h Kolpon.kópos Tá rs ,uág (ll u 1,g,ari111n 
Sodt l)' or Cuvi cal ra cholo gy and C olposcopy) t lnev e:,.tsú 1,nada lm i szen ·r ,ule- 1 J0084. 
sorult m •l a tt 111 1ltrn d a lmi uervne te k nyilvánc11n áSJiba ves-1.i. ~btn ktn hH znt'1 
~Un't' t t tl f mit1fü il i. 

,\ s:ttf'\ 'tl tf n tkJ 1dy lt': 1032 Bud11pcst. Űlloi Ut 78/a .s~. 
Semm tlw t is El)'t. lt m ll. n.S .1ülés1..eti b Nögyog)'i su ,t i Klinika 

A ~"Zcn ·at f kipviulőjinf'k nf'v~ • kcím t : d , . Döszf' Pi tu 102~ Up.Kond or'k.t'1 u.8 .n. 
A kt pv isri t lt ömillö. 

A su rvutl celj • : T1giamak u.akm1..1 tcvckcnyseg ét c\óscgi1ó,c\llilst foglalJOn a mChnyak es •~ 
alsó női szervek beieg:sigemck cll.iuasá1 és a kolposz.kóp1a1 , ,zs gab,1 ,rin yclYCII 1fle1öcn. cs 
az.okai a nemezetko z, s:z.abvinyokhl ts)'tztelve, orsz.i1i,,>oo szm1cn próbálJa OSSJ,Chan g,o lm 
l.chctóscyct tercnmcn nem:1.etkozi kaf1C$0hllok ~rcOOd~r11, C$ Magya rors.tigOI képv,selJc a 
m~hny8kkOr1am e~ kolponkópos ncmwközi s1.ervc1:c1ckbcn pi OFCPC J -:f('P(' sth 

Míiködhi köre: r~f' b tá rnd almi u trve u t 

1\ w,g1.cs cllt·n a kctlx:~i1~stol 51,.ami1ou 1 '- napNi bdu l !dlchhc.1 esnek ...an helye 

I N D O KOL ÁS 

A szerveze t JO&I kC'J)..,sclO;c 200 2. Jóhus hó 18 . napján Cfkezett kerelmé-btn u: cgyc:wiei 
ny1lvántartasba vtte lél és k<>zha.sznó szervezetté tö rténö mmő5i1esé1 kérte 
A birosig, becsa1o}t ,ratokból megá]la pitona, hogy a nytlvintartisba VC'lclnck nincs 1orvtn y1 
akadálya, a nerve7.e let az 1997 i vi CLVI : tor1,"Cfly (Khtv•) 26 § e pon t 
cgCSl.SC(;meg6rzt$,betegség.mcgd61.CS, gyógyitó,cgészség ugyi rehabil11ie16s 
tevékt:nyiéy ,tud omimyos 1evé ken)'SCg. ku111is,, nevelés C! ok111ás,képessegfe JIC$1.les. 
ismercttCf)nztC:S,alpontJíban fo&lalt ko,.hav.nü levdccnystset folym Müködcsi nab.a lyai 
pedig mindenben mcg.fcldnck a Khtv cloirí.wnal:., ezert az 1989 évi 11 10rvény 1 ~ ~-anak 
(1) bekezdése . &l 1997 CV1 \LVI 1()r"yény 2 § (2) bekez dése a l §- a, valatnml a~ :! & (J) 
bckcidese ataPJan a rendelkező rCSZ. szennl hat i.rozou 

Budapest. 2002 au)(us1..tus 12 

--1:_L, 
Akoad7fclcul 

1 

Soósné dr LaJOS Ilona sk 
ta náC$Clnol 

Nőgyógyászati Onkológia 2004; 2:/14-120 



tagországokka l történt többszörö s egyeztetés után meghatáro
zásra került a kolposzkópos jártasság követelményrendsze re. 
Ennek elkészítésében a szerző is részt vett. A követelményrend
szer célja annak biztosí tása, hogy a kolposzkópos szakembe rek 
a vizsgálatot magas szinten végezzék, és a kolposzkópos gya
korlat Európában egységes legyen. A kolposzkópo s szakképzés 
hazánkban része a nőgyógyászati (szülészeti-nőgyógyászati) és 
nőgyógyászati onkológiai szakképzésnek, nem önálló szakma. 

Hazánk részvéte le az EFCPC munkájában és az európai kol
poszkópos képzésben alapvetően szükséges, és csak a Társa ság 
mega lakulásával biztos ított. Csak így van remény arra, hogy az 
európai szabványok intézményesítetten nálunk is érvényre ju s
sanak . A kolposzkópi a meghatározó a méhnyak és az alsó női 

nemi szervek betegsége inek tisztázásában . Nem megfelelő mű

velése ártalmas, feles leges műtéteket vagy alulkezelést ered

ményezhet. 

AZ. MMKT VEZETŐSÉGE A TÁRSASÁG MEGALAKULÁSAKOR 

Alapító elnök: Prof. dr. Bősze Péte r 
Választott elnök: Prof. dr. Paulin Ferenc 
Titkár: Dr. Siklós Pál 
Vezetőség: Dr. Artner Attila 

Prof. dr. Borsos Anta l 
Prof. dr. Bódis István 
Dr. Hetényi Gábor 
Prof. dr. Horváth Atti la 
Dr. Kiss Csitári István 
Dr. Komya Lász ló 
Dr. Krivácsy Gábor 
Prof. dr. Paulin Ferenc 
Dr. Pálfalvi Lász ló 
Prof. dr. Rákóczi István 
Dr. Ungár László 
Dr. Vass László 

AZ. ELSŐ VEZETŐSÉGI ÜLÉS Az MMKT első vezetőségi ülésére 
2004. j anuár 30-án került sor. A legfontosabb nap irendi pont az 
el ső nagygyűlés megszervezése volt. 

A következő j avas latok születtek: 1) A nagygyűlés helysz íne: 
Semme lweis Egyetem II. számú Női Klinika tanterme; idő

pont: 2004. november 26-27, 2) a nagygyűlés fő témái: a) kol
poszkópos kép1;és (s1;ervező: Prof. Dr. Paulin Ferenc) , b) l-lPV
fertőzések: klinik ai vonatkozások (szervező: Prof. Dr. Bősze 
Péter), c) chlamidia-fertőzések: klinikai vonatkozások (szerve-
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A Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság (MMKT) 

ző : Dr. Hetényi Gábor) , d) kúpkimet szés: helye, javallata és 
módszerei (szervező: Dr. Siklós Pál), e) a szeméremtest elvál
tozásai: klinikai vonatkozások (szervező: Kiss Csitári István), 
3) a részvételi díj: 7000 Ft, fiataloknak (35 év alatt) 5000 Ft, 4) 
a nagygyűlés tudományos bizottsága a Társaság vezetősége; el
nöke: Prof. dr. Paulin Ferenc; a nagygyűlés elnöke: Prof. dr. 

Bősze Péter, a szervezést Dr. Siklós Pál irányítja . 

Megállapodás született a haza i kolposzkópos képzés (tanfo
lyam, esetleg járt assági vizsga) szükségességéről ; a szervezés t 
Prof. dr. Paulin Ferenc és Dr. Siklós Pál vállalta . 

A vezetőség úgy foglalt állást, hogy a Társaság öná lló tudomá
nyos folyó iratot nem kíván indítani . Hivatalo s lapjának a Nő

gyógyászati Onko lógia címü folyóiratot tekinti. 

Végezetül , Dr. Kiss Csitári István főorvos felajánlotta , hogy a 
következő nagygyűlést Salgótarjánban megszervezi. 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

ALULÍROTT .... ........... ..... .... .. .... .... ...... ......... ..... ..... .... ...... . 

LAKCÍM .............. ............... ......... ... ....... .. ... .. ......... •... ... ... . 

SZ. IG. SZ ... . ........... .......... . ....... . .. ... .. . ..... .......... ......... .... . . 

FOGLALKOZÁS ............ ......... .. ......... .... .... ......... ...... .... ...• . 

ÁLLAMPOLGÁRSÁG .. .. .. .. ... .. . ... .. ..... .. .... .. ... ........ . ...... .. .. . .. . . 

kij elentem, hogy belépek a Magyar Méhnyakkórta ni 
és Kolposzkópos Társaságba, és elfogadom, valamint 
betartom a közgyűlés által megszavazott Alapszabá ly
ban foglaltakat. 

Budapest, 2004 ..... ................... . 
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A Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság (MMKT) 

AZ. MMKT AlAPSZABÁLYA 

A Magyar Méhnyakkórtani és 
Kolposzkópo s Társa ság 

alapszabá l ya 

1. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1./ Az egyesüle t neve: Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkó 
pos Társaság 

Ango l nyelvű elnevezése: Hungaria n Soc iety of Cerv ical Pa
tholo gy and Co lposcopy 

2./ Az egyesü let székhelye : 1082 Budape st, Ü llői út 78/a. 
A Semmelweis Egyetem II . számú Szülészeti és Nőgyógyásza
ti Klinik a. 

3./ Az egyesü let célja: 

A társaság cé lja, hogy tagjainak szakma i tevékenységé t előse

gítse, á llást fog laljo n a méhnyak és az alsó női nemi szervek 
betegségeinek e llátásá t és a kolposzkó piai vizsgá lat irányelve
it illetően, és azoka t a nemzetköz i szabványokkal egyez tetve, 
országos sz inten próbá lja összehangolni. 
Lehetőséget teremtsen nemze tközi kapcso latok létrehozásá

ra, és Magyarországot képviselje a méhnyakkó rtani és kol
posz kópos nem zetközi szerveze tekben, pl. IFCPC, EFCPC stb. 

Elősegítse a méhnyak és az alsó női nem i szerve k betegsé
geinek és a ko lposzkópos vizsgá latnak egye temi, szakképzési 
és továbbképzési oktatását, önálló kolposzkópos képzést szer
vezze n, és a kolposzkópos vizsgá latban va ló járta sságot igazo l
ja. Ez a tevékenység az európa i szabvá nyok egyez tetéséve l, az 
Európai Nőgyógyászati Rák Akadémiával egyeztetve történik. 

Feladata továbbá, hogy saját szakterületén elősegítse az or
szágos szintű társada lmi és etika i feladatok mego ldását, vala
mint az egészségmegőrzés gyakorl ati megva lós ítását, és tevé
kenyen részt vegyen a közvé lemény alakít ásába n, a gyors és 
szakszerű tájékoztatásban a tömegtájékoztatás i szervek és esz
közök seg ítségéve l. 

A fentiek figyelembe vételéve l a társaság alapvető célja, 
hogy a méhnyakkórtan és kolposzkópia legfontosab b szakm ai 
képvise lte legye n hazánkban . 

Az egyesü let a közhasznú szervezetekről szó ló 1997 . év i 
CLVI. törvény 26. § c) pontjának 1. pontjába n meghatározott 
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógy ító-, egészség 
ügy i rehabilitációs, a 3. pontjába n meghatározott tudományos 
tevékeny ség, kutatás és a 4. pontjába n meghatározo tt neve lés 
és oktatás , képességfej lesztés , ismeretterjesz tés tevéke nysége t 
végz i a fent ismerte tettek szer int, a társadalom és az egyé n kö
zös érdeke inek kielégítésére. 
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11. 

AZ EGYESÜ LET GAZDÁLKODÁSA 

1./ Az egyesület tartozása iért saj át vagyonáva l felel. A tagok -
a tagdíj megfizeté sén túl - saj át vagyonukka l nem felelnek. 
2./ Az egyesület éves költségve tési terv alapján gazdálkodik. 
Bevételeit a tagdíjak , a gazdaság i tevékenység és az egyé b for
rásokból származó pénzeszközö k képezik. 
3./ Az egyesü let közhasznú céljai megva lósításához szükséges 
gazdaság i feltételeinek biztosítása érdekében - azoka t nem ve
szélyeztetve - gazdasági és vá llalkozás i tevéke nységet is foly
tathat. 

Az egyesü let befektetés i tevéke nysége t nem folytat. 
4 ./ Az egyesület közvet len po litikai tevé kenysége t nem folytat, 
szervezete pártoktó l független, azokna k anyag i támogatást 
nem nyújt , országgyűlési képviselőjelöltet a rendelkező nyilat
kozat évé t megelőző utolsó választáson nem állított és nem tá
mogatott. 

Az egyesü let a fentieket a továbbiakra is k izárja és köte le
zettséget vállal arra, hogy az egyes ület a jövőben is pártoktó l 
függet len lesz, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlé

si képviselőjelöltet a következő választások on sem fog állítani, 
és nem fog támogatni. 

5./ Az egyes ület gazdálkodása során elért eredménye it nem 
osztja fel, azt az 1. fejeze t 3./ pontjában írt célok megva lós ítá
sára fordítja. 

6./ Az egyes ület az államháztartás alrendszerei től - a normatív 
támogatás kivételéve l - csak írásbe li szerződés alapjá n része
sülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határoz ni a tá
mogatással való elszámolás feltétele it és módját . 
7./ A támoga tás i lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a 
sajtó útján - évente két alkalomma l a Magyar Nemze tben és a 
Nőgyógyászati Onko lógia című folyóiratban - nyi lvánosságra 
kell hozni. Az egyesü let által nyújtott cé l szer inti juttatá sok 
bárki álta l megismerhetők. 

8./ Az egyesü let működésének, szo lgálta tási igénybev étele 
módjának , beszá molói közlésének nyilvánosságát úgy biztosít
ja , hogy 
- előzetes egyezte tés után az egyesület bármely tisztségviselő

je részletes felvilágosítás t ad, 
- az egyesü let alapszabályát bárki részére hozzáférhetővé teszi, 
- a közgyűlés nyilvánosságána k biztosításáva l bárkinek lehe-

tősége nyílik az éves beszá moló megismerésére , 
- a fentieket sajtó útján közzéte szi a 7./ pontban írt módon és 

gyako risággal. 

9./ Az egyesü let a felelős személy t, a támogatót , valamint e 
szemé lyek hozzá tartozóját- a jog szabá lyban írt kivételtől elte
kintve - cél szerinti j uttatásban nem részesí theti. 
10./ Az egyes ület váltót, vagy más hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírt nem bocsáthat ki. 

11./ Az egyes ület vállalkozásá nak fejlesztéséhe z közhasznú te
vékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 
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12./ Az egyesü let az államháztartás alrendszereitől kapott tá
mogatást hitel fedezeté ül, illetve hitel törlesztésé hez nem hasz
nálhatj a fel. 

13 ./ Az egyes ület képviseletére az elnök önállóan jogos ult . 
14./ A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben az el
nökség két tagjának együ ttes aláírása szükséges . 

III . 

A TAGSÁG I VISZONY KELETKEZÉ SE, MEGSZŰNÉSE, 
A TAGOK JOGAJ ÉS KÖT ELESSÉGE I 

1./ Az egyes ület tagja lehet minden természe tes személy és j o
gi személy, aki az egyes ület alapszabályát elfogadja, azt aláír
j a, a tagdíjat megfizeti és köte lezettséget vá llal arra, hogy az 
egyes ület célja inak megva lósítása érdekében közreműködik. 

Alapít ó tag az a nagykorú magya r vagy külföldi állampol
gár, ak i diplomáva l rendelkezik, és kötelezi magát, hogy tevé
kenységé t az alapszabály ban foglalt elvek szer int folytatja, be
lépési szándékát írásban az alakul ó közgyűlésnek beje lenti. 

A társaság rendes tagja lehet az a nagykorú magyar vagy 
külföldi állampolgár, aki diplomával rendelkezik, és a társa
ságba annak mega lakulása után lép be. A társaság rendes tagja 
az lehet, aki kötelez i magát arra, hogy tevékenységét az Alap
szabályban foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési 
nyilatkozattal kér i, és ak it a elnökség a tagok sorába felvesz. 

A társaság rendes tagja j ogi személy is lehet. 
Az alapító és rendes tagok j oga ikat személyesen gyakorol

j ák. a jog i sze mély rendes tag a joga it és kötelezettsége it a be
j egyze tt képviselője útján gya korolja , illetve teljesíti. A tago kat 
egyenlő jogo k illetik meg. 

A tag jog a, hogy: 

- a társaság közgyűlésén tanácskozás i, j avas lattételi és szava
zati j ogga l rész t vegyen, tisztségviselőket válasszon, tisztsé
gek re választható legye n, 

- a társaság szervezeti, szakmai és tudom ányos életében részt 
vegyen, hozzájá ruljo n az állásfoglalások és határozatok ki
alakításához, illetve végrehajt ásához, 

- a társaság által szervezett szakmai tudományos rendezvénye
ken részt vegye n, 

- a társaság munk ájáról és eseményeiről folyamatosan tájékoz-
tatást nyerje n, 

- a közgyűlés össze hívását kezdeményezze, 
- új tag felvételét, törlését vagy kizárását kezdeményezze, 
- j avaslatot tegye n a társaság elnökségénél a tagok jut almazá-

sára, illetve díj azására, 

- a társaság testületeinek és tisztségviselőinek hibás döntése i, 
határozatai, állásfoglalásai ellen szavá t felemelje, a jogsértő 

határozatot a tudomására jutástól 30 napon belül bíróság 
előtt megtámadja . 

A tag kötelezettsége, hogy: 
- a társaság alapszabályát megta rtsa, 
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- a testületi döntéseke t és határozatoka t végrehajtsa, a végre
hajtá sról beszámoljon, 

- tagság i díját minden évben március 3 1-ig befizesse. 

A társaság tiszteletbeli tagja lehet az a nagy korú magyar vagy 
kül földi állampolgár, aki a szakmai, társadalmi, gazdaság i élet 
különböző területein szerzett széleskörű tapaszta latait a társa
ság munkáj ában hasznos ítani tudja. A tiszteletbe li tagot az el
nökség választja meg. A tiszteletbeli tagok j oga ikat személye
sen gyakorolják . 

A tiszteletbeli tag j oga, hogy : 

- a társaság közgyűlésén tanácskozási joggal részt vegye n, 
- a társaság által rendezett tudományos rendezvényeke n részt 

vegyen, 

- a társaság munkáj áról és eseményeiről folya matos tájékozta
tást nyerj en. 

A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy : 
- a társaság alapszabályát megta rtsa, 

- a társaság tevékenységéve l kapcso latos önként vállalt felada-
tait maradéktalanul, legjobb tudása szerint elvégezze . 

A társaság pártoló tagja i lehetnek olyan nagykorú magyar 
vagy külfö ldi állampolgárságú természetes, illetve jog i szemé
lyek, akik a társaság működéséhez anyag i, szakmai, elvi, er
kölcsi vagy egyé b támogatás t tudnak nyújta ni. A pártoló tagsá 
gi viszony létesítését a elnökség hagyja j óvá. A természe tes 
személy párto ló tagok jo gaikat személyesen, a jo gi személy 
pártoló tagok képviselőjük útjá n gyakorolják. 

A pártoló tag j oga, hogy: 
- a társaság közgyű lésén tanács kozás i jogga l részt vegyen, 
- meghatáro zza, hogy az általa nyújtott támogatást milyen cél-

ra adja , 

- folyamatosan tájékozta tást nyerjen a társaság azon területein 
folyó munkár ól és tevékenységéről , melyhez a támogatást 
nyújtj a. 

A pártoló tag kötelezettsége, hogy a társaságga l szemben vál
lalt kötelezettsége it maradéktalanul teljesítse . A j ogi személy 
pártoló tag joga it és kötelezettsége it a bej egyzett képv iselője 

útján gyakorolja, illetve teljesíti. 
Az alapító tagokat, a rendes tagokat, tiszte letbeli tagokat és a 

pártoló tagokat külön-kül ön névjegyzé kben kell nyilvántartani . 

3./ A tagsági viszony feltétele, hogy a tagok belépési szándéku
kat a belépési nyilatkozat kitöltéséve l és aláírásáva l kinyilvá
nítsák, és az elnökség a tagok sorába felvegye. A felvéte lt meg
tagadó határozat ellen 15 napon belül fellebbezésse l lehet élni, 
amelyet a közgyűlés bírál el. 

4 ./ A tagsági viszony megszünik 
- kilépésse l, 
- törlésse l, 
- kizárással és 
- a tag halálával. 
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A ki lépés i szándékot a tag köt eles az elnökség nek írásban 

beje lenteni. 
Az elnökség törö lheti az egyesü let tagja i sorá bó l azt , aki a 

tagsági díjja l hátra lékban van és azt írás beli fe lszó lítás e llené

re 30 napon belül nem fize ti meg. 
Az elnökség kizá rhatja tagjai sorábó l azt , ak i ez egyesü let 

a lapsza bályát megszegi, vagy aki az egyes ület cé ljai nak megva

lós ítását szánd ékosa n akadályozza . (PI: a közgyűlésről két alka
lomma l igazo latlanul hián yzik, fe ladatait késede lmesen te ljes í

ti, közösség i munkában felszó lítás e llenére nem vesz részt). 
E határoza t e llen a kizá rt tag 15 napo n be lül az e lnökség nél 

jogorvos latta l élhet. A kizárá s kérdésében II. fo kon a közgyű

lés dö nt. A kizárás ez ese tben a közgyűlés határozatáva l vál ik 

hatályossá. 

5./ Az egyesü let működésével kapcsolatba n kele tkezet t irato k
ba - az e lnökke l történ t előzetes időpont egyeztetés után - bár 

ki kor lát lanul betekinthet , a hozo tt dönt ése k, illetve az iratok 

tarta lmáró l tájékoz tatást kérhet. 

IV. 

AZ EGYESÜ LET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

1./ Az egyes ület szerveze te 
- a közgyű lés, 

- a felügyelő bizottság és 

- az elnökség. 

2./ A közgyűlést szük ség szerint , de lega lább éve nte az elnök 

hívj a össze. Köte les az e lnök rendk ívü li közgyűlést össze hív

ni , ha az elnökség így határozo tt, vagy ha a tagok egy harmada 
a cé l megje löléséve l írásban kéri. Ha az elnök e köt eleze ttségé

nek nem tesz e leget, vagy nem tud elege t tenni , a közgyűlést a 

felügyelő bizottság hívj a össze . 
A közgyűlést lega lább 15 nappa l a kitűzött időpont előtt írás

ban, a napir end köz léséve l kell össze hívni. A közgyűlés ülései 

ny ilvánosak , azon bárki részt vehet . 
A közgyű lés határozatképes , ha a szavazás ra jogosult tagok 

több mint fele je len van. Amennyiben határozatkép telenség 
miatt a közgyűlést nem lehet megtartan i, a megismé telt köz

gyűlés a megje lentek számára tek intet nélkül határozatképes , 

ha a fentiekről a tagokat a meghívóba n már előre tájé koztatták. 
A meg isméte lt közgyűlésen kizáró lag az eredeti napirend i pon

tok szere pe lhetnek. A meg ismé telt közgyűlést 3 napon belül 

kell össze hívni. 

A közgyűlés kizáró lagos hatáskörébe tartoz ik 
- az a lapszabá ly jóvá hagyása és módo sítása, 

- a tisztségviselők megvá lasztása és visszah ívása, 
- a tisztségviselők lemondásának elfogadása , 

- az éves kö ltségvetés és az éves pénzügy i elszá molás jó váha-

gyása , 
- az éves munk aterv jóváhagyása, 
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- az e lnökség éves beszámolójának és a közhasznúságú je len-

téséne k elfogadásához , 
- a tagok k izárása másod fokon, 

- a tagdíj megá llapí tása, 
- az egyes ület felos zlásának, má s egyesü lette l való egye sülé-

sének és szétvá lásának elhatá rozása. 

A közgyűlés határoza tait á ltalába n ny ílt szava zással, egyszerű 

szó több ségge l hozza. Kivételt képez az elnök, a választott el

nök, a főtitkár és az e lnökség megválas ztása, ame lyben titk os 

szavazással ke ll dönteni. 

Kétharmados többség re van szükség 
- az alapszabá ly megvá ltoztatásá hoz, 
- az e lnökség éves beszámo lójának és a közhasznú ságú je len-

tésé nek elfogadása , 
- a tisztségv iselők visszah ívásához , 
- az egyes ület felosz lásához és más ik társada lmi szervezette l 

való egyesü léséhez , 
A közgyűlést az elnök által - az e lnökségge l egye tértésben 

- a kijelö lt tag veze ti ( levezető elnök). A közgyűlésről jegyző

könyvet ke ll készí teni , amelyet a közgyűlés álta l megvá lasztott 

két tag h itelesíti . 

3./ A felügyelő bizottság 3 tagból áll, akiket a közgyűlés választ 

meg három évi időtartamra. 
A felügyelő bizottság testü letként j ár el. Tevékenységét a ha

tályos jogszabályok alapján végzi, ügyrendjé t maga állap ítja 
meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá . 

A felügyelő bizottság a megvá lasz tását követő ülésen saját 
tagja i sorából megvá lasztja elnöké t és e lnökhel yette sét. 

Az elnökség tagja nem lehet tagja a felügyelő bizottság nak . 

A felügyelő bizottság 

- ellenőrzi az egyesüle t működését, 
- ellenőrzi az egyes ület gazdálkodá sát, 
- jel en tést kérhet a vezető tisztségviselőktől, 

- tájékoztatást , felv ilágos ítást kérhet az egye sü let munk avá lla-

lóitó l, 
- betek inthet az egyesü let könyve ibe, irata iba, 
- megvizsgá lhatja az egyes ület könyve it, iratai t, 

- összeh ívja a közgyű lést, ha megítélése szerint az elnökség te-
vékenysége jogszabá lyba vagy a közgyűlés hatá roza taiba üt

köz ik, illetve ha sérti az egyesü let vagy tagja inak érdekét. 

A felügyelő bizo ttság tagja tanács kozás i jogga l rész t vehet az 

elnökség ülése in. 
A felügyelő bizottság az intézked ésre jogosult vezető szer

vet köte les tájékoz tatni , és ann ak össze hívását kezdeményez n i, 

ba arró l szerez tudomást, hogy 
- a egyesü let működése sorá n olya n j ogszabá lysé rtés, vagy a 

szervezet érdekeit egyéb ként súlyosan sértő esemé ny (mu
lasztás) törté nt, ame lynek megszü ntetése vagy következmé

nyeinek elhárítá sa, illetve enyh ítése az intézke désre jogosu lt 

vezetőszerv döntésé t tesz i szük ségessé, 
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- ha a vezető tisztségviselők fele lősségét mega lapozó tény me
rü lt fel. 

Az intézkedé sre jogosult vezető sze rvet, tehát a közgyülés t, 

vagy az elnökséget a felügyelő szerv indí tványára - am1ak 

megtételétő l szá mított 30 napon belül - össze kell hívni. E ha

táridő eredmé nyte len eltelte eseté n a vezető szerv összehívásá
ra a felügyelő bizottság is j ogos ult. 

Ha a közgyűlés, vagy az elnökség a törvé nyes működés 

helyreá llítása érdekébe n szükséges intézked ése ket nem tesz i 

meg, a felügyelő bizottság köte les haladéktalanul értesíteni a 
törvényesség i felügyel etet ellátó szerve t. 

A felügyelő bizottság megá llapításai és javas latai alapjá n az 
elnökség köteles a megfelelő intézkedést megtenni, annak vég 
rehajtásá t ellenőrizni és mindenről a felügyelő bizottságnak 

besz ám olni . 

A felügyelő b izottság tevékenységéről j elentést tesz a köz
gyül ésnek. 

A felügyelő bizottság az ülése it szükségszerűen tartja, de 
éven ként egysze r köteles össze hívni. A bizottság össze hívásá

ról annak elnöke gondoskodik. 
A felügyelő bizottság határozatképes, ha mind en tagja je len 

van. Határozatá t egyszerű szó többséggel hozza. Tagja i szemé

lyese n kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye . 

A felügyelő bizottság ülése it az elnök hívja össze és vezeti 

le. Az ülés össze hívásá t - az ok és a cé l megj elöléséve l - a fel

ügyelő bizottság bármely tagja kérheti, ez esetben az elnök 8 
napon be lül köteles az ülést harmin c napon belül i időre össze

hívni. 

4 ./ Az egyes ület válasz tott sze rve az elnökség . Az elnök ség 

dönt minde n olya n kérdésbe n, amely nem tartoz ik a közgyűlés 
kizáró lagos hatáskö rébe. Döntéseiről köteles a közgyü lésnek 

beszá molni . 

Az elnökség 11 tagbó l áll, amelyet a közgyü lés választ meg 
háro m éves időtartamra. Az elnökség tagja i: a társaság elnöke, 

a társaság következő időszakra megvá laszto tt elnöke (válasz

tott elnök), a társaság főtitkára és további tagjai. Az elnökség i 
tagok - az elnök kivételével - egy alkalommal új raválasz tha

tók. A válasz tott és a volt elnök megb ízatása értelemszerűen 

háro m évre szó l. 

Az elnök ség határozatképes, ha tagja inak lega lább kéthar

mada jelen van. Határozatait egyszerű szó többségge l hozza. 
Az elnökség az egy esület operatív szerve és a két közgyü lés 

közöt ti időben intéz i az egyes ület ügye it. Így 

- gondoskod ik a közgyü lés határozatainak végreh ajt ásáról, 
- állás foglaláso ka t bocsá t ki a saját nevében, 

- dönt a tago k felvételéről , 

- törö lheti a tagdíjat nem fizető tago t, 

- megáll apítja az elnök, a titkár és az elnök ség tagja inak tisz-
teletdíj át, 

- gondoskodik a közgyűlés és az elnökség határoza tainak köz
léséről 

- a tag kizá rásáról első fokon határoz. 

A közgyűlés és az elnökség határozatait azokkal, akik j elen 
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vannak, kihird etésse l kell közö lni. A távollévő tagok részé re a 
hozot t határozat okat a közgyűlés, illetve az elnö kség i ülés 

jegyzőkönyvének kézbes ítéséve l kell közö lni. Azoka t, akik et a 
hozo tt határoza t érint , a határoza t írásbe li megküld éséve l kell 

é11esíteni a hozo tt határoza tról. 

Az elnökség szük ség szerint, de évente lega lább egy alka
lommal tart ülést, amelyet az elnök hív össze . Az ülésre az el
nökség mind en tagjá t meg kell hívni, és az ülésről értes íteni ke ll 

a felügyelő bizottság tagja it. A megh ívóban közö lni kell a napi

rendet és a meghívót nyolc nappal az ülés előtt kell kiküld eni. 
Az elnökség ülése i nyilvánosak. 

Az elnökség működésének tová bbi rész letes szabá lya it - az 

alapsza bály keretei között - saj át hatás körben alko tja meg . 

Az elnök 
- irányítja az egyes ület működését, 

- képv iseli az egyes ületet harmadik személyek, intézménye k 

és hatóságo k e lőtt, 

- önálló aláírás i j ogga l rendelkezik, 

- össze hívja a közgyü lést és az elnökség i üléseket, 

- veze ti az eln ökség ülése it, 

- gondoskodik az egyesü let szabályszerű működéséről , gon-
doskodik a közgyűlés és az elnökség határoza tain ak végre
hajtásáró l, 

- irányítja és ellenőrzi a gazdaság i vezető tevéke nységé t, 
- szervezi és irányítja az egyesü let nemzetközi kapcsolatait, 

- gyakorolja a munk áltató i j ogokat. 

A főtitkár 

- az elnök és az elnökség által igénye lt mértékbe n seg íti az el
nök és az elnökség munkáját , 

- előkészít i a közgyülés t és az elnökség i üléseke t, 

- megsze rvezi és irányítja az egyes ület admini sztrációs mun-
káit, 

- gondoskod ik az egyesület ügy iratainak elkészítéséről , nyil

vántartásá ról és megőrzéséről , 

- szervez i és irányítja az egyesü let operatív tevé kenységé t, 

- gondo skodik az egyes ület tagnyilvántartásának pontos veze-
téséről , 

V. 

AZ EGYESÜ LET MEGSZŰNÉSE 

Az egyes ület megszűnik, ha 
- felosz lását a közgyűlés kim ondja , 

- más társadalmi szerveze ttel való egyes ülésé t a közgyűlés ki-
mondj a, 

- a bíróság az egyes ületet megszünteti, vagy megszűnését meg
állapítj a . 

Az egyes ület köz hasznú j ogá llásának megszűnésekor köte
les ese dékes köztartozásá t rendezni, illetőleg köz szolgáltatás 

ellátásá ra irányuló szerződéséből szám1azó köteleze ttsége it 
időarányosan teljes íteni. 
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VI. 

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 

1./ Az egyesü let kötelezettsé get válla l arra , hogy válla lkozás i 

tevéke nységet csak közhasznú céljai nak megva lósí tása érdeké

ben, azokat nem veszé lyeztetve végez . 
2./ Az egyes ület kötele s az éves be számoló j óváhagyásáva l 

egy idejü leg közhasznúságú jelentést készíteni. 
3./ A közhas znúsá gú je lentésnek tartalmaznia kell 

- a számv iteli beszá molót, 
- a költségve tés i támoga tás felhaszná lását, 

- a vagyon felhasz nálásáva l kapc so latos kimutatást , 
- a közp onti költ ségvetés i szervtől , az elkülönített állami pénz-

alaptó l, a helyi önkormá nyzattó l, a kisebb ség i te lepü lés i ön

kormányzattól , a települé si önkormányzatok társulásától , az 

egészségb iztos ítás i önkormá nyzattó l és mindezek szerveitől 

kapott támo ga tás mértékét , 

- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott jut-

tatások értékét , illetve összegé t, 
- a közhasznú tevékenységről szó ló rövid tarta lmi beszámolót. 

4./ Az egyesü let éves közhasznú j e lentésébe bárki betek inthet, 

illetve a saját kö ltségé re máso latot kész íthet. 
5./ Az egyesü let feladatai közé tartozik a j ogszabá lyban előírt 

nyilvántartás i szabá lyok vezetése mind a közgyűlés, mind pe
dig az elnökség vonatkozásában. A nyilvántartás nak tartalmaz 

nia kell a vezető szerve k döntés ének tarta lmát, időpontját és ha

tályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha 

lehetséges személyét. A közhasznú szerveze t nyilvántartá saira a 
reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alka lmazn i. 

VII. 

ÖSSZEFÉR HETETLENSÉG 

1./ Sem a közgyűlés, sem a felügyelő b izot tság, sem az elnök 

ség határoza t hoza talában nem vehet rész t az a szemé ly, aki, 
vagy akiknek köze li hozzátartozója és élettársa a határoza t 
alapján kötelezettség , vagy felelősség alól mente sül, illetve 

bárm ilyen más előnyben részes ül, vagy a megkötendő jogügy

letben egyébké nt érdeke lt. E vo natkozásba n a közhasznú sze r
vezetekről szó ló 1997. év i CLV I. törvény 8. §-ba n foglaltak az 

irányadók. 
2./ Nem lehet a felügyelő szerv elnöke az a személy, aki 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagj a, 
b) a közhasznú szervezette l a megbízatáson k ívül más tevé
kenység kifejtésére irány uló munkaviszonyban vagy munka

végzés re irányu ló egyéb jogviszonyba n áll 
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c) a köz hasznú szervezet cé l sze rinti jutt atásábó l részesü l, ki
véve a bárki által megköté s nélkül igénybe vehető nem pénz

beli szo lgáltatásokat, és a tár sadalmi szerveze t által tagjána k a 

tagság i jogviszony alapján nyújtott , létesítő ok iratnak megfe le

lő cé l szer inti juttatá st 
d) az a)-c) pontokba n megha tározott szemé ly hozzátartozója 

3./ Az egyesület megszűntét követő két évig nem lehet más 

közha sznú szervezet vezető tisztségviselője az egyesület fel

ügyelő bizottságának tagja , továbbá az elnökség tagj a, ha jelen 
egyesü let az adózás rendjéről szó ló törvén y sze rinti köztarto

zását nem egyen lítette ki. 
4./ Az elnökség és a felügyelő bizottság tagja köteles vala

menny i közha sznú szerveze tet előzetesen tájéko ztatni , ha ve

zető tisztséget más közha szn ú sze rveze tnél betölt. 

vm. 

AZ EGYESÜLET ADOMÁNY GYŰJTÉSÉNEK 
SZABÁLYA I 

1./ Az egyes ület nevében , vagy javára történő adománygyűjtés 

nem történhet az adományozók, illető leg más sze mélyek zak
latásáva l, a szemé lyhez fűződő jogo k és az emberi mél tóság 

sérelméve l. 
2./ Az egyesü let nevében , vagy javára történő adománygyűjtés 

csak az elnök írásbe li meghata lmazása alapján végezhető. 

3./ Az egyesü let részé re jutta tott adományokat a kön yv sze rin

ti, ennek hiányában a szo kásos piaci áron kell nyi lvántartásba 

venni. 

lX. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1./ Az alapszabá lyban nem szabá lyozott kérdésekbe n a Pol gá
ri Törvé nykönyv, az egyesü lési jogról szó ló 1989. év i II. tör

vény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tör

vény rendelkezése i az irányadók. 
2./ Az alapszabá lyt a közgyűlés a 2002 . június 3-án megtartott 

közgyűlésen e lfogadta. 

Az egyesüle t a bírósági nyilvántartá sba véte léve l jön létre. Az 
egyesüle t tevékenységé t a nyilvántartásba vételről szó ló hatá

rozat jogerőre eme lkedése napján kezdheti meg. 

Budapest, 2002. júniu s 5. 
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