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A Magyar Traumatologus Tdrsasdg Alapszabiilya
I.
AlrnlAuos neruorlxrzEsex
1, 5'

A tarsasag neve; Magyar Traumatol-69us Tarsasag (a tovabbiakban MTT)

A tiirsasilg neve angolul: Hungari-an Society of Trauma
n6+netU]: Ungarisehe Gesellsehaft fUr Unfa]]ehirurgie

ereszu+: vengerszkeje 0bseszEve Travmate+69++
spanyelu]; SeeiedaC Traumatel6gia Hfngaria Aseeiaeien Hungara Traumatelegia
A tdrsasAg neve TatinuT: Societatis TraumatoTogicae Hungaricae
2, S.

L./
2,/
3, /
4./

A tarsas6g m(kod6si terulete: a Magyarorszag Kez+a+€asag
A tarsasag sz6khelye; 1-081 Budapest, Fiumei ut 17,
A t6rsasag a.l-apltasi 6ve: 1966,
A tiirsasiig pecs6tje:

MAGYAR TRAUMATOL6CUS TRRSNSNC
SOCIETAS TRAUMATOLOGICA HUNGARICA

1081 Budapest,

VIIL Fiumei uta7.

Logo: l-ombos f atOrzsre helyezett f ixateur extermet abrazo.l-.
Traumato169us Tarsas6g 1966" kOrkOrds fel-j-rat ovezi.

Ezt a

,,Magyar

3.S,

1,"/ A tdrsas6g jogl szem6ly,
2./ A tdrsas6gnak szekci6l lehetnek. A szekcl6k nem jogl szem6J-yek,
Tev6kenys6guket a tarsasag alapszabalyaval Osszhangban 6s a Vezetcls6ggel
egyeztetett iranyelvek alapjan fejtik k1.
3./ A t6rsasdg a bal-eseti seb6szet tudomanyaggal foglalkoz6 tagok onk6ntes
tiirsulas6n alapu16, a tudomanyag terUl-eten a szakmai-, tudomdnyos munk6t
koordindl6 6s seglt6 6rdekfeltar6, 6rdekv6delmi tev6kenys6get e11at6, a hazai 6s
nemzetkOzl eg6szsegUgyi kapcsolatok fejl-eszt6s6t ekisegltci t6rsadafml szervezet.

II.
A

TARSASAG CELJA

Es TevETENYSEGE

4.S.

A tarsasag c6lja:

L/ T(trsadalmi (ton elcjseglteni a tarsasdgi tagok tev6kenys6g6nek fejIeszt6s6t,
az e96szsegUgy 6s ezen belUI ku16n0sen a bal-esetr seb6szet 6s hatarterUl-ete1
szlnvonaldnak iilland6 eme16s6t;

2./ A tiirsasag elclseglti a tagok szakmai kepzetts696nek
tev6kenyseguk 6s

alkot6 munkajuk kibontakoztatiisat;

emel-6s6t, t6rsadalml

3./ A tarsas69 sajdt szakterUl-et6n el6segiti az orszS.gos szint[i t6rsadalmi,
etikai, tudom6nyos 6s oktatasi feladatok megolddsdt, val-amint az
eg6szs6gmeg6rz6s hosszti

megval6sltesat;

t6vra sz6l6 tarsadalmi programjdnak gyakorlati

2

4,/ A t6rsas6g tov6bbi c61ja, hogy
a./ 6rkbdj0n tagjai erkolcsi tekint6lye felett,
b./ ,Erv1nyesitse tagjai erk6lcsi 6s anyagi erdekeit a koz6rdekkel
5.

0sszhangban.

s.

A tersasag celjai megval6sitiisa 6rdek6ben:

t,/ fagjai kezdem6nyez6s6re, a tagokkal tort6nt egyeztet6s ut6n javaslattev6 6s
v61em6nyez6 tevekenys6get fejt ki, a szakterUlet6t dltalanosan 6s afapvet6en
6rlnt6 dont6sek, tervek, fejl-eszt6sek, koncepci6k, jogszabalyok, a1J-asfoglafdsok
kidolgozas6ban, ill-etve m6dositasdban;
2. / A meghozott dont6sekre, szabalyozasokra vonatkoz6 tapasztalatait,
javaslatait - tagjai Osszehangolt v6lemeny6t figyelembe veve - tovabbltja
int6zked6sre a Szakmai Kollegiumhoz iTTetdkes test[tletei, il-l-etve a t6maban
6rintett testUl-etekhez, szervekhez, 6nall6an intezkedeseket kezdemenyez.

3./

Folyamatosan tajekoztatja tagjait a tavlati 6s ld6szerri eg6szsegpoli-tikai
elgondolasok16l, fejleszt6si c61okr61, kiemel-t szakmai c6lprogramok16l,
dont6sek161, szabllyozdsok16l, kUl-onos tekintettel saj6t szakterUletere;

4./ Sajat szakterUl-et6n kozrem(kodik az oktatas - 6s tudomanypolitikaval
kapcsolatos fel-adatok megold6s6ban;

5./ 0sszehangolja tagjai tev6kenys6g6t, szekci6i

mUkOd6s6t;

6./ El6mozditja tagjainak szakmai 6rv6nyesUl6set, alkot6 munkajuk felteteleinek
javitasat ; tev6kenyen szorgalmazza t6rsada.Lml megbecsuL6sUket
7./ PalyS,zatokat ir ki;
:

8./

dijakat alapit 6s adomanyoz;
9./ Kapcsol-atot l6tesit 6s egyUttm(kodik m6s nemzeti 6s nemzetkozr
szervezetekkel, tarsasagokkal, egyesuletekkel, segiti, irdnyltja, osszehangolja
6s ellen6rzi tagjai 6s szekci6i ilyen irany[ tev6kenyseget;
Enl6kermeket es

70./ A t6rsasdg a maga eg6sz6ben, vagy szekcioi, ill-etve tagjal Itjan tagk6nt
r6szt vesz nemzetkOzi 6s nemzeti tudomanyos szakmai szervezetek munkajaban, s
ezekben megbizottai 0tj6n k6pvlselteti magdt;

77./ fudom6nyos tapasztalatcser6t 6s szakmai tovabbk6pz6st szo1g616 hazai,
nemzetkOzi 6s nemzetkdzj- r6szv6telri kongresszusokat, konferencidkat szervez;
A szakmai tov6bbk6pz6s megval6sitasa 6rdek6ben hazai konferenciakat,
eml6kUl6seket 6s egyeb rendezv6nyeket (pI. tov6bbk6pz6 tanfolyamokat) szervez,
kOzremr-ikddik terLileti szervezetei, szekci6i rendezv6nyszerz6 tev6kenys6g6ben 6s
0sszehangolja azt . PR 6s Tobbi tevdkenyseget folytat c67jai megvaT6sitiisa
6rdekdben.
Anyagi lehet6s6geinek hatarain beLUl mindent megtesz tagjai kUlfoldr
kongresszusokon, szakmai rendezv6nyeken val-6 16szv6te.l-6nek elcjmozditasara.
rag j ai kiutazasi k6relmeit a Vezet6s69, i.Ll-etve az El-n0ks69 dont6sei alap j iin
k0zvetl-enii1 t6mogat j a;

72./

73./ A t6rsasiig c61jai megval6sitasa gazdasagl felt6teleinek biztositdsa
6rdek6ben gazdasdgi vdllalkoz6si tev6kenys6get is folytathat, szakmai folyoirat
szerkesztt4s€ben 6s kiaddsdban vesz r6szt, WEB oldaTt tart fenn.

+
Eagel<

segit6s6t velUl< va16 rendszeres kapeselattarE6st a Eersaseg biztesitja,

III.
A

TARSASAc SZERVEZETE, TAGJAT, TEVEKENvSEcUx,
6

JocArK Es x0relrzETTSEcErK

.5.

1,./ A tdrsas6g tagjai lehetnek;

- rendes tagok, @
- tiszteletbeli tagok,
@
--+e++e+e-+eg€*--

- _++:+s

--+ee+i€y€kt

2./

Rendes tag l-ehet az a nagykor0 magyar, vagy Magyarorszdgon leteJ-epedett,
iI}et61eg magyarorszdgi tartozkodasi engedellyel rendel-kez6 nem magyar
allampolgarsdgi orvos 6s egdszsegiigyi szakdolgoz6, akr a tarsasag tudomanyiiganak
gyakorlati al-kal-mazoja vagy nyugdijasa, a*i ds kdtelezi magdt arrar hogy
tev6kenys6g6t a tArsasdg alapszab6lydban foglalt elvek szerint
f olytat j a, valamint --a.l€i kotelezetts6get vdllal a Tdrsas6g cel j ainak
megval6sltdsa 6rdek6ben tort6n6 kozrem(kod6sre, a tagdlj megflzet6sere,
felv6tel6t bel6p6sl nyilatkozatban k6ri, 6s akit a tdrsas6g Vezet6s6ge a tagok

sordba f el-vesz.

A felvetel-hez a hat6rozatk6pes Vezet6s6g je1en16v6 tagjai nak 50
mint fel6nek szavazata tiimogat6 javaslata szuks6ges"

96

+ ] f6 tdbb

A tersaseg rendes tagjai jogalkat szem6lyesen gyakoroljak. A rendes tagokat
egyenlci jogok 111etik meg.
A rendes tag joga, hogy

a./ a tarsasag K6zgyLil6s6n tanacskoz6si, indltv6nyoz6.si, szavazatl joggal reszt
vegyen, tisztsegvisel6t valaszthat 6s tiszts6gre vdlaszthato, feIt6ve, hogy
ni-ncs el-til-tva a k6zUgyek gyakorlasdt61 6s a tdrsasdggal szembeni
kdtelezettsdgeinek eTeget tesz.
b./ r6szl vegyen a tdrsas6g szervezeti, szakmaj- 6s tudomanyos 61et6ben,
allasfoglaldsok, hat6rozatok kialakitasaban 6s v6grehajt6sdban, illetve

az
a

tdrsas6g egy6b tev6kenys6g6ben;

c./ r6szl

vegyen

a t6rsasdg 6s m6sok riltal rendezett az MTT E e]lsmerei 6s azza]

(2OO4) kongresszusokon, konferenci-6kon,
vagy

vit6kon 6s mas szakmai, tudomdnyos rendezv6nyeken, ezeken el6adast tartson,
egy6b szeLl-emi alkotasat bemutassa, v6lem6ny6t elmondja;

d./ a tarsasag vezet6 szervei 61taI meghat6rozott fel-t6telek szerlnt igenybe
vegye a tArsasdg szolg6ltatasait, anyagi eszk0zeit, felszerel6seit,
be rendez6seit ;
e./ a nemzetkOzi

szervezetekben vagy m6s nemzeti tarsasagokban ]6+es-i++E+tagsdgot T€tesitsen, i77. joga van ezen
tdrsasdgok tisztsdgviseT€sdhez, az e szervezetekkel, tarsasagokkal,
egyesUletekkel va16 kapcsolattart6.sithoz,

f

4

/ a kUlfoldi

tudomanyos konferencl-6.kon, kongresszusokon, szakmai
tanuTmdnyutakon r€szt vegyen,
.

g./

megval-6s1tsa kezdem6nyez6seit,

javaslatait,

/ egyeb, a t6rsasdg mrikod6s6t seglt6, a tudom6nyag f e j.Icideset szolg6.Io
tev6kenys€get foTytasson a szolgaltatas jelleget61 fUggclen j-ngyenesen,
kedvezm6nyesen vagy terlt6s el-len6ben;
h,

i./ a tarsasag f6titk6ra ftj6n folyamatos tdjekoztat6sl kapjon fly€€er+ a
tarsas69 bdrmely teru.l-et6n fo1y6 munkar6l- 6s esem6nyr6L, ill-etve m6s egyesUletek
tagjait 6rlnt6 hat6rozatair6l, 6116sfogIaIasal161;
)./ a tarsas6gt6l aj6nlast kaphat kulf0ldi szervezetbe val-d tagfelv6teJ,hez;
k./ javasl-atot tegyen a tarsasag vezet6 testuleteinek a kiemel-ked6 munkat v69zo
tagok tarsas6gi

eml-6k6remmel-

va16 kituntet6s6re, jutalmazdsdra;

1./ meghatarozott feladatok

e1v6gz6s6re a t6rsas6ggal hatdrozott vagy
hatdrozatlan id6tartam0 munkaviszonyt, vagy munkav6gz6sre iranyulo egyeb
jogviszonyt (megblzas) 16tesltsen;

n./ a tarsasag testUleteinek 6s tiszts6gvisel6inek hibas d6nt6sei, hat6.rozafai,
t6ves d116sfog1al6sai el-.1-en szavat felemelje, azt a Vezet6sdgnek vagy az
ETndksdgnek irdsban jeTezze, 6s amennyiben a tdrvdnyben meghatdrozott id6n beliiT
arra nem kapott szdmdra eTfogadhat6 vdTaszt, a torv6nyt vagy aTapszabiiLyt sert6
hatdrozatot a tudom6s6ra jutdst6l szamitott 30 napon belUl a bl16sag el-6tt
megtamadj a.

A rendes tag kotelezetts6ge,

hogy:

a./ a t6rsas6g alapszabdlydnak megfelelcien tev6kenykedjen, az alapszabalyban
meghatdrozott kdteless6geinek eleget tegyen;

b,/ a tdrsas6g testULeteinek dont6seit, halarozatalt v6grehajtsa;
/ a tersasagi tev6kenys6ggel kapcsolatos onk6nt v611a1t feladatait
marad6ktalanul, legjobb tud6sa szerlnt v6grehajtsa;
c.

d./ a t6rsas69 vezet6 testiil-eteinek felk6r6s6re tarsasdgi

tev6kenyseg6r6l

besziimolj on;

e./ a tudomany mindenkori 61l6sa szerint 6s a realis lehet6s6gek
v6tel6vel a

figyelembe

szakmaj- k6rd6sek vonatkoz6s6ban v6lem6nyt alkosson;

f./ a tarsaseg anyagl (vagyoni) alapjanak megteremt6s6ben es annak
gyarapitasaban lehet6s6gej- szerint egy6nileg, 1l-letve a tarsasag Vezetcis6ge
altal meghatarozott m6don 6s m6rt6kben kozrem[ikOdj0n;
g./ a 16sz6re megallapitott tagsdgi dijat minden 6v marcius 31-ig befizesse,
3./ Tiszteletbeli tag lehet az a nagykor[ magyar vagy ku1fOldl dllampo1gdr, aki
a szakmai, t6rsadalmi, gazdasdgi, politlkai 6let kUl0nbozcj terUletein szerzett
sz6lesk0r[i tapasztalataiva]- el-ismer6sre m61t6 6rdemeket szerzett, s ezeket a
t6rsas69 munk6j6ban hasznositanj- tudja,

A tj-szteletbeli tagot a t6rsasdg Elnokseg6nek javaslatara a K6zqvfiI6s Vez€+6€€g
v6lasztj a,
A felv6tel-hez a ha+a+€za+l<€p€s Kdzqv[l6s Vez€+6€€g jelen16vo tagjainak
+6 tdbb mint feT€nek tdmogat6 szavazata szUks6ges.

5g%

+

+
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A tisztel-etbeli tag joga, hogy;

a,/ a t6rsasdg KozgyLilesen tanacskozasi 6s inditvanyozdsi joggal r6szt

vegyen

;

b,/ r6szt vegyen a tdrsasdg altal rendezett kongresszusokon, konferenciakon,
vit6kon 6s mds szakmai tudom6nyos rendezv6nyeken, ezeken ef5addst tartson, vagy
egyeb szakmai alkotasdt bemutassa;
c./ a tarsasdg f6titkdra 0tjan folyamatos taj6koztatast nyerjen a tarsasag
terUl-et6n foly6 munkar6L 6s esem6nyr6l,
A tiszteletbeli tag k6teless6ge, hogy:

a,/ a tarsasag alapszabiilyaban megfogalmazott

el-vek

szerint tev6kenykedjen;

b,/ a tarsasagi tev6kenyseggel kapcsolatos 6nk6nt vallalt fel-adatalt
marad6ktalanul, legjobb tudasa szerj-nt v6grehajtsa.
4,

/ tevelez6-4ag

5,

/

6.

/ I$j{€6gj--++g (tdrtilve)

(

tdr6Tve)

P.6+{e}6--tag ( t6r67ve)

7. @

(t0r67ve)
7.5.

A tagsagi viszony megszUnik:

7./ a @

tag hal61aval ;3egri

rneg€z+in€€€v€+

2./ a tag

k116p6s6ve1;

A tag kilepesi szand6kat az El-nOknek vagy F6titkarnak irasban kiiteTes tarEe-ik
bejelenteni. e tagsdgi viszony a nyilatkozat k6zhezv6tel-6ve.l- megsz(nlk. A
tagsagl viszony megsz[in6ser6l a tdrsasdg tagfelv6te]-6re feJ-jogosltott szerv6t
t6j 6koztatni kell
.

3./ A tag kiz{rdsdval-.
A tagnak jogszab1Tyt, az egyesiiTet aTapszabdTydt vagy kdzgyfiT€si hatdrozatdt
sulyosan vagy ismdteLten s6rt6 magatartAsa esetin - bdrmeTy egyesilTeti tag vagy
egyesilTeti szerv kezdemdnyezdsdre - a taggaT szemben kizdrdsi eTjaras
folytathatO 7e.
A kizdrdst az E1ndks6g el6terjeszt6s6re elscifokti szervk6nt az Eln0ks6g 6ltal
kijeI6It hiirom tagu ad-hoc Fegyelmi Bizottsiig sz6tdbbs6ggel, mig az 6rintett
fetlebbez6se eset6n miisodfokri szervk6nt a Vezet6s6g Tegaldbb a jelenl6vcik
k6tharmados ar6ny5val szavazhatja meg.

kiz6riisi kezdem6nvez6st6I szdmitott hatvan napon beltil
ir6sban. aiiinlott 6s t6rtivev6nves lev6lben tili6koztatni kiiteles az 6rintellt
szem6lvt az el'iiir6s meqindit6siir6l 6s a kezdem6nvez6s indokair6l, toviibba arr6l.
hoqv - Ieqal6bb tizendt napos id6k6zzel - tiirqvaliist ttz ki, melvre az
erintettet meqhivia. A meqhiv6ban fel kell hivnia az 6rintett szem6lv fiqvelm6t
arra, hoqv a tdrqvaliison r6szt vehet, kife'itheti 6ll6sponti6t, de arr6l is. hoqv
t6volmaradiisa az eli6r6s lefolvtatils6t nem akad6lvozza.

R feqvelmi Bizottsiiq a

6

A tag kizdrdsdt kimond6 hatdrozatot irdsba ke77 foglaTni 6s a kizariis alapjauT
szolgdTo t€nyeket 6s bizonyit6kokat, tovdbbd a jogorvosTati Tehetcisegrcil, vaTo
tejekoztatest tartalmaz6 indokoTdssaT keLl eTLdtni.
A kiz6rt taq a hat6rozat r6sz6re, a'i6nlott 6s t6rtivev6nves kUldem6nvben t6rt6nci
k6zbesit6s6t6l szdmitott tizenOt napon beIUI iriisban fellebbez6st nv(ithat be,
melvet a Vezet6s6q a kdvetkez6 til6s6n bir6l eI.

a kiziriissal 6rintett taq a vezet6s6qi hatdrozat k6zbesit6s6t6l
sz6mitott tizenOt napon belUl fellebbez6st nv6it be, a kizdrAsi hatdrozat
feTilTvizsgilTatdt a kdvetkez6 kdzgy076s napirendjdre ke77 t1zni. A tag kizdrdsa
kdzgyfiTesi jdvdhagyds napjitn emelkedik jogerOre. Ha a kizdrdst a kdzgy(i76s nem
er6siti meg, a hatdrozat hati1Tydt veszti.

Amennviben

A joger6s klz6r6 hatiirozatot a taggaL ajdnTott

keII.

a

is tdrtivevdnyes 7ev6-Iben kcizcilni

4. A taqs6qi ioqviszonv tiirsas6q dltaI felmond6s6val
Annak a taqnak a taqs6qi 'ioqviszonviit mondhatja fel a Tarsasdq, aki az
Alapszab6lvban foqlalt
k6telezetts6qeit (ki.ildn6sen a taqdii -fizet6si
ktitelezetts6q6t) nem teliesi.ti. Amennviben a taq a taqdiiat hatdrid6re nem
fizette meq, a Kincst6rnok iriisban - aidnlott, t6rtivev6nves lev6lben - sz6litia
fel, hoqv tizendt napos p6that6rid6 alatt teqven eleqet kdtelezetts6q6nek. Ennek
eredm6nvtelens6qe eset6n az EInOks6q a kdvetkez6 KOzqvii16s eI6 az adott taq
(taqok) taqs6qi'ioqviszonvdnak felmond6s6ra vonatkoz6 javaslatot terieszti. A
Krizqvfil6s hat6rozattal - harminc napos hatirid6vel - a taq taqsiiqi ioqviszonviit
felmond6ssal meqszi.inteti 6s e hatirozat meqktild6s6vel az 6rintett szem6lvt az
Elntiks6q iriisban (aiiinlott lev6lben) 6rtesiti.
logi szem6ly pArt016 tagsag megsz(n6se (tiiriiTve
Az it j 0sagi tagsag megszLin6se( ttirtllve 2004-ben)
A

2076/2077-ben)

IV.

A

TARSASAG VEZET6 SZERVEI

8.

Es AI-IaruO6 arzOrrSACn

5.

A tarsasdg vezet6 szervei:
L.

/ a K0zgyrlil6s

2.

/ a Vezetcis6g

3.

/ az Eln0kseg

A tarsasdg d11and6 blzotts6ga: az El-len6rz6 Bizottsdg
V.
KOzGY[iLES

e.

s.

A t6rsas6g legf6bb testUleti vezet6 szerve a K0zgyrJ16s, amely minden,
tarsasagot 6rintrj k6rd6sben dont6sj- hataskorrel rendel-kezik.

10.

5.

a

7

A Kozgyrlil6s kiz6r6lagos hatdsk6r6be az al6bbiak tartoznak:

t./ Az alapszab6lvt m6dositia a
sz6tdbbs6qes hatiirozatilval.

K6zqvfi16s

ielenl6v5 taqiainak

hiiromneqvedes

2./ Megsz0nteti a tersasegot, ha mas tdrsasaggal (egyesUfettel) va16 egyesu.l-est,
i77. sz€tvdTdst a Kozgy6les hdromnegyedes tdbbs€ggel klmondja.
A t6rsas6q c6liinak m6dosit6s6hoz 6s a t6rsas6q megsz(n6s6rriI sz6l6 ktizqvtil6si
dOnt6shez a tirsas6g 6sszes szavazati ioqqal rendelkez6 taqiai hdromneqvedes
sz6tdbbs6qqel hozott hatdrozata szUks6qes.

3./

Dont szOvets6gekhez, m6s szervezetekhez {++---+qe+ESz} va16 tartozas

k6rd6s6ben,

4./ Titkosan ndgy 6vre megvalasztja a Vezetdsdg harmincegy tagjdt 3:pe+teg.ja+
az El7en6rz6 Bizottsdg hdrom tagjet. Az egymenetes szavazdson a szavazatok
szdmdnak rangsora szerint az e7s6 harminc a Vezet6s€g, a k6vetkez6 hdrom az
E77en6rz6 Bizottsdg tagjai. A vezet6s6g harmincegyedik tagja a Tdrsasdg

6s

TekOszdn6 elndke.

A viil-aszt6s a je1016 bizotts6g Savaslata alapjan t0rt6nik. Je767t az a rendes
tag 7ehet, akinek je7676sdt a Tdrsasdg rendes tagjai kdziiT TegaTdbb hdrman
tdmogatj dk .
A jeT6Ttlistet a kdzgyfi76s fogadja e7 a je7en76v6 vdlasztdsra jogosuLt tagok
tdbb mint feT€nek tdmogatdsdvaT. A vezet6s6gbe je76lt tagnak a je1676st irdsban,
elektronikus m6don vagy a kdzgy6T6sen sz6ban el ke77 fogadnia. A le10[tI].sta
bcjvithetcj a kOzgyUltisen szavazati joggal r6szt vev6 tagok javaslata alap-;an, ha
azt a kozgyLil6s egyszerU sz6t0bbs6gge1 elfogadja, A javasl-atot kapott tagnak
jelen kel-l- lenni a kOzgy6T6sen 6s nyilatkoznia kell a je16ltseg elfogadasdroi.

5,/ Meqv6lasztia a tiszteletbeli taqokat az

Elndks6q iavaslata alapj6n.

6./ Az Elntiks6q el6terieszt6se alap'i5n a taqqal
7./ Elbirtilia a taq kiziiriisAr6l
fellebbez6st.

szembeni felmond6srol dOnt.

s2616 vezet6s6qi hat6rozat

ellen benvf'itott

Jovdhagyja a Vezet6s6g, az El-Len6rzo BLzottsag 6s a szekci6k k6t
k0z0tt v6gzett munkajdr6l sz6l6 beszdmol6jat,

8,/

KdzgyLiles

9./ Az E1n0ks6g, a Vezet6s6g, az El-len6rz6 Blzoltsag 6s a szekci6k beszamoJ,6ja
alapjdn megvitatja a tiirsas6g munkajat, meghatdrozza a tarsasag legfontosabb
feLadatait a k6vetkez6 id6szakra,6s szuks6g szerint dont az altala v6l-asztott
testUletek, illetve azok tagjai vj-sszahlvasdnak k6rd6s6ben.
11.

g.

A tarsasag valasztott szervei a Kozgyrli16snek fel-elcjss6ggeI 6s beszamol6sl
k0tel-ezetts6ggel tartoznak
.

1-2.

S

.

1,./ KozgyLil6st szufseg szerint
f.ega+{i.bg 6venk6nt kell ir6sban 0sszehivni. A KozgyUl6st 0ssze kel-l- hlvni akkor
is, ha azt a bir6s6g vagy m6s felUgyeleti szerv el-rendeli, il-let6leg a tagok
egyharmada, a Vezet6s6g vagy az El-l-en6rz6 Bizottsdg az ok 6s a c6lmegjelol6s6veL irdsban k6ri.

2,/ A KdzgyLi16s a rendes tagok osszess6g6b6l all" A Vezetciseg aIta1
megallapitott sz6m[ meghivott vend6get is a tiszteTetbeli tagokat a
tandcskoz6si jog illeti meg,

KozgyLi]6sen

8

13"

S.

A KozgyU16st az EInoks6g hivja 0ssze, megallapitja a Kozgy(16s heJ.y6t, rdejtit,
val-amint a javasolt t6rgysorozatot 6s azt a F6titkar legalabb 15 nappal a
kitrlizott id6pont elcjtt ir6sban koz11 a tagokkal.
A ktizgyiil6sre valamennyi tagot irisban kell meghivni. Azon tagoknak. akik elektronikus
levelez6si cimiiket (a tovr{bbiakban: e-mail cfm) irisban kiiziilt6k az Elntiksdggel. a meghiv6 6s
mell6klete e-mailen is megkiildhet6. Az e-mailt k6zbesitettnek kell tekinteni. ha ezt ak6r
automatikus v6lasz.

akir a cimzett vrilasz-e-mailje igazolja
14.s.

Hatarozatk6pes a KOzgy(16s, ha azon
p+usz-+-+0 jelen van.

a

szavazS.sra jogosultaknak tobb mrnt

a fel-e

A szavaz6s rendje:
a, / A Kozgyfiles
hozza,

hatdrozatait altal6ban ny1lt szavaz6,ssal, egyszerr.i sz6tobbs6ggel

2./ A Kozgy(16s bdrmely tag javaslatdra elhatdrozhatja a titkos

szavazdsL.

3./ Az alapszabdly

m6dosltasahoz/ a t6rsas6g m6s tarsasaggal (egyesUlettel)
tort6n6 egyesUl6s6nek, iIl. sz6tvaldsnak, i.l-l-etve a MOTESZ-b6l torten6
krvdlasanak kimondiisiihoz a je1en16v6 tagok hilromnegyed€nek egyet6rtri szavazata
szuks6ges.

I A tdrsasdg c6Tjdnak midositdsdhoz is a tdrsasdg megsz0n6sdr6T s2676
kdzgy0T6si ddntdshez a szavazati joggal rendelkez6 tagok hdromnegyedes
sz6tdbbsdggeT hozott hatdrozata sziiksdges.
4.

1s" s.
Ha a szabdlyszer[ien osszehivott KozgyUles nem hatdrozatk6pes, Tegkevesebb 75
perc eltelt€veT, de 1egk6s6bb 30 napon belUlre ugyanezen targysorozattal0sszehlvott megisndteTt K0zgyL1l6s az eredeti napirendi pontok tekintet€ben a
megjelentek sz6mdra tekintet nelkUl hatdrozatkepes,Rek-s-i+6€u*, amennyiben err67
a tagokat a meghivdban tdj€koztattek.

VI.
VEZET6SEG

16.

S.

K6t KdzgyLjl6s kOz0tti id6szakban a KozgyU16s hat6sk0r6t - a kiziir6lagos
hataskorok kivetel6vel- - a Vezet6seg gyakorolja.

L7.5.
A Vezetcjs69 a Xdzgyfi16s

altal vafasztott 3e

harminc vezetclsegi tagb6lr---a6s a lekdsz6n6
elndkbfT e77. A kiizgy{i7es d7ta7 megvdlasztott Vezet6s6g megbizatdsdnak kezdete

vd7asztAstk6vet6naptdri6vjanudr7.je6sn6gy6vresz67.@

Valasztott vezet6s6gi tags6gl funkci6 meguresedese es
a Iegle 6zelebbi tisztri j it6 Kdzgyti]6sig a priEEagek- l<6zU] tl j vezet6s6gi Eaget
keept6]hati al<i a f unlqei6j6t teljes jegl<6rre1 ]4tja e], biArmeTy okbol vaTo
megilreseddse eset€n a kdvetkez6 rendes 6vi kdzgy(i76sen a Vezetdsdg dTtal

va+asz+--)

a

I
megbizott je7676 bizottsdg jeTdleset kAvet6en a KdzgyfiTes uj vezet(isegt tagot
v67aszt.

18.S.

A Vezet6s6g hatask0r6be tartoznak az alabbiak:

t./ Halarozatot hozhat - a KOzgyU16s klzar6lagos hatdsk0r6be tartoz6 k6rd6sek
kiv6tel6vel - a tdrsasag eg6sz6t 6rint6 b6rmely k6rd6sben, int6zkedrk es allast
fog1al a hataskor6be utal-t

Ugyekben.

2./ Yegrehajtja a K0zgy016s hatarozatait, illetve
v6g

rehaj t6s6161

gondoskodlk azok

.

3,/ Megvitatja 6s j6vdhagyja a kozgyLil6si elc5terjeszt6seket.
4.1 Iranyltja a t6rsasdg gazd6lkoddsat, nemzetk6zi es sajtomunkajat.
5,/ Koordin6lja, el-len6rzi 6s segltl a szekci6k gazdalkoddsat,
saj t6munkaj at,

nemzetkozr

es

6'lFigye].emme].kis6riat6rsasdg@'alapszab6lyszer(

mrik0deset 6s munk6j6t, tovdbbd

a tarsasag tlszts6gvisel6inek tevekenyseget.
1e" s.

A Vezetcis,69 kizArolagos hatasko16be tartoznak az alabbiak:

1./
f

DOnt

elv6tel6

a rendes; tiszteletbelii levelez6i pdrtele i 6s ifjus4gi
rril

tagok

,

2./ l4egAllapltja a tagok 61taI a tarsasdgnak fizetendcj tagdij m6rt6k6t. D6+1+--€pdrtel6 tagsdgi dij16], i]]etve hezzdjdru]6s16] is,
Nyugdijas tagoknak, vagy azon rendes tagoknak, akik tagdijfizetesi
k0telezettsEgilknek vaTamiTyen okb67 eTeget tenni nem tudnak, hatilrozott vagy
hatdrozatTan ideig a tagdijfizetdsi kdteTezettsdg a76l felment6st adhat. Nem
nyugdijas rendes tag tagdijfizetdsi kdteTezettsege a167i mentesitdsi kdrel-mdt a
Fcititkdrhoz ke77 benyijtania az indokldssa-l egyiltt, aki a k6relmet a Vezet6seg
e76 terjeszti. A vezetdsdgi iiT€sen je7en76v6 tagok tdbb mint feT€nek tdmogatdsa
esetdn adhatO feTmentds a tagdijfizet€si k0teTezettsdg a767.
3./ Titkos szavaz6ssal- megvdlasztja - a Vezet6s6g tagjai sorab6l- - a tarsasag
al6bb felsorol-t tiszts6gvisel6it
- eln6kdt 2 6vre
- jovend6bell eln6kOt 2 evre, aki egyben a tdrsasdg aTelndki funkci6jat is
:

bet6Tti
alelndkdt 3 6vre (amennyiben a velt eln6le6t a K6zgyU]6s nem v4]aszHa meg a
vezet6seg tagj6nal<, vagy a "velt eln6lci" funlcei6t a jegesult negt-lcivdnja
b€+€++€r++

- f6titkart 4 6vre
tiEkdrE 4 6vre
- klncst6rnokot 4 6vre

4eryzt:4-+-tx++
6s meghatArozza az uj tiszts6gvlsel6k megblzatasanak kezdet6t es lejartat.

lejartat kdvet6en 2 negy 6vig
A F6titk6rt a Vezet6s6g 2 6vre (jra valaszthatja,

Az El-nok megblzat6s6nak

nem

vafaszthat6 [jra.
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Amennyiben val-amel-y tiszts6g a manddtum lejarta e16tt megtjresedik, 0gy a
Vezet6s6g a h6tral-6v6 id6re - saj6t tagjai kozi.il rij tiszts6gviselcjt vdfaszthat.

4,/ Jovl,hagyja az el-noks6g 6ves munkajarol- szol-o besz6molot 6s az elnijkseq iiltal
el6teriesztett 6ves sz6mviteli beszdmol6t.
/ Elfogadja, illetve m6dositja az E.l-l-en6rz6 Bizottsag 6s a f egyelmi ad
bizottsag m0k6d6si szabdlyzat6t,

5,

hoc

6, / D0nt a tarsasagi emlek6rmek, dij ak alapltdsd16l, azok odalt6l-6s6rci.l-,
melyekre az El-n0ks6gnek javasl-atot tehet.

7./ EIbir6Iia a kiz6r6st kimond6 hat6rozat ellen benvfitott fellebbez6st.
8./ JovAhagyja a tArsasdg 6ves utaztatasi terv6t,
9J1 D0nt a szekci6k 16t rehozds6r61, il-l-etve megszUntetesercjl, 6s iriinyelveket
dolgoz ki a szekci6k mfiktid6s6re.

LO./ A tisztujlt6 K0zgyUl6st megelciz6en Fi-n-i+{J# Tegkevesebb harom h6nappal
megvalasztja a Je1016 Bizottsdgot. A Je1676 Bizottsdg hArom tagi, a
megvAlasztott e7niikb67 6s kdt tagb67 d77. Vezet6sdgi tagnak je767t a Tdrsasdg
minden rendes tagja tehet. A jel676si folyamat eljdrdsi rendj6t a Jel676
Bizottsdg hatdrozza meg 6s hajtja vdgre. A Tdrsasdg rendes tagjai a Je7676
Bizottsdg tagjait is jeTdThetik a vezetdsdgbe.
20.5.
7.

/

A Vezet6s6g szUks69

ul-6s 6sszehivds616l-

szerint, de tivente lega16bb k6t

a tarsasag

af kal-ommal-

tart U16st.AZ

EIn0ks6ge gondoskodik. A meghiv6t 6s

a napirenden

szerepl6 el6terjeszt6seket legaldbb 15 nappal a kit6z0tt idclpont e-l-6tt
tagjai r6sz6re meg keIl kUldeni.

a

Vezet6s6g

/ A Vezetcis69 Ul6s6re esetenk6nt, a napirendeknek megfele16en tandcskozasi
joggal meg lehet hlvni a naplrendben 6rdekelt tagokat, illetve m6s 6rdekelt
szervek, szervezetek k6pvisel6it,
2,

A Vezet6s6gi Ul6sek 6l1and6 meghlvottja - tan6cskozdsi joggal - az Ell-en6rz6
Bizottsdg eln0ke, az Egdszsfgilgyi Szakmai Ko776gium TraumatoT6gia 6s K€zsebdszet
tagozatdnak, a TraumatoTdgia 6s Kdzsebdszet Tandcsdnak eln0ke 6s a szekci6k
elndkei. valamint a Szakmai Ke]]6gium Eln6ke,

3./

21.S.

1-,/ A Vezetcis6g hatdrozatk6pes, ha u16s6n a szavazati joggal rendelkezci tagoknak
6 tdbb mint feTe 1elen van,

/

HatdrozatkdpteTensdg esetere az eredeti meghiv6ban kdz67ve, Tegkevesebb
tizendt perc eltelt€veT, de Tegk€s6bb harminc napon beTiiTre ismdt 6ssze kell
hivni a vezet6s6get.
2,

3./ A Vezet6s6g hatdrozatait nyilt szavaz6ssal, egyszer( szotobbs6ggel hozza,
szavazateoven.IciseoesetenMak6rd6ste1Vetettnektekinti.
Amennviben fontos 6s halaszthatatlan k6rd6s16I van sz6, az til6st vezetci
elrendelheti a k6rd6s azonnali, vaqv zaros hatiirid6n beltili [iraterqvalasat.
4./ Szenllyi

k6rd6sekben

titkos szavaz6ssal dont.

1-1_

A Vezet6s6g barmely tagjanak javaslatara a Vezet6seg eLhatarozhatja a tr-tkos
szavazdst a szem6Tyi k6rd6seken kivill egyeb kerd6sben is.

5./

e Vezetfsrig 6s az Eln1kseg tugjai javasTataikat es hatdrozataikat
elektronikus 7eve7ez6s rttjdn is eTdkdszithetik 6s az ETndksdg hatArozata alapjAn
ddntiseiket elektronikus szavazassa-I is meghozhatjdk. Ebben az esetben a
kdvetkez6 Vezetdsdgi vagy Elndksegi iiTdsen a meghozott ddntdsekrdT be kelT
6,1

szdmolniuk.

7./ A Vezetfseg 6s az elndkseg az iiT€seit

szemelyes

jelenlet mellett,

vagy

jelenT€t n67kii7 eTektronikus hirkizT6 eszkdz igenybevdteT6vel (peTdaul
videokonferencia iltjdn) k€sziti el6, iTTetve tartja meg. Az elndksegi il7es
elektronikus hirkdzT6 eszkiz ig6nybev6teT6vel akkor tarthat6 meg, ha biztositott
a r6sztvev6k azonositd.sa, a r6sztvev6k kdzdtti kdTcsdnds 6s korl{tozdslrentes
kommunikdci6 6s az til-dsen t6rtentek elektronikus rOgzitise.

szemdTyes

8./
a)
b)
c)

Az eTndksdg a hatdrozatait meghozhatja
a tagok szem€Tyes jeTenletben tartott il76sen, vagy
elektronikus hirkdzTf eszkdzdk igenybevdtel5vel tartott il76sen, vagy
ii76s tartdsa n67kii7 elektronikus rtton (e-maiTben vagy eTektronikus Arlap
kitdTttdsdvel) .

9./ Titkos szavazdssal eTddntend6 tigyben nem hozhatd hatdrozat A76s tartdsa
n67kil7, tovdbbd elektronikus hirkdzT6 eszkOz igenybevdtel6vel tartott eTndksegi
il76sen

sem.

VII.
ELNOKSEG

22.

L./ A t6rsasdg
Tagj ai

o
o
r
r
.

Vezetcis6g

dltal va.l-asztott

S.

Elndksdge

6t tagd

7-+i,sz+s6grv-1-seJii-

:

elnok,
jOvend6beli elnOk,

f6titk6r,

aki

egyben az

alelndki tisztsdget is bet0lti,

€++*a+?

kincst6rnok, i€gyz.6)
a Tekdszdnd elndk.

6s

Az elnoks6gi U16sek a1Iand6 meghivottja - tandcskozdsi joggal- az Ell-enorz6
Blzottsdg E1noke.

2,/

23.5.
Az Elnoks6g hat6skore, feladata;

1,./ Irdnyitja es osszehangolja a tdrsas6g gyakorlatl munkdj6t,

/ Dlnt a Vezet6s6g k6t Ul6se k0z0tti id6szakban a Vezet6seg kizarolagos
hatask0r6be nem tartoz6 k6rd6sekben, a 20,5, 1 9, pentjai-kiv6te]6vel.

2,

3./ D0ntesel16l- a Vezet6seg legkOzelebbi U16s6n beszamofni k0tel-es.
4t/ A tdrsasdg c6ljanak megval-6sltdsa 6rdek6ben meghat6rozott feladatra
munkabizottsagot hozhat 16tre. A munkabizotts69ok tagjait 6s vezeL6it az
Elnokseg bizza meg, 6s az Elnoks6gnek tartoznak fel-el-6sseggel.

l2

5./

SUrg6s esetben dont az utaztatasi tervben nem szerepl6 egyes kUlfoldi
kikuldet6sek16l, kiutazasok16l, a kiutazasok tamogatasar6l, a tarsasdg
kOlts6gvet6s6ben e c6l-ra el6irdnyzott keret mert6keig.

k6relmeket, azel<at megfele]6en indel<elja 6s rangserelja,

6./ Iranyltja, segiti 6s biztositja a testUletl hatarozatok v6grehajtaset,
felUgyeli azok Ugyint626s6t.
7.

/ El6kesziti a KozgyUl6st 6s a Vezet6s6gi

Uldseket.

B./ Megvltatja a Vezet6s6g, a felUgyeleti szervek, a MOK 6s egyeb szervek
r6sz6re k6szltett e16terjeszt6seket/ tdj6koztat6kat, javaslatokat, azokkal
kapcsolatban 6ll-Ast fog1aI.

9./ Taj6koztatast k6r a szekci6k 6s a tagok tiirsasiigi munkdjar6l"
70,/ Koordin6lja a tarsasAg dltal rendezett nemzetkozi, nemzetklzi rdszvetelri
hazairendezv6nyeke16k6szit6s6t6sszervez6s6t.@

6s

24.9.

Az El-n0kseg kizArolagos hataskOr6be tartoznak az al-abbiak:

1./

Enged6Iyezl-

a kUl-fOldi

szakemberek meghlvdsdt

a tdrsasag k6ltsegen.

2, / Dont a hatdskor6be tartoz6 fegyelmi eljdr6s el-rende16s6rc51,
ad-hoc Feqvelmi Bizotts6qot.

feI6IIitia

az

3,/ Elfogadja a tarsasag 6ves

munkaterv6t 6s az annak vegrehajtasarol sz616
besz6mo16t, amelyet a Vezet6s69 e16 terjeszt
"

4./ Elfogadja a t6rsasiig 6ves p6nzUgyi gazdal-kodasi terv6t 6s az annak

vegrehajtasdrol s2616 beszamol6 jelent6st.
Az 6ves sz6mviteli besz6mol6t i6viihaqv6s 6rdek6ben a Vezet6s6q e16 terjeszti,
i6v6haqv6s6t k6vet6en pediq qondoskodik annak oBH r6sz6re - let6tbe helvez6s 6s
k6zz6t6tel c6litlb61 - minden 6v miiius 31-6iq tdrt6n6 benvfit6s6r6l, valamint a
tdrsas6o honlaoiiin valo kiizz6t6te16161.

5./ Ellterjeszt6st tesz a tarsasagi

em16k6remmel,

dijjal val6 kituntet6sekre.

6./ Javaslatot tesz a tagok felv6tel,6re a Vezet6s6gnek.
25. S.

Az El-n0kseg mUk0d6s6rcj! rendszeresen besz6mof a Vezet6s6gnek, annak

felel6ss6ggel tartozik.

26.S.

Az El-ndks6g szuks6g szerlnt, de 6vente 1egal6bb 4 k6t alkafommal Ul6sezik.
AT€seit a napirend kiizT€sdvei irdsban vagy elektronikus hirkdzlS eszkdz igdnybe
v6te76vel az eTniik, akaddlyoztatesa esetdn az aleTndk, mindkettci akaddlyoztatdsa
esetdn a f6titkdr hivja iissze. A meghiv6t az ii76st megeT6z6en TegaTdbb tizendt
nappal ke77 az eTniks€gi tagoknak megkilTdeni.

AzE]-n0ks6ghatarozatk6pes,haU]6s6naze1noks6gitagokM'tdbb mint fele jefen van.

1')

Hatarozatk6ptel-ens6g eset6n Tegkevesebb tizenlt perc elteltevel, de Tegkdsdbb +5
harminc napon beIUI az ElnOks6get ism6tel-ten 6ssze kell hlvni.
Hat6rozatait nyilt szavazdssal, egyszer6 sz6tobbs6ggel hozza. Szavazateqvenlcis6q
eset6n a k6rd6st elvetettnek tekintik. Amennviben fontos 6s halaszthatatlan
k6rd6sr61 van sz6, az UI6st vezet6 elrendelheti a k6rd6s azonnali. veqyziirps

hatiirid6n belUli Iiratiirgvaltisdt.
D0nt a titkos szavaz6.s el-rende16s6r61.

VIII.
ELLENoRZO BIZOTTSAG
27

.9.

1./

Az Ellen6rz6 Bizottsag a K6zgyrlll6s 61ta1 valasztott hdrom 3--efn6kbdL-€s--z
tagb61 (a tovabbiakban: tagok) all.

2./ KizAr6lag a Kozgyrll16snek van aldrendelve, csak ennek tartozik felel-ciss69gel,
n tagjai mds tiszts6gre nem v6laszthat6k.
3./ A bizottseg a K0zgyUl6st kOvet6 els6 ul-6s6n tagjai- sordb6l e1n0k6t vafaszt.
4,/ Az Ellen6rz6 Bizotts6g mrjkOdesi szabalyzata szerint m(kddj-k, ellencirz6s6nek
t6rgya a tarsasdg eg6sz tevekenys6ge

"

5./ Figyelemmel- kis6ri a t6rsas6g alapszabaly szerlnti mUk0d6set, igy kUl-0n0sen
a rendelkezesre dl16 eszkozoknek az alapszabalyban meghatarozott c6.l-okra t0rt6n6
feLhasznal6sat, ellen6rzl a tdrsasdg p6nzUgyl gazdalkodasat, tovabba az
Ugyvltelre, az Ugyint6z6sre 6s a nyilv6ntartasokra vonatkoz6 el-6irasok
betartasat

"

6./ A bizottsdg a meg6llapitdsai16l tajekoztatja a tarsas6g vezet6 szerveit
beszdmoL

a

6s

K6zgyLllesnek,

7./ A bizottsag szUks6g szerint szaktan6csad6kat, eseti szak6rtcjket
tdrsasdgi tagokat is bevonhat munkAj6ba.

vagy

8./ A bizottsdg elnok6t 6s tagjait a t6rsasdg hat6skor6ben int6zked6si jog nem
111etl meg, de a meg6llapitdsai nyomdn lnt6zked6sre fel-k6rt tiszts6gviselci erre
nyolc napon beIUl v6l-aszol-ni koteles

.

9,/

Amennylben a tarsasag jogszabalyok 6s alapszabaly szerinti m(k0d6se maskepp
nem biztosithat6, az ok 6s a c61 megjelOles6ve.L az elnoks6gn6l kezdem6nyezhetl a
KozgyU16s osszehiviis6t. Ebben az esetben az el-noks6g nyolc napon beIUl k0teles

int6zkednl a KozgyfiL6s 6sszeh1vasar61,

L0./ A bizottsdg szuks6g szerint, de evente legalabb egy afkalommal U16sezlk.
Hatdrozatk6pes, ha u16s6n legaldbb k6t tag jelen van, Amennyiben nem
hat6rozatk6pes, Ules6t tizenot napon belul ism6tel-ten ossze ke11 hivn1,
Az ism6teLten 0sszehivott Ulesek hatdrozatkepessegehez j-s k6t bizottsagl tag
j e1enl6te szUks6ges
"

tt./ A bizottsdg hatarozatait egyszer[i sz6t0bbs6ggel, nyiJ-t szavazdssal hozza,
a k6rd6st fi ra kell
szavazategyenl6s6g eset6n
vj,zsqalniuk 6s ddntenitik r6la. Az U16sek16l eml6keztet6 k6szU1, amelyet az Eln0k
1r ald.
L2./ A m(k0d6si szabAlyzatdt a Vezet6s6g hagyja j6va.
IX-

1,4

FEGYEII4I BIZETTSAG

2+
Fegyelmi Ugy eseE6n az Eln6lcs6gi szem6]yi 6sszef6rhetetlens6g eset6n vagy
valamely eln6ks6gi tag 6rdel<e1 ts6ge eset6n a VezeE6s6g a fegyelmi e]l6rds
Fegyelmi BizetEsdg m6l<6d6si szabd}yzatdt a Vezet6s6g hagyja j6v6,

rx.
A

TARSASAG

SZEKCI6I ES REGIoNALIS SZERVEZETEI

28.5.

1,./ A tarsasag szekcj-6i az egy-egy specialis szakterUfettel foglalkozo tarsasag:tagok- vagy regiondlis alapon T6trehozott szervezetel.

2./ A szekci6k tev6kenys6guket,

osszhangban 6s

3./

gazditlkodasukat a tarsasag alapszabdlyilval
a Vezet6seggel egyeztetett lranyelvek alapjan fejtik ki,

Az ellen6rz6sUket

a tarsasdg az

El-len,6rzo Bizottsag

utjan letja el.

4.1 A tiirsas6g szekci6lnak szervezet6t es mLjkOdes6t a szekci6k szervezeti es
m(k0d6sj- szabdlyzata szab6.l-yozzat melyet a szekci6k a tarsasag alapszabalyaval
Osszhangban al-kotnak meg.

5./ A szekci6 16trehozds6r6l- a t6rsasdg

Vezetris6ge hatdroz.

6./ A szekci6 vezetS szerve a taggy0les, A taggyril6s hat6rozatk6pes, ha azon a
szekci6 tagsdg6nak tiibb mint legalibb--a fele jefen van.
7./ A taggyrlll6s kizAr6lagos hataskdr6be tartozik a1 a szekcio vezeto
tisztsegvisel6inek: eln6k, titkir, szervezS tiEl<6r megv6laszt6sa, il-letve
feLment6se, A szekc16k vezet6it a taggy(l6s a mLjkOdesi szabalyzatban rogzitett
id6tartamra viilaszt j a,

n szet<e+Ot< efn
b,/ a szekei6 szervezeEi 6s

j+rm6k6d6si szab6]yzatdnak elfegaddsai

i]]etve

mO+es-i+asat

e,/ a vezet6 tisztsegvise]61< 6ves beszSme]6 jelent6seinel< megvitaEdsa,
e++ega*i€ai
d, / a szekei6 6ves munl(aEetrv6nek meg6]]ap+Eesai
e, / a t6rsasdg 6]Ea] a szel<ei6 sz4mdra meghatdrezeEE l<6]Es6gvet6si l<ereE
felhaszn6]6s616] a szel<ei6 elszdme]isi lrOtelezeEEs6gge] tartezil< a €5rsas4g
V€z€+{r€6€6fl€f+i

f ,/ a szel<ei6 megszrin6s6nelr, i]]eEve az anyaegyesUleEbei] va}6 lcivdldsdnal<
elha+i+ezdsa7, / A szel<ei6 EaggyUl6se hatirezatait nyilt- szavazdssali egyszerri sz6tdbbs6ggel
hezza, A szervezeEi es m6k6d6s* szabS]yzat m6desiEdsdhez, a szelcei6

8,/ A Edrsasdg szel<e*6inal< szervezeti 6s mUl<6d6si szabd]yzatai a+ alapszabdly
@
8. / A szekci6k m6k1desilkr67 a Tdrsasdg 6ves rendes kdzgy076s6n kiiteTesek
beszdmolni, i77. amennyiben ezt az ETndks€g eTrendeTi, az Elniikseg altal
meghatdrozott vezetds€gi iiT6sen is.
x.

A

TARSASAG VEZET6 TISZTSEGVISELoINEK HATASKORE

15

2e. s.

1./ A tarsasag ELnok6nek

hataskore:

a./ dndlkian k6pviseli a tdrsas6got a hatosagok 6s mas aIlami, t6rsadafmt
szervek, vaLamint a nemzetk1zi szervezetek el6tt; k6pviseleti jogat adott
eSetben,irdsbanbdrme7ye7n6ks6gitagra6truh6rzhat1a;
b,/ vezetl a Kozgy(16st, a Vezetcls6g 6s az El-n0ks6g tan6cskozdsalt;
c./ dOnt 6s/vagy int6zkedik az el-nOks6g k6t ul-6se kozOtti id6szakban - a
f6titkdrral egyet6rt6sben - az el-n6kseg hatdskor6be lartozo, de hal-aszthatatlan
d0nt6st 6slvagy int6zked6st igenylci Ugyekben, kiv6ve az el-n0kseg kizar6lagos
hatdsk0reit 6rlnt6 kerdeseket. Egyet6rtes hianyaban az Ugyben az efnoksdg dont,

d./

Az elnok ddnt6sei6rt felelcjss69gel
legkOzelebbi U16s6n beszamolni kotel-es.

tartozik 6s azokr6l az EIn0ks69

e,/ 6rk}dik a hatAlyos jogszab6lyok, kUl0n0sen a tarsasagra vonatko26
rendel-kez6sek 6s a tarsasag alapszabdlydnak szigor[ betartasa fe]ett;
f.l ellen6rzi a vezet6 szervek hatdrozataj-nak v6grehajtdsdt;
g./ ellendrzi a tisztsegvisel6k tev6kenyseget.
h./ A f6titkarral- vagy a kincstdrnokkal egyuttesen rendel-kezik a bankszamfa
felett. (Az Eln6l< a banlrszamla feletti rendellrez6s jeg6E az Eln6lcseg bdrmefytagjdra ,,,, Ft 6sszeghatdrig 4truhdzhatja, )
2./ A tdrsasag volt elntik6nek / aleln0k6nek
a,/ k6pvisel-i a tarsasdgot az elndk

fel-adata:

megbizrisa alapjiin,

b,/ akadAlyoztat6s eset6n helyettesiti az ElnOkdt,
c./ a Vezet6s6g 6s az E1n0ks6g 61ta1 adott
ellat.

megblzds eset6n 0n6116

feladatot is

3./ A t6rsas6g jdvend6beli elntik6nek feladata
a./ k6pviselj- a t6rsasdgot az elndk

megbiz6sa alapjdn,

b./ r6szt vesz a tiirsas6g tiivlati tervdnek,

tudom6nyos programjiinak

kimunk6liis6ban
c.

/ akadAlyoztates eset6n helyettesiti az elnrikdt.

4./ A f6titkdr hataskOre, feladatai:
a'/aze7n6kmegbizdsaa7apjdnk6pvise1iatarSaSagot,@ls+a
@
b,/ a tersasag vezetl szerveinek til6sei k0zott e testul-etek hatarozatainak
megfelel6en folyamatosan int6zi a tarsasag Ugyeit,
e,/ a 31,S, (1) bekezd6se e,/ penH6ban meghaEdrezeEt Ugyekben az Eln6lrlre]
efn6*s6g-4ttn+-

c./ ellkeszltl a vezet6 szervek Uleseit, biztosltja
hatarozatok v6grehaj tds6r6J.,

mrlk0d6sUket 6s gondoskodik a

d./ felel6s a Tdrsas6g vezet6 szerveinek Uleseir6l keszitett

vezet6s66rt 6s az Elntikkel egyetemben hitelest6s66rt,

16

jegyz6kdnyvek

e"/ tdj6koztatja a tagokat a tarsasag munkajarol.
f,/ Az Eln0kkel egyUttesen rendel-kezik a banksz6ml-a fefett" A F5titkar
banksz6ml-a feletti rendel-kez6s jogat m6sra nem ruhdzhatja at"
6-l A Eitkdr feladata:
a,/ A TiEk6r e]ldEja a F6titl<61 6]Ea]

a

6truhdzeEE vagy rdbizeEE feladatel<at,

5./ A Kincstarnok feladata:
/ A Ki-ncstarnok a tdrsasdg p6nzkezel-6si szabalyzatdban foglaltak szerrnt
kezel-i a ptinztdrat, gondoskodik a bev6telek es kiadasok teljesit6s6rcil, a
p6nzk6szlet e161ras szerinti elhelyezeserol, vezetl a naplofcikonyvet,

a,

b.

/ akadalyoztatesa eseten helyettesiti a iiiiXart.

@
a-l A Jegyz6 vezeti a testUleE+-U]6selr (Elndlcs6g, Vezet6seg, KOzgyti]6s)
jegyz6l<6nyv6t, Segiti a Titl<4r munl<6jdt, 6s akad6]yezEat6sa eseE6n helyetEesiE4
6+-

A

xr.
TARSASAG GAZDALKoDASA

30.5.

/ A tdrsasag vagyona els6se+ba+ a tagok altal fizetett dijakb61, jogi
szem6lyek 6s maganszem6lyek feJ-aj6nl6saib6l, hozzitj6rulasalb6l, kongresszusi
bev6telekb61 kepz6di-k.

1,

2.

/ A tarsasag tartozasaiert

saj

6t

vagyonaval- f el-el-

.

3./ A tagok - a tagdij flzet6sen t[I - a tarsasdg tartozdsai6rt sajat

vagyonukkal nem feleLnek.

4./

Az 6ves kolts6gvet6si tervben j6vdhagyott osszegeknek rendel-tetesszerrj 6s a
mindenkori p6nzUgyi el6irasoknak megfe1el6 fel-haszn6lasa6rt, valamint a tdrsasiig
ing6 6s ingatlan vagyondnak kezel6s66rt az elnOks6g a felel6s.

5./ A t6rsasiig gazdalkod6 tev6kenyseg6t a vonatkoz6 hatalyos t0rv6nyek szerint
v6gzi, c61jal e1616se 6rdek6ben gazdasagi, vallalkozasi tev6kenys6get v6gezhet.
A

XII.
TARSASAG TORVENYESSEGI FELUGYELETE

31.S.

t./ A tarsasag mrjk0d6se felett a=-+}gy€sr€€g a birOsdg a re6 irdnyado szabalyok
szerint t0rv6nyessegi felUgyeletet gyakorol.
2,/ Ha a E6rsasdg muikdd6s6nel< t6rv6nyess6ge m6sl<5ppen nem bizEesithaE6, az
Ugy6sz a terUletileg illet6l<es bir6sdghez ferdulhat,
3./

i+-

2,/ A gazdas69i 6s penzUgyi k0telezetts6g v6llalasnal- elnOk 6s kincstdrnok, vagy
f6tltk6r 6s kincst6rnok, vagy elnok 6s f6titkaregyUttes al-dirdsi jogot gyakorol.

A
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XIII.
TARSASAG HATOSAGI ELLENoRZESE

32. S.

Ha a tarsas69 olyan tevekenys6get v€gez, amelyet jogszabaly felt6telhez kot,
vagy egy6bk6nt szabalyoz, e tev6kenyseg felett a tev6kenys6g szerlnt hataskorrelrendel-kez6 611ami szerv a hat6sAgi ellencjrz6sre vonatkozo szabdlyok szerint jdr

el"

XIV.

A

TARSASAG MEGSZUNESE

33. g.

A tarsas6g megszfinik fe]-oszldssal, mds tdrsasdggal valo egyesUl6ssel,
feloszlat6ssal, ilIet6Ieg megszUn6s6nek megallapltasaval.
A Tarsasag megsz[lnese eset6n a vagyon sorsar6l a K0zgy[i],6s erre vonatkozo
dont6se

szerint kel-l- rendel-kezni.

xv.
EGYEB RENDELKEZESEK

34.

5.

Minden o7yan, a Tdrsasdgot 6rint6 kErddsben, ameTyet az AlapszabdTy nem
szab1.7yoz, a Polgilri Tdrvdnykdnyvr6T s2676 2073. 6vi V. tdrv6ny, tovdbbd az
egyesiiT€si jog167, a kdzhasznu jogd77ds167, valamint a civil- szervezetek
m6kdd6sdr67 6s tdmogatdsiAr6T sz67o 2077. 6vi CLxxv. tdrvdny sz irdnyadd.
XVI.
HATALYBALEPES

36, s.

A fenti m6dositott 6s egys6ges szerkezetbe fogJ-a1t Alapszab6lyt a Tdrsasag 2018.
jinius 29-i Kdzgy[i16s6n fogadta el, mely e napt61 16p hatdlyba, egyidejLileg az
ezt megel6z6en megdllapitott al-apszabaly hat6lyat veszti.
Gy6r, 2018. jInlus 29.

\,1

,^t l-^ \10,.

Dr. Turchiinyi

B61a

elndk

Joqi k6pvisel-6 zdrad€ka:

A 2003, december 6.napj6n elfogadott, egys6ges szerkezetbe foglalt AIapszab6lyon
a Magyar Traumatol6gus Tiirsas6g K0zgy0l6se 2004. szeptember 24-L, a 2016.
szeptember 2-L 6s 2017. szeptember 15-1, s v6gUI a 2O!8. j0nius 29-i hatarozatai
alapjdn a m6dosit6sokat 6tvezetve igazolom, hogy a 16tesit6 okirat egys69es
szerkezetbe foglalt szOvege megfelel a 16tesit6okirat-m6dosit6sok alapj6n
hatdlyos tartalm6nak.
/Az efiekinthet6seg 6rdekdben a 2004-es mddoslt6sokat csak vastagitott betrjkkel, a 20!6os es 2017-es modosulasokat vastagltott 6s d61t bet(kkel, mig a 2018. 06. 29-e]m6dositesokat vastagltott betUkkel 6s al6hrlz6ssal jeleztem. A sz6vegen belUl-l tor.l-eseket
6thuz6ssal olvashat6nak megtartva, vagy ha eg€sz pontot 6rlntett, a torl"6s
feltiintetesevel jeloltem. /
se'a
Elren j egyzem, Gy6r, 2018
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