MAGYAR TÜDŐGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG
MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE
FOGLALT
ALAPSZABÁLYA
Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), illetőleg a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján a mai napon az
Egyesület módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta
el:
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása
1.
2.
3.
4.

Az Egyesület neve: Magyar Tüdőgyógyász Társaság
Az Egyesület székhelye: 1023 Budapest, Frankel Leó u 88. II. em. 9.
Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyarország egész területére.
Az Egyesület jogi személy.
II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

Az Egyesület tartós közérdekű célja:
5.

Az Egyesület alapvető célja a magyar tüdőgyógyászat fejlesztése. Az alapvető cél elérése
érdekében törekszik a tagok szakmai és tudományos ismereteinek bővítésére, a szakterület
külföldi eredményeinek megismertetésére, a pulmonológiai betegellátás színvonalának
emelésére, a kísérletes, klinikai és epidemiológiai tudományos kutatás elősegítésére.

Az Egyesület a fenti célok elérése érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja:
6.

Bevételszerző tevékenységek:
Bevétellel járó cél szerinti tevékenységek.
Cél szerinti bevételek közé sorolhatjuk a jelen Alapszabályban nevesített cél szerinti
tevékenységekhez kapott támogatásokat, juttatásokat, tagdíjakat.
Cél szerinti tevékenységnek minősülnek az alábbi tevékenységek:
 tudományos konferenciák, hazai és nemzetközi kongresszusok szervezése, vagy azok
szervezésében más egyesületekkel, intézményekkel (pl. alapítványokkal) való
együttműködés,
 a pulmonológiát érintő kérdéseket (egyetemi oktatás, szakorvosképzés, betegellátás,
tudományos kutatás, egészségügyi szervezés) figyelemmel kísérése, ezzel kapcsolatos
állásfoglalás, javaslattétel kialakítása és közzététele.
 az Egyesület tudományos folyóiratot ad ki. A folyóirat neve: MEDICINA
THORACALIS. A folyóirat főszerkesztőjét a vezetőség választja meg, aki
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automatikusan tagja az Elnökségnek. A folyóirat a főszerkesztő által az Elnökség elé
terjesztett és elfogadott Szervezeti és működési szabályzat alapján folytatja a
tevékenységét.
Bevétellel járó gazdasági (vállalkozási) tevékenységek.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósításával közvetlenül
összefüggően, azokat nem veszélyeztetve végezhet, s az nem lehet az Egyesület fő
tevékenysége. Gazdálkodása során elért eredményeit nem oszthatja fel a tagjai között, és a
tagok részére nyereséget abból nem juttathat, azt kizárólag az Alapszabályban
meghatározott tevékenységeire fordíthatja a céljainak megfelelően. Vállalkozási tevékenység
a jövedelem és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, ide
nem értve a bevétellel járó cél szerinti tevékenységeket.
Vállalkozási tevékenységeknek minősülnek az alábbi tevékenységek:
 az Egyesület tudományos folyóiratában történő hirdetési felületek értékesítése
 reklámügynöki tevékenység,
 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
 a tudományos konferenciákkal, kongresszusokkal kapcsolatban felmerülő
hirdetések, kiállítási területek díja,
 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
 oktatást kiegészítő tevékenység,
 a tudományos konferenciák, kongresszusok szimpóziumainak megtartásáért a
szponzorok által fizetett díjak.
7.

Az Egyesület megjelölt céljainak elérése érdekében pályázatokat nyújt be, pályázati források
elnyerésével is növelheti forrásait.

8.

Az Egyesület a célkitűzések megvalósításáért kiemelkedő munkát végző tagjainak "Korányi
Frigyes" Emlékérmet adományoz. Általában évente egy emlékérem kerül kiadásra. Az
emlékérem odaítéléséről az Elnökség dönt.

9.

Az Egyesület az alapvető célok megvalósításának elősegítésére nemzetközi kapcsolatokat tart
fenn. Ezek lehetnek:
 nemzetközi pulmonológiai vagy rokonjellegű orvosi - tudományos - társadalmi
egyesületekhez és Egyesületekhez történő csatlakozás,
 külföldi pulmonológiai vagy rokonjellegű egyesületekkel együttműködési szerződés
kötése,
 külföldi vagy nemzetközi pulmonológiai és rokonjellegű egyesületekkel közös
rendezvények szervezése.

10. Az Egyesület hasonló szakirányú területen dolgozó vagy ilyen érdeklődésű tagjai szekciókat
hozhatnak létre. A szekciók száma nincs korlátozva. A szekciókhoz csatlakozhat az
Egyesület bármelyik tagja. Egy tag több szekcióhoz is tartozhat. Ez alól kivételt képez az

Ifjúsági Szekció, melyhez 45 éves korig csatlakozhatnak az Egyesület tagjai azzal,
hogy az Ifjúsági Szekció vezetőségi tagjának pedig 40 éves korig választhatók a
tagjai.
Szekció megalapítását húsz tag kezdeményezheti (szervező bizottság). A szervező bizottság
megfelelő módon (körlevél, az Egyesület tudományos folyóirata, stb.) közzéteszi a szekció
alakuló ülésének helyét és időpontját. A megjelentek szótöbbséggel, titkos szavazással
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Elnököt és titkárt, valamint Vezetőséget választanak. Ezen megbízatások az Elnökség
hivatali idejének végéig tartanak, azzal, hogy a szekciók elnökeinek mandátuma egyszer

hosszabbítható meg, illetve egyszer választhatóak meg újra további 4 évre.

11. A szekciók munkacsoportokat szervezhetnek, tudományos üléseket, konferenciákat,
szimpóziumokat, stb. tarthatnak, pályadíjakat tűzhetnek ki. A szekciórendezvények
időpontját legalább fél évvel korábban egyeztetik az Egyesület főtitkárával, melyet követően
az feltüntetésre kerül az évi rendezvénynaptárban. A szekciók működésének anyagi feltételeit
az Egyesület biztosítja. Az anyagi vonzatú terveket az Egyesület Elnöksége elé kell terjeszteni
és az Elnökség dönt a hozzájárulásról. A szekció megalakulását a Vezetőség javaslatára a
Közgyűlés szótöbbséggel hozott döntéssel hagyhatja jóvá.
12. Az Egyesület működése nyilvános.
13. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti, a pályázat nem tartalmazhat
olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható,
hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél
szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
14. Az Egyesület cél szerinti tevékenységei közé tartozik tanulmányi versenyek támogatása.
15. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az Egyesületi célok
mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is
foglalkoztathat.
III.

AZ EGYESÜLET TAGJAI, TEVÉKENYSÉGÜK, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK

Az Egyesület tagjai:
16. Az Egyesület tagjai lehetnek:
 Rendes tagok,
 Tiszteletbeli tagok,
 Pártoló tagok.
17. Tisztség viselésére bármelyik rendes tag megválasztható.
18. Rendes tag lehet minden nagykorú, magyar állampolgárságú, általános orvosi diplomával
rendelkező személy, aki nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt, és aki az Egyesület
céljaival egyetért és azok megvalósulását támogatja. Az Egyesületen belüli döntések
meghozatalában minden rendes tagnak egy szavazata van. Az Egyesület rendes tagjait

egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik a Ptk. 3:65. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

19. Az Egyesület a Ptk. 3:65. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Ectv. 4. § (5)

bekezdésére, különleges jogállású tagságot határoz meg tiszteletbeli tag
elnevezéssel. Tiszteletbeli tag lehet minden olyan természetes személy, aki az Egyesület
célkitűzéseinek megvalósítását, az Egyesület nemzetközi kapcsolatainak fejlődését
kiemelkedő módon elősegíti. A tiszteletbeli tagokat az Egyesület tagjai választják meg.
A tiszteletbeli tagnak az Egyesület rendezvényein tanácskozási joga van, szavazati joga nincs.
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Tagdíjat nem fizet. Tiszteletbeli tag az Egyesület vezető tisztségviselőjévé nem

választható.

20. Az Egyesület Ptk. 3:65. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Ectv. 4. § (5)

bekezdésére, különleges jogállású tagságot határoz meg pártoló tag elnevezéssel.

Pártoló tag olyan természetes vagy jogi személy, illetőleg szervezet vagy közösség, aki vagy
amely az Egyesület célkitűzéseit anyagi eszközökkel támogatja. A nem természetes személyek
vagy egyszerű nyilatkozattal (mely az anyagi támogatás mértékét is tartalmazza) vagy
szerződés kötésével válnak pártoló taggá. A szerződés tartalmazza a támogatás mértékét és
módját, valamint ennek ellentételeit. A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet az
Egyesület testületi ülésein, azonban az Egyesület vezető tisztségviselőjévé nem

választható.

21. A rendes és pártoló tag belépése belépési nyilatkozat útján történik. A rendes tag felvételéhez
legalább egy, az MTT már rendes tagjának az írásbeli ajánlása szükséges. A belépési
nyilatkozatot az Alapszabály előírásai figyelembevételével a főtitkár bírálja el. Ha a belépő a
tagság feltételeinek megfelel, erről nem kell külön döntést hozni. Ha a főtitkár úgy ítéli meg,
hogy a belépő a feltételeknek nem felel meg, a kérdésben a Vezetőség határoz. A Vezetőség
határozatával szemben nincs jogorvoslati lehetőség.
22. A rendes tag jogosult:
 részt venni a szervezet munkájában, annak (a Tagok részére biztosított kedvezményezett)
rendezvényein,
 rendszeres vagy eseti tájékoztatást kapni, illetve kérni a szervezet, a választott testületek és
a tisztségviselők tevékenységéről, továbbá javaslattal, kezdeményezéssel élhet,
 szavazati joga van, tisztségre választható,
 igénybe veheti az Egyesület által nyújtott szolgáltatást, szakmai, érdekvédelmi vagy más
támogatást,
 részesülhet az Egyesület megfelelő szerve által odaítélt elismerésből.
23. A rendes tag köteles:
 az Egyesület Alapszabályát, más belső előírásait, illetve határozatait tiszteletben tartani,
azok megvalósítását tevékenyen előmozdítani,
 az Egyesület általános vagy konkrét tevékenységében a legjobb tudása szerint, a közösség
érdekeit is szem előtt tartva részt venni, a választás útján elnyert tisztségnek, továbbá az
önként vállalt feladatnak maradéktalanul eleget tenni,
 a rábízott anyagi eszközökkel felelősen bánni,
 a tagdíjat pontosan befizetni, melynek mértékét a Vezetőség állapítja meg. A 35 éven aluli,
továbbá a 65 év életkor feletti rendes tagok esetében részleges tagdíj-mentesség is
megállapítható. A belépő tag a belépés évében az egész évre esedékes teljes tagdíjat
köteles megfizetni. A tárgyév tagdíjbefizetésének végső határideje a következő év január
31. Amennyiben a tag a megjelölt határidőig nem fizeti be a tagdíját, akkor bár nem veszíti
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el automatikusan az egyesületi tagságát, de elveszíti a tagsággal járó jogait. A jogok a tagdíj
hátralék rendezésétől számított 30. naptól reaktiválódnak.
24. A tagokról és a tagdíjbefizetésekről a titkárság naprakész nyilvántartást vezet. A Vezetőség
ellenőrzi munkáját és minderről időszakosan beszámol a Közgyűlésnek.
25. A tagság megszűnik:
 a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód
nélküli megszűnésével,
 kilépési szándék esetén az Elnökséghez címzett írásbeli bejelentéssel,
 a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,
 ha az Egyesület megszűnik,
 kizárás esetében.

A tagsági jogviszony felmondására abban az esetben kerülhet sor, ha az
Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 (harminc) napos határidővel
írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület Közgyűlése dönt.
A Közgyűlés titkos szavazással, a jelen lévők háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata alapján kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki
jogszabályt, jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az
Közgyűlés folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot a Közgyűlésre igazolható
módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása
ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem
akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az
ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A Közgyűlés a kizárásról szóló
határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül
meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú Közgyűlési határozat ellen, a
kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület Elnökségéhez fellebbezéssel
élhet. A fellebbezés beérkezését követően az Elnökségnek haladéktalanul, de
legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli elnökségi ülést.
A rendkívüli elnökségi ülés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Az
Elnökség határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül
írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
Ezen kizárási eljárási szabályok mind a rendes tag, mind a tiszteletbeli tag, mind
pedig a pártoló tag vonatkozásában alkalmazandók.
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IV.

AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI

Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
26. Az Egyesület legfőbb, döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége.
27. Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti
teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Elnökség irányítja és látja el.
28. Az Egyesület ügyvezető szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan rendes
egyesületi tag lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
29. Az Egyesület bármely szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együttesen: hozzátartozó) a
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben
részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az
Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
30. A Közgyűlés, az Elnökség, a Vezetőség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és
nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).
31. Az jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot,
lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni, melynek folyamatos
kezelését az Egyesület Elnöke látja el.
32. A Közgyűlés, Elnökség, Vezetőség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül
írásban - igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén
kifüggeszti.
33. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén az
Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, azokról saját
költségre másolatot készíthet.
34. A Közgyűlés a Medicina Thoracalis című folyóiratban nyilvánosságra hozza az Egyesület
szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve
azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az
Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
Az Egyesület szervei:
35. Az Egyesület szervei:






a Közgyűlés,
a Vezetőség,
az Elnökség,
a Tudományos Bizottság,
a Felügyelőbizottság.
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A Közgyűlés feladatai
36. A Közgyűlés:
 megállapítja, illetve módosítja az Alapszabályt,
 megvitatja a megelőző időszakban végzett tevékenységet és meghatározza a következő
időszak feladatait,
 megválasztja a Vezetőséget, a Kincstárnokot és az Felügyelőbizottságot,
 visszahívja a Vezetőséget, Kincstárnokot, a Felügyelőbizottságot,
 dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal,
valamint azokban, amelyekben a döntés jogát magának tartja fenn,
 dönt szekciók alapításáról az Elnökség javaslata alapján,
 dönt a tagság felmondással történő megszüntetéséről,
 a Közgyűlés állapítja meg a Vezetőség előterjesztése alapján az Egyesület költségvetését,
 elfogadja az egyesület éves beszámolóját,
 az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása,
 az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím
visszavonása,
 a Közgyűlés hatásköre a felsoroltakon túl mindaz, amit a jogszabály a Közgyűlés
hatáskörébe utal.
A Közgyűlés működése
37. A Közgyűlés a személyi döntések vonatkozásában a határozatait titkos szavazással hozza,
egyéb kérdésekben, ahol az alapszabály így rendelkezik, nyílt szavazással dönt.
38. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni és következő

alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani.

39. A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Ennek egyik módja
a postai küldemény formájában történő közlés, az igazolhatóság feltételének biztosítékaként.
Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe
behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a
Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya megállapítható.
40. Az Egyesület éves beszámolójának elfogadása a tárgyévet követő év május 31. napjáig a
Közgyűlés által a jelenlevők 2/3-os többségének jóváhagyásával történik. A beszámoló részét
képezi az Egyesület éves pénzügyi beszámoló jelentése, valamint a területi szervezetek,
szekciók tevékenységéről készült jelentés.
41. Rendes Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer, Vezetőségválasztó
Közgyűlést 4 évente kell összehívni.
Rendkívüli Közgyűlést az Elnökség saját vagy a Vezetőség döntése alapján bármikor
összehívhat. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha azt az Egyesület tagjainak legalább 20
%-a írásban kéri.

Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,
ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
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b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az a)-c) pontok valamelyike alapján összehívott rendkívüli közgyűlésen a tagok
kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést
tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
42. A Közgyűlést az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha
a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és
az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

A közgyűlési határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
43. Határozatképes a Közgyűlés, ha azon a szavazásra jogosultaknak legalább 50%+1 fő jelen
van. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, a minimum 3

órán, legfeljebb 15 napon belül ugyanezen tárgysorozattal összehívott Közgyűlés a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés határozatait egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

44. Az Egyesület Alapszabályának módosításához, az Egyesület egyesüléséhez és

szétválásához a Közgyűlésen jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges azzal, hogy a
megismételt közgyűlés e körben akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult
tagoknak legalább 1/3-a jelen van.

45. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló

közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

46. Az Alapszabály módosítása írásbeli szavazás útján is történhet, melyre sor kerülhet a papír

alapú szavazólap Egyesület székhelyére postai úton történő megküldése útján vagy a
szavazólapnak lapolvasó (szkenner) segítségével történő elektronikus formába való
átalakítása és az Egyesületnek a Közgyűlési meghívóban rögzített elektronikus
kézbesítési címére történő megküldése útján. Az Alapszabály módosításához a leadott
szavazatok háromnegyedes szótöbbséggel történő – aláírásukkal ellátott – írásbeli
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jóváhagyó nyilatkozata szükséges, azzal, hogy megismételt közgyűlés esetén e körben

akkor határozatképes a közgyűlés, ha a leadott szavazatok közül az arra jogosult
tagok legalább az 1/3-a – aláírásukkal ellátott – írásbeli jóváhagyó nyilatkozatát
megküldte.
Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az Elnök a határozat tervezetének a tagok
részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet
kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy
szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk. a határozatképességre és
szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő jelenléte a
határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlés ülését az Elnöknek össze
kell hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a
szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
Vezetőségválasztó Közgyűlés
47. Vezetőségválasztó Közgyűlésre 4 évente kerül sor. A Vezetőségválasztó Közgyűlés 45 fős
Vezetőséget és 3 fős Felügyelőbizottságot választ. A 45 fős Vezetőségnek tagja a
Kincstárnok, akit a Vezetőségválasztó Közgyűlés külön szavazással választ meg.
A Vezetőségválasztó Közgyűlés működése
48. A soron következő Vezetőségválasztó Közgyűlést megelőzően legalább 120 nappal az
Elnökség 3 fős Jelölő Bizottságot választ, megnevezve a bizottság elnökét. A bizottság
feladata a tagság írásos véleménye alapján a Vezetőségválasztó Közgyűlésre az új
Vezetőségre, Kincstárnokra és Felügyelőbizottságra vonatkozó jelölő lista összeállítása. A
jelölő bizottság tagjai nem jelölhetők és nem választhatók.
49. A Vezetőségválasztó Közgyűlésen a választást megelőzően a Vezetőség (beleértve az
Elnököt és a Főtitkárt), a Kincstárnok és a Felügyelőbizottság kollektíven lemond.
50. A továbbiakban a Vezetőségválasztó Közgyűlést a Levezető Elnök vezeti. A Levezető Elnök
személyére és a szavazatszámláló bizottság tagjaira a jelölő bizottság elnöke tesz javaslatot,
akiket a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyenként, nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel választanak meg. A Levezető Elnök és a szavazatszámláló bizottság tagjai nem
jelölhetők és nem választhatók tisztségviselőknek.
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51. Először a 3 fős Felügyelőbizottság megválasztására kerül sor. A Jelölő Bizottság elnöke
ismerteti a jelölés során erre a posztra legtöbb javaslatot kapott, a tisztséget vállaló 3 tag
nevét. A Vezetőségválasztó Közgyűlésen jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok a
Felügyelő Bizottság jelölő listájára további javaslatot tehetnek. Ezeknek a személyeknek a
jelölő listára kerülését a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel szavazhatják meg. Minden jelöltre nézve önálló szavazást kell
elrendelni. Az újonnan a listára felvett nevekkel új, ABC sorrendbe szedett jelölő listát kell
készíteni a szavazást megelőzően. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek a Vezetőség
tagjai, nem tölthetik be a Kincstárnok tisztségét. A szavazás titkos és a legtöbb szavazatot
kapó 3 tag alkotja az új Felügyelő Bizottságot, akik később maguk közül választják majd meg
a Felügyelő Bizottság elnökét.
52. Ezt követően kerül sor a Kincstárnok megválasztására. A megválasztott Kincstárnok
automatikusan tagja lesz a 45 fős Vezetőségnek. Személyére a Jelölő Bizottság elnöke tesz
javaslatot a beérkezett javaslatok alapján legtöbb jelölést kapó tag személyében. A
Vezetőségválasztó Közgyűlésen jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok a Kincstárnok
személyére további javaslatot tehetnek. A javasolt személyeket a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel vehetik fel a jelölő listára. Minden
jelöltre nézve önálló szavazást kell elrendelni. Az újonnan a listára felvett nevekkel új, ABC
sorrendbe szedett jelölő listát kell készíteni a szavazást megelőzően. A Kincstárnokot a jelölő
lista alapján nyílt szavazással választják meg a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok. A
legtöbb szavazatot kapott személy lesz a Kincstárnok.
53. Ezután kerül sor a Vezetőség megválasztására. Mivel a 45 fős Vezetőségből a Kincstárnok
személye már ismert a Jelölő Bizottság elnöke ismerteti a 44 fős jelölő listát. Ha az írásban
beérkezett javaslatok alapján a jelölő lista utolsó helyén szavazategyenlőség alakult volna ki,
akkor 44-nél több név is szerepelhet a jelölő listán. A jelenlévő szavazati joggal rendelkező
tagok a Vezetőség tagjaira további javaslatokat tehetnek. A javasolt személyeket a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkező tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel vehetik fel a
jelölő listára. Minden jelöltre nézve önálló szavazást kell elrendelni. Az újonnan a listára
felvett nevekkel új, ABC sorrendbe szedett jelölő listát kell készíteni a szavazást megelőzően.
Ez lesz majd a szavazólap. A jelenlévő, szavazásra jogosult tagok titkosan választják meg az
új Vezetőség 44 tagját.
54. A szavazólapra a jelölő listán szereplő nevek kerülnek ABC sorrendben. A szavazólapon
szereplő nevek közül 44 nevet kell egyértelműen, „X”, vagy „+” jellel megjelölni.
Érvénytelen az ennél több nevet megjelölő szavazólap. Az újonnan megválasztott Vezetőség
tagja a 44 legtöbb szavazatot elért jelölt lesz. Ha az utolsó helyen szavazategyenlőség alakulna
ki, akkor az egyenlő szavazattal rendelkező tagok között új szavazással kell dönteni, 44 tagnál
többet nem lehet választani.
A Vezetőség
55. A Vezetőség az Egyesület érdemi döntéshozó-ügyvivő testülete. Tagja lehet az Egyesület
minden rendes tagja. Létszáma 45 fő, összetételében figyelembe kell venni az Egyesületen
belül működő részdiszciplínák, intézmények képviseletét és a területi megoszlást. A
Vezetőségnek automatikusan tagja a Közgyűlés által megválasztott Kincstárnok.
A Vezetőség ülését az Elnök írásban hívja össze, évente legalább egy alkalommal. A
Vezetőség ülése mindenki számára nyilvános. A meghívót és a napirenden szereplő
előterjesztéseket legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt a Vezetőség tagjai részére meg
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kell küldeni. A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt, és nem szavazhat az

a személy,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
56. A Vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

 határozatot hozhat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével,
 az Egyesület egészét érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal a hatáskörébe
utalt ügyekben a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével,
 előkészíti az Egyesület éves költségvetését és a Közgyűlés elé terjeszti,
 előkészíti az ügyintéző és képviseleti szerv beszámolóját, és a Közgyűlés elé terjeszti,
 a beszámoló részét képezi az Egyesület éves pénzügyi beszámoló jelentése, valamint a
területi szervezetek, szekciók tevékenységéről készült jelentés,
 javaslatot tesz szekciók és területi szervezetek, munkacsoportok létrehozásának
kérdésében,
 elfogadja, illetőleg módosítja az Egyesület állandó szekcióinak működési szabályzatát,
 figyelemmel kíséri az Egyesület Alapszabályszerű működését és munkáját, továbbá az
Egyesület tisztségviselőinek tevékenységét,
 végrehajtja a Közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról,
 megvitatja és jóváhagyja a Közgyűlési előterjesztéseket,
 irányítja az Egyesület gazdálkodását, nemzetközi és sajtómunkáját,
 koordinálja, ellenőrzi és segíti a területi szervezetek, szekciók gazdálkodását, nemzetközi
sajtómunkáját,
 megválasztja a Medicina Thoracalis főszerkesztőjét, aki automatikusan az Elnökség tagja,
 megválasztja az Elnököt, a Főtitkárt és az Elnökség tagjait.
57. A Vezetőség ülésére esetenként a napirendnek megfelelően tanácskozási joggal meg kell
hívni a napirendben érdekelt tagokat, ill. más érdekelt szerveket, szervezetek képviselőit.
58. A Vezetőség határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkezőknek legalább 50%+1 fő
jelen van. A Vezetőség határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza,
szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni és következő
alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani. A Vezetőség bármely tagjának javaslatára a
Vezetőség elhatározhatja a titkos szavazást.
Az Elnökség
59. Az Egyesület Elnöksége az Egyesület operatív ügyvezető testülete, amelynek tagjait a
Vezetőség egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 év időtartamra választja.

Létszáma: 13 fő, összetétele: Elnök, leköszönő elnök, alelnök, főtitkár, a
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Tudományos Bizottság Elnöke, a jegyző, továbbá 5 Elnökségi tag. Automatikusan
tagja az Elnökségnek a Medicina Thoracalisnak a Vezetőség által megválasztott
főszerkesztője és a Közgyűlés által megválasztott Kincstárnok.

60. Az Elnökségi ülések állandó meghívottja – tanácskozási joggal – a Felügyelőbizottság
Elnöke, a Magyar Pulmonológiai Alapítvány Elnöke, a Szekcióelnökök, és a Honlap
főszerkesztője.
61. Az Elnökség irányítja és összehangolja az Egyesület gyakorlati munkáját, továbbá honlap
főszerkesztőt nevez ki 4 éves időtartamra.
62. Az Elnökség kizárólagos hatáskörei:
 az Elnökség dönt a Vezetőség két ülése közötti időszakban – a Vezetőség kizárólagos
hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a Vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekben,
 az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj
kivételével,
 az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala,
 Az ügyrend, az etikai szabályok elfogadása, a tagfelvétel jóváhagyása, az Elnök utasítása a
Közgyűlés összehívására,
 döntéseiről a Vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles,
 engedélyezi a külföldi szakemberek meghívását az Egyesület költségén,
 az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves Elnöki
beszámolókba, valamint a korábbi Közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása
az érdeklődők részére.
 az Egyesület céljának megvalósítása érdekében meghatározott feladatra munkabizottságot
hozhat létre. A munkabizottságok tagjait és vezetőit az Elnökség bízza meg és az
Elnökségnek tartoznak felelősséggel.
 dönt a hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárás elrendeléséről,
 elfogadja az Egyesület éves munkatervét,
 sürgős esetben dönt külföldi kiküldetésekről, kiutazásokról, a kiutazások támogatásáról, az
Egyesület költségvetésében e célra előirányzott keret mértékéig,
 irányítja, segíti és biztosítja a testületi határozatok végrehajtását, felügyeli azok
ügyintézését,
 előkészíti a Közgyűlést és a Vezetőségi üléseket, elkészíti a Vezetőség beszámolóját. A
Vezetőségválasztó közgyűlést megelőzően legalább 3 fős jelölő bizottságot választ.
 tájékoztatást kér a területi szervezetek, szekciók és tagok munkájáról,
 előterjesztést tesz az Egyesületi emlékéremmel, díjjal való kitüntetésekre,
 koordinálja az Egyesület által rendezett nemzetközi, nemzetközi részvételű és hazai
rendezvények előkészítését és szervezését,
 javaslatot tesz tiszteletbeli tagok felvételére az Egyesület Közgyűlésének,
 döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
63. Az Elnökség rendszeresen beszámol működéséről a Vezetőségnek, annak felelősséggel
tartozik.
64. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül,
ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek
és a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga
állapítja meg.
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65. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik.
66. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség
esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal ismét
szavazásra kell bocsátani. Az Elnökség határozatképes, ha a szavazásra jogosult Elnökségi
tagoknak legalább az 50%+1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 18 napon
belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. A határozatot az érintettel igazolható módon
közölni kell. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor
határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjainak legalább az 50%+1 fő jelen van.
Az Elnök
67. Az Elnök a Vezetőség által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 év időtartamra
választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult
vezetője. Mandátuma egyszer hosszabbítható meg további 4 évre. Elnöki mandátumának
lejártát követően, még négy évig, mint leköszönő elnök az elnökség tagja marad és
tapasztalatával segíti az elnökség munkáját.
68. Az Elnök hatásköre és feladatai:
 az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
 a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
 a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,
 az Elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
 az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság
előtt,
 az Egyesület Közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése,
amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
 éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,
 a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az
érintettekkel történő közlése, amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos
érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott
határozatokat, valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján
nyilvánosságra hozza,
 dönt és/vagy intézkedik az Elnökség két ülése közötti időszakban – a főtitkárral
egyetértésben – az Elnökség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntést
és/vagy
intézkedést igénylő ügyekben, kivéve az Elnökség kizárólagos hatásköreit érintő
kérdéseket. Egyetértés hiányában az ügyben az Elnökség dönt. Az Elnök döntéseiért
felelősséggel tartozik és azokról az Elnökség legközelebbi ülésén beszámolni köteles,
 őrködik a hatályos jogszabályok, különösen az Egyesületre vonatkozó rendelkezések és az
Egyesület Alapszabályának szigorú betartása felett,
 ellenőrzi a vezető szervek határozatainak végrehajtását.
69. Az Elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A Vezetőség és az Elnökség az
alelnököt önálló feladattal is megbízhatja.
A Felügyelőbizottság
70. A Felügyelőbizottság feladata az Egyesület Alapszabályban rögzített tevékenységének,
gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése. A Felügyelőbizottság munkájáról és
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megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni, működéséért a Közgyűlésnek
felel. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

71. A Felügyelőbizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
72. A Felügyelőbizottság 3 tagját a Közgyűlés választja meg 4 év időtartamra. A
Felügyelőbizottság tagjai indokolt esetben a Közgyűlés által visszahívhatóak. A
Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
73. A Felügyelőbizottság Elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási
joggal meg kell hívni. A Felügyelőbizottság elnökét a 3 tag választja meg saját maguk közül.
74. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a
Felügyelőbizottság Elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a
napirend egyidejű írásbeli közlésével. A Felügyelőbizottság ülései nem nyilvánosak.
75. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A
határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább
nyolc napos időközzel kell kitűzni. A Felügyelőbizottság üléseiről sorszámozott
jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az
ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyv vezető nevét, a
napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet
úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya
megállapítható legyen. A Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni
neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság
ülésén a résztvevő tagok aláírják.
76. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a

határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal ismét
szavazásra kell bocsátani. Munkarendjét maga határozza meg. A határozatokat az

érintettekkel a Felügyelőbizottság Elnöke közli írásban. A határozatokat az egyesület Elnöke
által vezetett Határozatok Könyvébe kell behelyezni. A Határozatok Könyvének tartalmára,
nyilvánosságra hozatalára az Alapszabályban foglalt rendelkezések az irányadók.
77. A Felügyelőbizottság tagjai költségtérítésben részesülhetnek. Az Felügyelőbizottság tagjai
megválasztásuk esetén elfogadó nyilatkozatot tesznek.
78. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé,
 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
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79. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől
számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
80. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
81. Nem lehet a felügyelő szerv Elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:
 a Vezetőség tagja,
 az Egyesülettel megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem
rendelkezik,
 az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást – illetve ezen
meghatározott személyek hozzátartozója, továbbá
 nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre

vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi
személy vezető tisztségviselője.

Az Egyesület tisztségviselői
82. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnökség tagjai, Vezetőség tagjai.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni
kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
83. A tisztségviselők tevékenységüket társadalmi munkában végzik. Megbízatásuk 4 évre szól,
Ugyanazt a tisztséget egy személy csak két ciklusban töltheti be.
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84. Az Elnök elnököl az Elnökség, a Vezetőség ülésein és a Közgyűlésen. Az alelnök az Elnök
akadályoztatása esetén vagy az Elnök felkérésére helyettesíti az Elnököt.
85. A Főtitkár biztosítja az Egyesület folyamatos ügyvitelét, intézi a levelezést, szervezi az
Egyesület gazdálkodását, irányítja a titkárság munkáját, felügyeli a Kincstárnok tevékenységét.
A Főtitkár:
 az Egyesület vezető szerveinek ülései között, e testületek határozatainak megfelelően
folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit;
 előkészíti a vezető szervek üléseit, biztosítja működésüket és gondoskodik a
határozatok végrehajtásáról;
 tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról;
 megbízatása 4 évre szól.
86. A titkárok közreműködnek a szervező, lebonyolító, ügyvivő tevékenységében.
87. A Kincstárnok az Elnökség döntései alapján irányítja a vagyon és a pénzgazdálkodást,
gondoskodik a bevételek-kiadások teljesítéséről, vezetteti az Időszaki Pénztárjelentést.
88. A Kincstárnok az Egyesület Pénzkezelési Szabályzatában foglaltak szerint kezeli a pénztárat,
gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti
elhelyezéséről, vezeti a naplófőkönyvet.
89. A jegyző a testületi ülések jegyzőkönyvét vezeti.
90. A Tudományos Bizottság Elnöke az Elnökség által hatáskörébe utalt szakmai-tudományos
feladatokat végzi.
91. Az Egyesület a hatóságok és más belföldi, illetve külföldi szervezetek előtt az Elnök,
akadályoztatása esetén az alelnök, a főtitkár, illetve megbízottja képvisel.
Tudományos Bizottság
92. A Tudományos Bizottságot az Elnök javaslatára az Elnökség választja meg. Taglétszáma
nincs meghatározva. Feladata a pályázatok kiírása, nívódíjak meghirdetése, ezek elbírálása,
tudományos rendezvények, kongresszusok programjainak összeállítása, illetőleg erre javaslat
tétele, valamint minden olyan kérdésben állásfoglalás (pl. ösztöndíjak és támogatások
odaítélése, stb.), melyekre az Elnökség vagy Vezetőség felkéri. Munkáját a bizottság Elnöke
irányítja.
V.

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA

93. Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló
határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
94. Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb
jövedelmekből gazdálkodik.
95. A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében
fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj – befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz
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kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért
saját vagyonukkal nem felelnek.
96. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület bevételeit és vagyonát köteles az Alapszabályban foglalt célok megvalósítására
fordítani. Az Egyesület céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz
másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében gazdasági vállalkozási
tevékenységet végezhet. Az Egyesület működése során a gazdasági vállalkozási tevékenység
aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett
tevékenységet. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Egyesület köteles
tartós közérdekű céljának megvalósítására felhasználni.
97. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, a tagok részére
nyereséget nem juttathat, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
98. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.
99. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél
szerinti juttatásban nem részesítheti.
100. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
101. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez célját veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel;
az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére
nem használhatja fel.
102. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az
Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak
elérését elősegítendő és azokat nem veszélyeztető módon folytathat.
103. Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi
felügyeletet gyakorol. Amennyiben az Egyesület működésének törvényessége másképpen
nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.
Az Egyesület képviselete
104. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a 105. pontban foglalt kivétellel.
105. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további Elnökségi tag együttesen jogosult
rendelkezni A bankszámla feletti rendelkezési jogot kizárólag együttesen lehet gyakorolni. A
bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak:
 az egyesület mindenkori elnöke
 az egyesület mindenkori főtitkára
 az elnökség által külön kijelölt elnökségi tag.
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Záró rendelkezések
106. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), illetőleg
a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
Kelt: Budapest, 2021. július 30.
……………………………………………………..
DR. OSTOROS GYULA
a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke önállóan

Alulírott dr. Ostoros Gyula, mint a Magyar Tüdőgyógyász Társaság önálló képviseletre jogosult
elnöke igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.
Jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére az Alapszabály 10., 18., 19., 20., 25., 26., 27., 28.,
29., 36., 38., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 55., 58., 59., 62., 65., 66., 70., 76., 81., 82., 97. és 105.
pontjainak változása, módosítása, továbbá az „Egyéb rendelkezések” és az „Egyesület
megszűnése” elnevezésű pontok törlése adott okot.
……………………………………………………..
DR. OSTOROS GYULA
a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke önállóan
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