
A MAGyAR pAToI-ocusoK rAnsasAcANar

ALApszAgArye

A tagok a Magyar Patol6gusok T5rsas6ga m6dositasokkal egys6ges szerkezetbe foglalt alapszabdly1t a
Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tdrvdny (Ptk.) 6s az egyestil6si jogr6l, a k<izhasznri jog6l1isr6l,
valamint a civil szervezetek miik<id6s6r6l 6s t6mogat6sr[r6l szal6 2011. 6vi CLXXV. ttirv6ny (Ectv.)
rendelkez6seinek megfelelve az alibbi tartalommal fogadjrlk el:

I.
Az Tdrsasig adatai

l. Az T6rsas6g neve: Magyar patol6gusok Trirsasdga

2. Az Tr[rsasSg idegen nyelvti elnevez6se angol nyelven: Hungarian Society of Pathology

AzTirsasdg idegen nyelvti elnevez6se n6met nyelven: Ungarische Gesellschaft fi.ir Pathologie

3. Az T6rsas6g sz6khelye: 1085 Budapest, uil6i tt 26.

4. Az T6rsas6g tagjainak nev6t 6s lak6hely6t tartalmazo tagn6vsor azalapszabhly l. szfumir mell6klet6t
kdpezi.

5. Az T6rsas6g honlapj6nak cime: www.pathologt.hu

6. A Magyar Patol6gusok T6rsas6ga alapitrlsi 6ve: 1932

II.
Az Tdrsasig c6lja, tev6kenys6ge

A Magyar Patol6gusok T6rsas6ga (tov6bbiakban: MPT vagy TdrsasSg) a patol6giSval foglalkoz6 tagok
6nk6ntes t6rsul6s6n alapul6, a tudomSny6g teriilet6n a szakmai tudomSnyos munkdt koordin6l6 6s segit6, a
hazai 6s anemzetkdzi eg6szs6gtigyi kapcsolatok fejlesa6s6t el6segit6 tarsasdg.

A Trlrsas6g taga a Magyar Orvostudom6nyi Tr{rsas6gok 6s Egyesiiletek Sz<ivets6g6nek (tov6bbiakban:
MOTESZ). A MOTESZ-tagsSg k6rd6s6ben a kozgytil6s 213-os sz6tribbs6ggel dcint.

l. Az Tdrsasdg c6lja:

l. Az MPT el6segiti tagjainak tev6kenys6g6t, illetue a tev6kenys6g fejleszt6sdt, az egdszs6gtigy 6s ezen beliil
kiikindsen a patol6giai 6s hatrlrteriiletei szinvonal6nak 6lland6 emel6s6t.

2. Az MPT tagjainak 6nk6nt v6llalt munk6j6ra alapozva hozzijfurul az egdszsegiigy 6s az orvostudom6ny
fejleszt6s6hez.

3. Az MPT el6segiti a tagok szakmai k6pzeffsdg6nek emel6s6t, tev6kenysdgiik 6s alkot6 munkfjuk
kibontakoztathsht.

4. Az MPT saj6t szakteriilet6n el6segiti az etikai feladatok megoldris6t, valamint az eg6,szsegmeg6rz6s
gyakorlati megval6sitrisft;

5. Az MPT tov6bbi c6lja, hogy
a. er6sitse hazfunkban 6s ktilfold<in amagyar patol6gia szakmai presztizset;
b. 6rv6nyesitse tagiainak erkd,lcsi 6s anyagi drdekeit a kdzdrdekkel osszhangban.



2. Az Tirsasig tev6kenys6ge:

Az MPT c6ljai megval6sitSsa 6rdek6ben

1. Tagiai kezdem6nyezdsdre, a tagokkal tortdnt egyeztet6s ut6n javaslattev6 6s v6lem6nyezo tev6kenys6get
fejt ki a szaktertiletet illtalinosan 6s alapvet6en 6rint6 drint6sek, tervek fejleszt6sek, koncepci6k,
6l l6sfoglalisok kidolgoz[s6ban, i I I etve m6dositiis6ban.

2. A meghozott ddntdsekre, szab6lyoz6sokra vonatkoz6 tapasztalatait, javaslatait - tagiai <isszehangolt
v6lem6ny6t figyelembe v6ve - tov6bbitja a t6ma szerint illet6kes 6llami szervekhez.

3. Az iilami 6s a tSrsadalmi szerveknel int6zkeddseket kezdem6nyez, e szervekkel tervek 6s egydb feladatok
v6grehajt6sSban egytittmiik6dik.

4. Folyamatosan t6j6koilatja tagSait a t6vlati 6s idoszerii eg6szs6gpolitikai elgondolSsokr6l, fejleszt6si
c6lokr6l, kiemelt szakmai cdlprogramokr6l, d<int6sekrtil, szabiiyozirsokr6l, ktil<inds tekintettel sajit
szaktertilet6re.

5. Saj6t szaktertilet6n k<jzremiikodik az oktat5si 6s tudom6nyos feladatok megold6s6ban.

6. Osszehangolja tagjai tev6kenys6gdt, teriileti szervezetei, illetve szekci6i mtiktidds6t.

7. El6mozditja tagSainak szakmai 6rv6nyestil6s6t, alkot6 munkSjuk felt6teleinek javititsitt; tev6kenyen
szor galmazza t6rsadalmi megbec siil dsiiket 6s ennek drdek6ben :

a. piiyiaatot ir ki,
b. szem6lyi javaslatokat tesz Sllami kitiintet6sek adominyozAsira,
c. eml6k6rm6ket, dijakat alapit 6s adominyoz.

8. Kapcsolatot l6tesit 6s egyiittmiikddik m6s nemzeti 6s nemzetkozi szervezetekkel, tarsasSgokkal,
egyesiiletekkel, segiti 6s ir6nyitja, cisszehangolja 6s ellenorzi tagjai, valamint szekci6i ilyen irSnyri
tev6kenysdg6t;

9. Tagjai ritj6n tagkdnt rilszt vesz a maga egeszdben, szekci6i, illetve nemzetk<jzi 6s nemzeti tudom6nyos
szakmai szervezetek munkrlj6ban ds ezekben megbizottjai irtj6n k6pviselteti magfiL

10. Tudom6nyos tapasztalatcser6t 6s szakmai tov6bbkdpz6st szolg5l6 nemzeti 6s nemzetk<izirdszveteliihazai
kongres szu sokat, valamint egy6b tudom6nyos rendezv6nyeket szerv ez.

11. Anyagi lehet6s6geinek hatSrain beliil mindent megtesz tagjainak kiilfbldi kongresszusokon, szakmai
rendezv6nyeken val6 r6szv6tele elilmozditilsira.

12. Az 6rv6nyes jogszabiiyokban elofrtaknak megfelel6en lapokat 6s egy6b kiadvinyokat szerkeszt 6s ad ki.
A tudominyos haladis, az egeszsegmeg6rz6s program gyakorlati megval6sitr{sa 6s a k<izv6lemdny
form6l6sa 6rdek6ben propaganda tev6kenys6get fejt ki.

13. Rendszeresen ajSnl6sokat tesz az orszhgos feladatok ell6t6sSval kapcsolatban a megfelel6 szervezetek
rdszdre.

14. Rendszeres egyiittmtikttd6st folytat a patol6giai hatlrtertleti szervezeteivel.

15. Szakvdlem6nyeket 6s tanulmilnyokat dolgoz ki felk6r6sre, illetve saj6t kezdem6nyez6sre, szerz6d6ses
megbizat6sokat v6llalhat.

16. Gazdas6gi-v6llalkozisi tev6kenys6get is folytathat a tirsas6gi c6lok megval6sit6s6nak biztositisa
6rdek6ben.



I

fII.
Az Tdrsasig miiktid6s6re vonatkoz6 6ltal6nos szabilyok

Az T6rsasSg kdzvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat, szervezete pfutokt6l ftiggetlen 6s azoknak
anyagi trimogatist nem nyfjt.

IV.
A vagyoni hozz[jirul6s

Az Tarsas6g tagjai vagyoni hozziljitrul6sk6nt tagdijat fizetnek.
A tagdij dsszege
35-65 6v krizdtti orvosok 6s biol6gusok szimira 8.000,- Ft/6v
35 €v alatti orvosok 6s biol6gusok szfumfira 4.000,- Ft/6v
65 6v feletti orvosok 6s biol6gusok szhmhra 3.000,- Ft/6v
szakdolgoz6kszfimira 1.000,- Ft/6v,
amelyet a megalakulSskor a nyilvintartilsba v6telt elrendel6 v6gz6s joger6re emelked6sdt6l sz6mitott 8
napon beltil, ezt kdvet6en legk6s6bb minden 6v m6rcius 31. napj6ig kell egy cisszegben, azTirsasiry
hinipdnztlr 6ba Y agy az T itr sasfug b anksz6ml6j 6r a tdrtend 5tutal 5s ritj 6n me gfi zetni.

A Trirsas6g 6ves kdltsdgvet6s alapj6n gazd6lkodik, amelyet a Vezet6sdg el6terjeszt6se alapjr{n a
Kdzgyiilds fogad el. A Tirsas6g gazd6lkod6sar6l a Vezetosdg jelent6st kdszit, amelyet elfogadis
c6ljib6l aKdzgyulfls el6 terjeszt. A T6rsasSggazdillkodisdrol6ves besziimol6t kell kdsziteni, u-it u
kiizgyil6s fogad el.

A Tarsasig bev6teleivel dn6ll6an gazd6lkodik, tartozisai5rt saj6t vagyon6val felel. A tagok - a
befizetett tagdijakon tulmen6en - a T6rsasig tartozdsaidrtnem felelnek.

A TrlrsasSg miik<id6s6hez sziiksdges bev6telek az alilbbiak:
a) Tirsasilg eset6ben tagdij, pSrtol6 tagok vagyonihozziljfurulilsa;
b) gazdasbgi-villlalkozhsi tev6kenys6gb6l (szolgiltatds nyujt6sSb6l) szhrmaz6 bev6tel;
c/ a k6lts6gvet6si trimogatSs:
ca) aphlyhzattfilfin, valamint egyedi d<int6ssel kapott k6lts6gvet6si t6mogatr{s;
cb) az Eur6pai Uni6 shukturrilis alapjaib6l, illetve a Kohdzi6s Alapb6l szlrmaz6, a k<ilts6gvet6sb6l
juttatott t6mogat6s;
cc) az Eur6pai Uni6 k<ilts6gvetds6b6l vagy m5s 6llamt6l, nemzetkozi szervezettll szirmaz6 trimogat6s;
cd) aszemelyi jdvedelemad6 meghatirozottr6sz6nek azadozo rendelkez6se szerint kiutalt dsszege;
d) m6s szervezettll, illetve mag6nszem6lyt6l kapott adom6ny;
e) befektet1si tev6kenys6gb6l szrirm azo bev 6tel;
fl az a)-e) pontok al6 nem tartozl egy6b bev6tel.

v.
A tagsig

1. A Trirsasig tagjai lehetnek:
a.) rendes tagok
b.) tiszteletbeli tagok
c.) p6nol6 tagok

Az Trirsas6gi tagsSg keletkezdse

Az Tiltsasfig megalakulisSt k<ivet6en a tagsiig a bel6p6si nyilatkozat elfogad6s5val keletkezik. A
bel6p6si nyilatkozatot a Vezet6s6ghez kell benyrijtani, amely szent a k6relem be6rkezds6t6l szimitott
30 napon beltil, egyszerii sz6ttibbs6ggel, nyilt szavaz6ssal hatilroz atagfelvfitelrol. Hatirozatfut annak



meghozatalifi kdvet6 8 napon beltil ir6sba foglaltan, igazolt m6don kell megktildeni a tagfelv6telt
kdrelmezo szitmfura. A tagfelv6teli k6relem elutasitrisa eset6n jogorvoslatnak helye nincs.

REI\DES TAGSAG

A Trlrsas6g rendes tagja lehet az anagykorfi magyar vary maryar ajkf szemdly
b. aki az Tdrsasrig celkihiz6s6vel egyet6rt 6s a c6lok megval6sit6sa 6rdek6ben tev6kenysdg6ben aktivan r6szt

kivSn venni, tovSbb5 az alapszabillyban foglalt rendelkez6seket elfogadja,
c. aki felv6tel6t bel6pdsi nyilatkozattal k6ri,
d. akit a Tiirsas6g Vezetos6ge a tagok sor6ba felvesz.

A Tarsas6g rendes tagjai jogaikat szem6lyesen gyakorolj6k. A rendes tagokat egyenl6 jogok illetik meg.

A rendes tagjoga,hogy:
a. a Tirsasig kozgyiil6s6n tan6cskoz6si, inditvr[nyozbsi, szavazati joggal r6szt vegyen, tisztsegviseldt

v6lasszon , tisztsdgre viiaszhato, ha nincs eltiltva a kdztigyek gyakorl6sSt6l ;

b. r6szt vegyen a TSrsasfg szewezeti, szakmai 6s tudom6nyos 6let6ben, az fillilsfoglal6sok 6s hat6rozatok

kialakit6sSban, illetve v6grehajt6s6ban, a Trirsas6g ery6b tevdkenys6g6ben;

c. rdszt vegyen a T6rsasSg 6ltal rendezett kongresszusokon, konferenciSkon, vit6kon 6s m6s szakmai

tudom6nyos rendezv6nyeken, ezeken el6ad6st tartson vagy egy6b szellemi alkot6s6t bemutassa,

v6lemdny6t elmondja;
d. a Trlrsas6gvezetb szervei 6ltal meghatirozott felt6telek szerint ig6nybe vegye a T6rsas6g szolg6ltatdsait,

anyagi eszk<izeit, felszerel6seit, illetve berendez6seit a szolg6ltatSs jelleg6tol fiigg6en ingyenes vagy

t6rit6s ellen6ben;
e. a T6rsasSg fotitk5ra Sltal folyamatosan tfijekoztathst kapjon a T6rsas6g b6rmely teriilet6n foly6 munk6r6l

6s esemdnyrol;
f. javaslatot tegyen a T6rsas6g vezeto testtileteinek a kiemelked6 munk6t v1gz6 tagok tr{rsasigi

emldkdremmel val6 kittintet6sekre, jttalmaz6sokra, 6llami kittintetdsekre val6 felterjeszt6s6re;
g. meghatirozott feladatok elv6gz6sdre a Trirsas6ggal hatirozott vagy hatrirozatlan idot tartalmazo

munkaviszonyt, vagy munkav6gz6sre irSnyul6 egy6b jogviszonyt (megbizSst) l6tesitsen;

h. a T6rsas6g testtileteinek 6s tiszts6gviselSinek hib6s ddnt6sei,hatilrozatai, t6ves fllisfoglal6sai ellen szavi$

felemelje; a jogszabiiys6rto, a TrirsasSg AlapszabSlySval ellent6tes hat6rozatot a tudom6sara jut6st6l

30 napon beltil a bir6sdg elott megtrimadja;
i. az T ilrsasirg irataiba betekintetni
j. azTilrsasitg tiszts6gvisel6j6v6 v5lassz6k, amennyiben vele szemben jogszab6lyban meghatitrozottkizSr6 ok
nem 5ll fenn.

A rendes tag kotel e ze tts d ge, hogy :

a. A T6rsasrig alapszabdly5nak megfelel6en tev6kenykedj6k, az alapszabhlyban megltatfuozott
kriteless6geinek eleget tegyen, nem veszdlyeztetheti az Thrsasirg c6lj6nak megval6sit6sit 6s az

T6rsas6g tev6kenys6g6t;
b. a T6rsas6g testtileteinek 16 vonatkoz6 d<jnt6seit es hatfirozatait v6grehajtsa 6s v6grehajtfsukr6l
beszamoljon;
c. a tirsas6gi tev6kenys6ggel kapcsolatos onk6nt v6llalat feladatait marad6ktalanul, a legjobb tud6sa

szerint v6grehajtsa;
d. mind az aktiv, mind a nyugdijas tag ardszdre meg6llapitott dijat minden 6v marcius 3l-ig befizesse.

A tag a kdzrytil6sen a szavazati jog6t meghatalmazott k6pviseloje [tj5n is gyakorolhatja. A k6pviselo r6sz6re

adott meghatalmazilst teljes bizonyit6 erejii mag6nokirati form6ban ir6sba kell foglalni 6s azt a ktizgyfl6s
levezetb elncik6nek a kozgyiil6s kezdet6n 6tadni.

A k<izgyiil6sen valamennyi szavazhsrajogosult tag egyenl6 szavazattal rendelkezik.



TISZTELETBELI TAGSAG

A T6rsas6g tiszteletbeli tagja lehet az a nagykoru magyar vagy ktilftildi 5llampolgar, aki a szakmai,
t6rsadalmi, gazdasilgi 6let ktil6nbdz6 tertiletein szerzett sz6leskdni tapasztalatait a Trirsas6g munk6j6ban
hasznositani tudja. A tiszteletbeli tagot a Vezet6s6g javaslatrira a T6rsasSg k6zgyiil6se villisztja mig. A
tiszteletbeli tagok jogaikat szem6lyesen gyakorolj6k. A tiszteletbeli tagokat egyenl6 jogok illetlk meg. A
tiszteletbeli tag tiszts6gre nem v5laszthat6.

A tiszteletbeli tag j o ga, hogy :
a. a Tr{rsas6g kdzgyiil6s6n tan6cskozisi 6s indiw6nyoz6si joggal r6szt vegyen;
b. a Trirsas6gLltal rendezett kongresszusokon, konferenci6kon, vitrlkon 6s m5s szakmai tudomilnyos
rendezv6nyeken r6szt vegyen, ezeken el6ad6st tartson, vagy egydb szellemi alkot6s6t bemutassa;
c' a T6rsas6g fotitkrira fitjan folyamatos tij6koztaflist kapjon a T6rsasrig teriiletdn foly6 munkir6l 6s
esemdnyr6l.

A tiszteletbeli tag kotelezettsdge, hogy:
a. az MPT alapszabilly6ban megfogalmazott elvek szerint tev6kenykedj6k, nem vesz6lyeztetheti az
Tirsas6g cdljrinak megval6sitrisifi 6s az Trlrsasig tev6kenys6g6t;
b. a T6rsas6gi tev6kenys6ggel kapcsolatos 6nk6nt vbllalat feladatot marad6ktalanul, legjobb tud6sa
szerint vdgrehajtsa.

A Tiszteletbeli tags6gr6l sz6l6 oklevelet az 6ves kongresszuson iinnep6lyes keretek kozritt adja it a MpT
elndke.

A Tiszteletbeli tagok a vezet6s6gi til6seken tan6cskoz{sijoggal riszt vehetnek.
A Tiszteletbeli tags6g drdkds cim.

A Vezet6s6g Tiszteletbeli tagSfit a vezet6s6g villasz1rhatja a lekdszdno vezet6sdg tagjai k<iztil. N6gy6vente
legfeljebb k6t Tiszeletbeli tag v6laszthat6.

pAnroI6 TAGSAG

Az MPT p6rtol6 tagjai lehetnek olyan nagykoru magyar, vagy kiilfoldi 6llampolg6rs6gf term6szetes, illetve
jogi szem6lyek, akik a T6rsas6g miikdd6s6t vagyoni hozzhjtmlilssal t6mogatja, 6s szakmai, illetve erk6lcsi
vagy egyfib tr{rnogat6st nyujt. A prlrtol6 tagsfgot a vezet6s6g javaslat6ra a k6zgyfil6s hagyja j6v6. A
term6szetes szemdly p6rtol6 tagok jogaikat szem6lyesen, a jogi szem6ly pSrtol6 tagok k6pviselojtik ftjrin
gyakorolj6k.

A prirtol6 tag j oga, hog:
a. a T6rsas6g kdzgyiil6s6n tan6cskoz6si 6s inditvdnyozSsijoggal r6szt vegyen;
b. meghat6rozza,hogTt az illtala nyrijtott rendszeres Llmogat6st milyen c6lb6l adja;
c. a fotitk6r 0tj6n folyamatos tiij6koztat6st kapjon a T6rsas6g olyan teriiletein foly6 munk6r6l vagy
tev6kenys6gr6l, melynek el6segit6s6hezatfumogatist nyrijtja, a v6llalt vagyoni hozziljimtlitslfifizeti.

A p6rtol6 tag kdtelezettsdge, hogy a TSrsas6ggal szemben vSllalt kdtelezettsdgeit marad6ktalanul teljesitse.

vI.
A tagsigi jogviszony megsziin6se

A tags6gi jogviszony megsztinik:
a.l Atagkil6p6s6vel.
b.l Ataghal6l6val vagy jogut6d n6lkiili megsziin6sdvel.
c./ Atagkizfurhsfval.

A tags6gi jogviszony6t a tag az TrirsasSg vezet6sdgdhez cimzett ir6sbeli nyilatkozatilal b6rmikor,
indokolis ndlktil megsziintetheti. A tags6gi jogviszony a nyilatkozathnak a vezet6s6ghez tiirtdnl
meg6rkez6se napj6n sziinik meg.
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A vezet6s6g nyilt szavazilssal, egyszerii sz6t<ibbsdggelkizirhatja azTitrsasilg tagjai kdztil azt atagot,
aki jelen alapszabiiy rendelkez6seit vagy a kdzgSnil6s hatfirozatilt stilyosan vagy ismdtelten s6rt6

magatartiist tanrisit.

Ki kell zfimi a tagot akkor is, ha sz4nd6kos brincselekmdny elkdvet6s66rt joger6sen vdgrehajthat6

szabads6gveszt6sre it6lt6k; a p6rtol6 tags6gra 6rdemtelennd v6lt trirsadalmi helyzetehez m6ltatlan
magatartas tanrisitSsa m iatt.

A jogi szem6ly pdrtol6 tags6g viszonya megsztinik:

a.) ajogi szemdly megsztin6s6vel;

b.) a T6rsas6g megsztin6s6vel;

c.) a p5rtol6 tagsigi viszonynak a jogi szemely p6rtol6 tagr6szdr6l tdrt6n6 felmond6s6val.

A jogi szem6ly pirtol6 tag a tagsbg felmond6s5t a Tilrsasrlg elnrik6nek vagy f6titk6r6nak irisban

tartozikbejelenteni. A tags6gi viszony anyilatkozatkflzhervfitel6t kdvet6 h6 utols6 napjrln sziinik meg.

A tags6gi viszony megsziin6s6r6l a T6rsas6g p6rtol6 tags6g ajdnl6s6ra, j6vrihagy6srira feljogositott

szerv 6t (vezet6s6g, illetve kiizgyii ld s) trij dkoaatni kell.

d.) kiz6r6ssal A prirtol6 tag kizhrilsa eset6n is a kizirSsra vonatkoz6 szab6lyok szerint kell elj6rni,

azzal,hogy amennyiben akizilrds oka a pSrtol6 tagdltal v5llalt kotelezeffs6g nem teljesitdse, tgy a
kizhrist megeloz6en a p6rtol6 tagot megfelel6 - legaLlbb 8 napos - hat6ridovel irdsban fel kell hivni a

teljesit6sre.

Kizbrhat6 a tag akkor is, ha hat h6napon kereszttil elmaradt a tagdij megfizet6s6vel. A tagdij
megfizet6s6nek elmulasztisamiatt a tag csak aV,kor zilrhat6 ki, ha a legal6bb hat h6napos mulaszttis

eltelt6t k<ivet6en a vezetos6g ir6sban - p6thataridb tizlsdvel 6s a jogkdvetkezm6nyeY're, azaz a

kizirfusra tdrt6n6 figyelmeztetdssel - felsz6litotta a tagdijh6tral6k teljesit6s6re, mely felsz6lit6s a

p6that6ridon beltil is eredmdnytelen maradt.

A kiz6r6si eljrir6st birmely tag vagy T6rsasSgi szerv kezdem6nyez6s6re a vezet6s6g folytatja le. A
kiz6rSsi elj6rrlsban a tagot a vezet6s6g iil6s6re meg kell hivni, ezzs,l a frgyelmeztetdssel, hogy a

szabhlyszeri meghiv6sa ellendre tcirtdn6 tivolmaradrlsa az til6s megtart6s6t 6s ahatirozathozatalt nem

akadiiyozza. Az til6sen biztositani kell sz6m6ra a v6dekez6si lehet6s6get. Az til6sen a tag k6pvisel6vel
is k6pviseltetheti magrlt. Atagkizhr5s6t kimond6hatfirozatot ir6sba kell foglalni 6s indokolissal kell
ell6tni; az indokolisnak tartalmaznia kell a kizirhs alapjriul szolg6l6 t6nyeket 6s bizonyit6kokat,
tov6bb6 a jogorvoslati lehet6s6gr6l val6 tAjdkortat6st A vezet6sdg a kizfurflsr6l sz6l6 hatitrozatot a
tagkizirhsi eljSrSs megindulisbt6l szbmitott 30 napon beltil meghozza 6s 8 napon beliil igazolhat6
m6don kozli az 6rintett taggal.
AkizArttagakizSrhst kimond6 els6fokir vezet6s6gi hatilroz:rt ellen, a k6zbesit6st6l szlmitott 15 napon

beltil az TirsasSg kdzgytil6s6hez fellebbez6ssel ilhet. A kdzgytil6s a fellebbezils titrgydban a soron

kovetkez6 iil6s6n nyilt szavaz6ssal, egyszeni sz6tdbbsdggel dont. A kdzgytil6s hatirozztht annak
meghozatalakor sz6ban kihirdeti 6s 8 napon beltil ir6sban,igazolhato m6don is kdzli azdrintetttaggal.

\rII.
Az T6rsas6g szervei

AzTirsashg szervei:
a./ Kdzgnil6s
b./ Vezet6s6g
c./ Elnoks6g

A Tarsas6g ad hoc bizottsrlgokathozatlfitre az aktu6lis feladatok megold6sara, igy pl
a.) ellen6rz6 v agy szilmvizsgil6 bizottsrlgot;
b.) feryelmi bizottsigot az esetlegesen el6fordul6 v6ts6gek kivizsg6l6s6ra;
c.) brirmilyen, a k6zgytil6s, vezet6s6g, illetve az eln<iks6g 6ltal meghatirozott k6rd6s
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kivizsgSl6srira, yLW feladat elv6gzds6re.

A Ktizgyiil6s

A kdzgyiilds azTirsashg legfdbb dd,nt6shoz6 szerve.

A k6zg5nil6s hat6skor6be tartozik:

a) az alapszab6ly m6dositisa;
b) azTirrsasdg megsziin6s6nek, egyesiil6s6nek ds sz6w6Lis6nak elhatarozina;
c) avezetfl tiszts6gviselo 6s aztigyvezet6 szervek megviiasztitsa, visszahiv6sa
20 tagfivezetdsdgbdl lj tagot (4 dvre)

el6re vdlasztott elndkot (3 dvre), aki 3 dv utdn az elndki, iljabb 3 dv utdn a volt elnoki funkci1ba ldp
fdtithirt (4 ivre)
valamint avezetdsdg 3 pdttagdt (4 dvre);

d) az 6ves krilts6gvet6s elfogad5sa, atagdij megillapit6sa;
e) az 6ves beszdmol6 - ezen beltil az iigyvezeto szervnek az Tdrsasbg vagyoni helyzet6rdl sz6l6

jelent6s6nek - elfogad6sa;

fl avezetb tiszts6gvisel6 feletti munk6ltat6i jogok gyakorlSsa, ha avezeto tiszts6gvisel6 azTirsasiggal
munkaviszonyban 5ll;

g) az olyan szerz6d6s megkdt6s6nek j6v6hagy6sa, amelyet az Tinsasfug saj6t tagShval, vezetb
ti szts6 gvi se ldj 6ve I v agy ezek hozzfutartoz6j 6val kdt ;

h) a jelenlegi 6s korfbbi TrirsasSgi tagok 6s a vezet6 tiszts6gvisel6k elleni krirt6rit6si ig6nyek
6rv6nyesit6s6r6l val6 dont6s;

r) ddnt6s mindazon k6rd6sben, amelyet jogszabbly vagy alapszabilly ahat6skdrdbe utal.
j.) Megvitatja a vezet6sdg, a tiszts6gvisel6k es az ad hoc bizottsSgok besz6mol6ja alapj5n a T6rsas6g

munk6j5t, meghatfirozza aTfirsashg legfontosabb feladatait a k<ivetkez6 id6szakra 6s ddnt az Lltzla
esetenk6nt l6trehozott bizotts6gok felment6sdnek k6rd6s6rol;

k.). Dcint szekci6k 6s teriileti szervezetek letrehozdsimak k6rd6sdben.
l.) Megvrilas ztja a lisrteletbe li tagot a Vezet6s6 g j avas latr{ra.
m.) J6v6fiagyja a p6rtol6 tagtagsilgitt aYezetisdg javaslatdra
n.) A MOTESZ-tagsigk6rd6s6ben a k<izgyiilds 2/3-os sz6tobbs6ggel d6nt.

4. A kdzgyiil6s dvente legal6bb egy alkalommal tildsezik.

A kdzgyiil6st a vezet6s6g legal6bb 15 nappal az iil6s id6pontja el6tt kikiilddtt meghiv6val,
elsodlegesen az Tinsasilg sz6khely6re hivja 6ssze ir5sban, igazolhat6 m6don. ir5sbeli igazolhat6
m6don tdrt6n6 k6zbesit6snek minostil: pl. ajanlott vagy t6rtivev6nyes kiildem6nyk6nt, tov6bb5 a
tagnak az elektronikus levelez6si cim6re tort6n6 k6zbesft6s azzal, hogy a k6zbesitds visszaigazolSsra
keriilj 6n (elektronikus t6rtivevdny).

A ktizgyiil6si meghiv6 1v11s.lrnazza az Tirsashg nev6t, sz6khely6t, a k6zgy6l6s hely6t, idej6t 6s a
javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghiv6ban legal6bb olyan r6szletezetts6ggel kell
rcigziteni, hogy a szavazilsrajogosult tagok 6ll6spontjukat kialakithass6k. A meghiv6nak tartalmaznia
kell tov6bbh a kdzgyiilds hatrirozatk6ptelensdge esetdre a megism6telt kdzgytil6s helyszin6t 6s
idopontj6t, 6s az arr:a tdrt6n6 felhivrist, hogy a megism6telt k<izgyiil6s az eredeti napirendi pontok
tekintet6ben a m e gj e lent ek szitmbr a tek intet nd I kti I hatAr ozatkepe s I e sz.

A k6zgnil6si meghiv6t azTinsasbgsz6khely6n 6s honlapjfn nyilvSnossrigra kell hozni.

A kozgyildsi meghfv6 k6zbesit6s6t6l vagy kdzzdtfiteletll szilmitott 3 napon beltil a tagok ds az
Tarsas6g szervei a vezetos6gtol a napirend kieg6szit6s6t k6rhetik, a kieg6szit6s indokol6s6val. A
napirend kieg6szit6s6nek t6rgy6ban a vezet6s6g 2 napon beltl dont. A vezet6s6g a napirend
kieg6szit6s6t elutasithatj a vary a k6relemnek helyt adhat. Dont6s6t, tovribb6 elfogad6s eset6r, a
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kieg6szitett napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalifi6l sz6mitott legk6s6bb 2 napon
beltl igazolhat6 m6don kozli atagokkal.
Ha avezetos6g a napirend kieg6szit6se irSnti k6relemrdl nem ddnt, yagy a kieg6szitett napirendi pontok
szabhlyszeri k6zbesit6se nem 5llapithat6 meg, tgy a k<izgyiilds a napirend elfogadSs6r6l sz6l6
hatdrozat megfiozatalilt megelozoen ktilon dont a napirend kieg6szit6s6nek trlrgy6ban, azzal, hogy a
szabillyszeraen nem kdzdlt napirenden szerepl6 kdrd6sben csak akkor hozhat6hatirozat, ha valamennyi
rdsz-,dtelre jogosult jelen van 6s a napirenden nem szereplo k6rd6s megl6rgyal6s6hoz egyhangflag
hozzfijilrulnak.

6. A vezet6s6g kdteles a kdzgyilest haladdktalanul cisszehivni a sziiks6ges int6zked6sek megt6tele
cdlj6b6l, ha
a./ azThrsas6g vagyona az esed6kes tartoz6sokat nem fedezi;
b.l azTilrsas6g el6relSthat6lagnem lesz k6pes a tartoz6sokat esed6kess6gkor teljesiteni; vagy
c.l azTirsasdg c6ljainak el6rdse vesz6lybe kertlt.
Ezekben az esetekben az dsszehivott krizgyfil6sen a tagok kdtelesek az dsszehiv6sra okot ad6
koriilm6ny megsziintetdse 6rdekdben int6zked6st tenni yary az T6rsas6g megsztintet6s6r6l dtinteni.

A ktizgyul6s hatrirozatk6pes, ha azon a leadhat6 szavazatok t<ibb mint fel6t k6pviselo szavazilsra
jogosult rdsil.vesz. Ahatfirozatk6pess6get minden hatitrozathozatalnil vizsg6lni kell.

A kiizgyil6s megnyitSs6t k<ivetoen elsodlegesen meg kell iilapitani a hatirozatk6pessdget, vagyis az

aktu6lis taglfitszirmhoz k6pest a megjelent 6s szavazilsra jogosult tagok sz6mi*. A kdzgyril6s a
napirendi pontok tfurgyalilsht megel6z6en egyszerii sz6tribbsdggel, nyilt szavazhssal megvhlasztja a

levezeto elndk szem6ly6t, tovibbh a jegyzokdnywezet6 6s k6t jegyz6kdnyv hitelesfto szem6ly6t,
valamint sziiks6g eset6n a k6t fos szavazatszfimlSl6 bizotts6got.

A kdzgyul6sr6l jegyz6konyvet kell felvenni, amelyet a jegyzokdnyvvezeto 6s a k6t jegyz6kdnyv
hitelesit6 ir al6. A jegyz6kcinyv tartalmazza a hathrozatok sorszilmifi, a d<int6s6nek tartalmilt,
id6pontj6t es hat6ly6t, illetue a dont6st t6mogat6k 6s ellenzok szilmarfinyht (ha lehets6ges, szem6ly6t).

10. A tagok hatitrozaitkat ahatfirozatk6pess6g meg6llapit6sr[n5l figyelembe veff szavazatok tdbbs6g6vel
hozzilk meg. A hatinozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a hat6rozat kdtelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesit vagy a jogi szem6ly terh6re m6sfajta
elonyben rdszesit;

b) akivel ahathrozat szerint szerzodest kell k<itni;
c) aki ellen ahatirozat alapjhn pert kell inditani;
d) akinek olyanhozzfltartozoja 6rdekelt a ddnt6sben, aki az T6rsasdgnek nem tagja;
e) aki a dcint6sben 6rdekelt mhs szervezettel tdbbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban ill;vagy
fl aki egy6bk6nt szem6lyesen 6rdekelt a d<intdsben.

11 A kozgyril6s hatdrozatflt - az alapszabilly vagy tdrv6ny elt6r6 rendelkez6se hi6ny6ban - egyszerii
sz6ttibbsdggel, nyilt szavazilssal hozza. Az Tfirsashg alapszabiiyinak m6dositdsihoz a jelen l6v6
tagok hSromnegyedes sz6tobbsdggel hozott hatirozata sziiks6ges. Az T6rsas6g c6lj5nak
m6dositisihoz 6s az Tdrsasirg megsziin6s6r6l sz6l6 kozgyiil6si d<intdshez a szavazati joggal
rendelkez6 tagok hriromnegyedes sz6tobbs6ggel hozott hatlrozata sziiks6ges.

t2 A k<izgytil6si hat6rozatokat a levezet6 elnok a kdzgyiil6sen sz6ban kihirdeti 6s az 6rintett tag(okk)al a
hatilrozat meghozatalilt k<ivet5 8 napon beliil irSsban, igazolhato m6don is k<jzli a hatfuozatnak az
T6rsas6g honlapj6n t<jrt6n6 kozzfltetelfvel egyidejiileg.

Amennyiben a szavazLsra til6s tartilsa n6lktil keriilt sor, tgy ahatirrozatot aDivizi6 honlapjrin tdrt6n6
kdzzfitdtellel ke ll ktizo ln i az e gye sti I et tagS aiv al.

Hatirozat til6s tartrisa n6lktil

A Kdzgytil6shatfirozatait til6s tarthsa n6lktil, elektronikus riton is meghozhatja, ebben az esetben a

hatiirozathozatalt a Vezet6s6g kezdem6nyezi ahatArozat tervezet6nek a tagok rlszdre e-mailen, az e-
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mail cimmel nem rendelkez6 tagok r6szere pedig postai fiton t<irt6n6 megki.ild6s6vel. A tagok
szitmira atervezetklzhezvdtel6t6l szlmitott legal6bb nyolcnapos hat6rid6t kell biaositani arra, hogy
szavazatukatmegktildj6kaVezet6s6greszdre.
Az iil6s tartilsa ndlktili ddnt6shozatal sor6n a hatfurozatk6pess6gre 6s szavazirsra vonatkoz6
rendelkez6seket azzal az elt6r6ssel kell alkalmazni, hogy a hatfurozathozatali eljrirris akkor
eredm6nyes, ha legalSbb annyi szavazatot megkiildenek a Vezet6s6g r6sz6re, a-"nryi szavazati
jogot k6pvisel6 tagjelenl6te a hat6rozatk6pess6g6hez sziiks6ges lenne til6s tart5sa eset6n.
Ha b6rmely tag az til6s megtart6s6t kiv6nja, aKozglr(ildst <issze kell hivni.

A szavazilsra megszabott hatarid6 utols6 napjht kdvet6 harom napon beltil - ha valamennyi tag
szavazata ezt megeloz6en drkezik meg, akkor az utols6 szavazat be6rkez6s6nek napjrit6l szitmitott
h6rom napon beltil - a Vezet6s6g meg6llapitja a szavazhs eredm6rry6t, 6s azt tovibbi hrirom napon
beliil kdzli a tagokkal. A hatdrozathozatal napja a szavazisi hat6rid6 utols6 napja, ha valamennyi
szzvazat kor6bban be6rkezik, akkor az utols6 szavazatbe6rkez6s6nek napja.

A VEZET6SEG

A Vezet6s6g az Tilrsasiry igyvezeto szerve, amely ddnt mindazon k6rd6sekben, amelyet jogszab6ly
vagy alapszab6ly nem utal a k6zgyiil6s kiz6r6lagos hatilskor6be.

A Vezet6s6g 20 tagi, mely a TiirsasSg vezeto tiszts6gvisel6ibol (elndk, el6re v6lasztott eln<ik, volt
eln6k, f6titk6r, p6nztriros) a rezidensek k6pvisel6je 6s a Patol6gus Asszisztensek Magyarorsz1gi
Egyestilet6nek k6pvisel6je (PAME), tov6bb6 13 tagb6l ill.

A Vezet6s6g 13 tagi6nak megv6laszt6sakor firyelemmel kell leni arra, hogy a Vezet6s6g nevesitett
tagiai (elndk, el6re v6lasztott eln<ik, volt elndk, f6titk6r, pdnrtiros, a .ezid"nsek k6pvisel6je 6s a
Patol6gus Asszisztensek MagyarorszAgi Egyesiilet6nek k6pviseldje) stituszit is figyelembe v6ve a
vezet6s6gben egyenl6 an{nyban vegyenek r1szt az egyetemi (10 fo) 6s a k6zk6rhir;i, vagy egy6b
eg6szs6giigyi int6nn6rry (p.1. labor, trirsas v6llalkozis, stb.) keret6ben dolgoz6 (10 fd) patoiOgusot.
Ennek megfelel6en a 13 vilasztott tag megv5lasztisakor a jeldltekre leadott szavazatok szima csak
abban a tekintetben vehet<i figyelembe, hory tdbb jeldlt eset6n az azonos st6tuszri (egyetemi vagy
kdzk6rhiai patol6gus) jeldltek kdziil a sorrend szerint legtdbb szavazatot el6r6k lesznek a testtiiit
tagjai.

Ett6l a szab6lyt6l eltekinteni csak abban az esetben lehet, ha a 13 tag megvhlasztitsakor nincs annyi
egyetemi, vagy kcizk6rh5zi jel<ilt amennyit az egyenll ariny biztosit6sfhoz meg kellene villasztani.
Ebben az esetben a fentiek szerinti st6tusszri taggal be nem t6lthet6 helyeket a m6s strltusz6
tagjeldltekkel kell betdlteni a re6juk leadott szavazatok szitmaalapj6n.

V6lasztott vezet6s6gi tags6gi funkci6 megiiresed6se eset6n a Vezet6s6g a legkdzelebbi K<izglriil6sig a
p6ttagok kttziil [j vezet6s6gi tagot kooptilhat, aki funkci6j5t teljes jogkorrel l6tja el. ALopt6I6s
tdny6t a legkdzelebbi Kdzgyiildsen, a Kdzgyiil6ssel ismertetni 6s elfogadtatni sztiks6ges.

A vezet6s6g tagjai kdztil a Kdzgytilds a tagokat az alibbi id6tartamra vfulasztja. avezetbs6g tagjai 6s p6ttagjai, ezen beliil
. M eln<ik (3 6v)
. az el6re viiasztott eln6,k (3 6v)
! a volt elndk 3 6v)
. a f6titkar (a 6v)
. apdnztiros (4 6v)
. arezidensek k6pviseloje (a szakk6pz6si idej6re, de legfeljebb 4 6v)

' a Patol6gus Asszisztensek Magyarorszigi Egyesiilet6nek k6pviseldje (4 6v). tov6bbi 13 tagot (4 6vre)

14. A vezet6s6g kizir6lagos hat6sk<irdbe tartoznak az alibbi k6rd6sek:
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1 Hatilrozatot hozhat a K<izgyril6s kizir6lagos hatdskdr6be tartozo k6rddsek kiv6tel6vel - a

Tr[rsas6g egdsz6t illet6 birmely k6rd6sben, int6zkedik, 6s 6ll6st foglal a hat6skdr6be utalt
tigyekben.
azTitrsasdgnapi figyeinek vitele, a hat6skdr6betartozo figyekben a ddntdsek meghozatala;
Figyelemmel kis6ri a TSrsas6g alapsz,abillyszerii mrikdd6s6t 6s munk6j6t, tov6bbS a Trirsas6g

tiszts6gvisel6inek tev6kenys6g6t.
V6 grehaj tj a a Kdzgyti 16 s hatilr ozatait, i I letve gondo sko d i k azok v6 grehaj tasr[r6 l.
a beszSmol6k el6k6szit6se 6s azoknak a kdzgytil6s el6 terjeszt6se
Meg6llapitja a T6rsasilg 6ves k<ilts6gvet6s6t 6s azt a kozgytles el6 terjeszti, irinyitja a
Trlrsasiig gazd6lkod6s 5t, a nemzetkdzi 6s sajt6munk6j6t.
az Thrsasirgi vagyon kezel6se, a vagyon felhasznil6srira 6s befektet6sere vonatkoz6, a
kdzgytil6s hataskor6be nem tartoz6 ddntdsek meghozatala 6s vdgrehajtrisa
a kozgyiil6s 6sszehiv6sa, atagsitg 6s az T6rsas6g szerveinek 6rtesit6se

az eln<iksdg 6ltal <isszehivott k<izgyiilds napirendi pontjainak meghat6rozisa
r6szv6tel a kdzgyiil6sen 6s v6laszad6s a T6rsas6ggal kapcsolatos k6rd6sekre
a tagsilg nyi lv5ntart6sa
azThrsashghathrozatainak, szervezeti okiratainak 6s egy6b kdnyveinek vezet6se

az T 6r sashg mtikdd6s6ve I kapcsolatos iratok meg6rz6se

az Trirsasigot 6rinto megsztin6si ok fenn6ll6s6nak mindenkori vizsgSlata 6s annak

bekdvetkezte eset6n az e tbrvdnyben el6irt int6zked6sek megt6tele; 6s

a tag felv6tel6r6l val6 ddnt6s
Vezet6s6g tagiai koztil p6nzt6rost viiaszt (4 6vre).
Drint a rendes tag felv6tel6rol, a bel6p6si nyilatkozat elfogad6sr{r61.

Javaslatot tesz akozgyiilds rdszdre a tiszteletbeli tag megvilaszthshra
Javaslatot tesz ak6zgyril6s r6sz6re a p6rtol6 tag j6vilhagyilsfua.

AUast foglal a Tarsas6gi eml6k6rm6k, dijak alapit6s6ban, valamint ddnt azok odaitel6s6ben.

A ktildnleges t6rsas6gi feladatok 6s elvi jelentosdgti k6rd6sek megold6sa c6lj6b6l a

sztiks6ghez mdrten bizotts5gokat alapithat.
Megvitatja az orszilgosjelent6s6gii tudomrlnyos koncepci6kat 6s fejleszt6si elk6pzel6seket,
kialakitj a a T6rsas6g szakteriilet6vel kapcsolatos j avaslatait.
Dont tarsas6gi lap kiad6srir6l 6s/vagy t6mogat6s6r6l.
Megv6lasztja a MOTESZ kiilddttkdzgytil6sen r6szt vev6 tarsas6gi kiilddtteket.
A tiszttj it6 Krizgytil6st me gel6zoen me gv6lasztj a a j elol6bizotts6got.
Dont a Tarsas6g Honlapjrir6l kapcsolatos k6rd6sekr6l.
ddnt6s mindazon k6rd6sben, amelyet jogszabilly vagy alapszabfily a hat6sk6r6be utal
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15. A Vezet6s6g sztiks6g szerint, de 6vente legal6bb 2 alkalommal tart iil6st. Az iil6s 6sszehiv6srlr6l a

T6rsas6g elndke gondoskodik. A meghiv6t 6s a napirenden szerepl6 el6terjeszt6seket legal6bb 15

nappal a kitiizritt id6pont el6tt a Vezet6s6g tagjai r6sz6re meg kell kiildeni ir6sban, igazolhat6 m6don.

irSsbeli igazolhat6 m6don t<irt6n6 k6zbesit6snek min6siil: pl. ajrlnlott vagy t6rtivev6nyes

kiildemdnyk6nt, tov6bb6 a tagnak az elekffonikus levelez6si cim6re tdrt6n6 k6zbesit6s azzal, hogy a

k6zbesit6s visszaigazol6sra keriilj iin (elektronikus tdrtivev6ny).

Az elnoks6gi iil6sre sz6l6 meghiv6 tartalmazza azTinsashgnevdt, sz6khely6t, az elndks6gi til6s hely6t,

idejdt 6s a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghiv6ban legalibb olyan
r6szletezetts6ggel kell rdgziteni,hogy az elndks6gi tagok 6ll6spontjukat kialakithassik.

16. A Vezet6s6ghatArozatk6pes, ha a szavazatijog6ban nem korlftozottYezetos6gi tagok t<ibbs6ge jelen
van.
Hatirozatk1ptelens6g eset6n 14 napon beltil a VezetSs6get ism6telten <issze kell hivni.
Hatirozatklptelens6g miatt ism6telten dsszehivott til6sek is csak akkor hat6rozatkdpesek, ha azokon a

Vezet6s6g tagiainak tdbbs6ge jelen van.

A Vezetos6g hatfurozatait iitalfuban nyilt szavazilssal, szem6lyi k6rd6sekben titkos szavaz6ssal,

egyszeri sz6- vagy szavazattobbs6ggel hozza.



Rendkiviili Vezet6s6gi iil6s 6sszehiv6s6t b6rmely vezet6sdgi tag inditvSnyozhatja, az risszehiv6s
felt6tele azonban, hogy a vezet6sdgi tagok legal6bb ll3-aegyiittesen k6rje.

A rendkiviili Vezet6s6gi iil6st a vezet6s6gi tagok legalSbb ll3-imak egytittes irasbeli k6r6s6t6l
szimitott l0 napon beltil meg kelltartani.

A rendkiviili vezet6s6gi til6s <isszehiv6s6ra ir6nyul6 inditvdnyban a javasolt tirgysorozatot is meg kell
je16lni.

A rendkiviili Vezet6s6gi til6sre a rendes Vezet6sdgi iildsre vonatkoz6 szabSlyokat kell 6rtelemszeriien
alkalmazni, ezzal az elt6r6ssel, hogy a meghiv6t 6s a napirenden szerepl6 el6terjeszt6seket csak 5
nappal akintzdtt id6pont el6tt kell megkiildeni a vezet6s6g tagjai r6sz6re.

Az eln6ks6g hatirozatait az elndks6gi iil6sen sz6ban kihirdeti 6s az 6rintett tag(okk)al a hatArozat
meghozatalfit kdvet6 8 napon beliil iriisban, igazolhat6 m6don is kdzli ahatbrozatolaak az Trirsas6g
hon lapj rln tdrt6n6 kdzzetdtellve I e gyidej iile g.

Megsz[inik a v ezet6 tiszts6gvise l6i megb izatis :

a. / a megbizis id6tartam 6nak lej 6rtix al;
b./ visszahfvrissal;
c./ lemond6ssal;
d.l avezeto tisztsdgvisel6 hal6l6val vagy jogut6d n6lkiili megsziin6sdvel;
e./ avezeto tisas6gvisel6 cselekvok6pess6g6nek a tev6kenys6ge ell6trls5hoz sziiks6ges kcirben t6rt6n6
korl6toz6s6val;
f.l avezeto tiszts6gvisel6vel szembenikizdr6 vagy dsszefdrhetetlens6gi ok bekdvetkezt6vel.

A vezetil tiszts6gvisel6 megbizatbsir6l az Tr{rsas6ghoz cimzett, az TarsasSg m6sik vezet|
tiszts6gviselojdhez intdzett nyilatkozattal birmikor lemondhat. Ha a jogi szemdly miik6d6k6pess6ge
ezt megkiv6nja, a lemondfs az ij vezet6 tisztsdgvisel6 kijeldl6s6vel vagy megvillasztitsSval, ennik
hi6ny6ban legk6s6bb a bejelent6st6l sz6mitott hatvanadik napon v6lik hatdlyoss6.

Yezet6 tisztsdgvisell az a nagykoru szem6ly lehet, akinek cselekvok6pess6g6t a tev6kenys6ge
ellifiAsi,J;,oz sztiksdges kdrben nem korl6toztik.Ha avezet6 tiszts6gvisel6 jogi szem6ly, a jogi szim6ly
kdteles kijeldlni azt a term6szetes szem6lyt, aki avezeti| tiszts6gvisel6i feladatokat nev6ben 

"Uaga.

A vezet6 tisztsdgvisel6kre vonatkoz6 szabiiyokat a kijeldlt szem6lyre is alkalmazni kell. A vezeto
tisztsdgvisell igyvezetesi feladatait szemdlyesen kdteles ell5tni. Nem lehet vezeti| tiszts6gvisel6 az,
akit biincselekm6ny elkdvet6se miatt joger6sen szabadsigveszt6s biintet6sre ftdltek, amig a btintetett
el66lethez f{tzod6 hrininyos k<ivetkezm6nyek al6l nem mentesiilt. Nem lehet vezet6 tisaJ6gvisel6 aki
kdztigyekt6l eltilt6 it6let hatSly a alatt 6ll (Btk. 6 I .$ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezet6 tisas6gvisel6
az, akit e foglalkoz{st6l joger6sen eltiltottak. Akit valamely foglalkoz6st6l joger6s bir6i ii6lettel
eltiltottak, az eltiltris hatAlya alatl az it6letben megjeldlt tev6kenys6get folytat6 jogi szemdly vezeto
tiszts6gvisel6je nem lehet. Az eltiltrist kimond6 hathrozatban megszabott id6tartamig nem lehit vezet1
tiszts6gvisel6 az, akit eltiltottak avezeto tisztsdgvisel6i tev6kenys6gt6l.

Az Tirsas6g v ezeto tisas6gvisel6i :

Az T6rsas6g elndke: Dr. M6hes G6bor (anyja sztilet6si neve: Besny6 Hedvig, lak6helye: 4032 Debrecen,
Illy6s Gyula utca 30.)

Az elndks6g tagjai: v6lasztoff eln<ik (President Elect) Dr. S6pi Zoltfin (anyja sziilet6si neve: G6spiir llona,
lak6helye: I 104 Budapest, Dar6czy J. utca 2l-23.)
Dr. Matolcsy Andr5s (anyja sztilet6si neve: Somossy
Zstzsanna, lak6helye: 2040 Budacirs, Sztiret utca
1slb.)

volt eln6k (Past President):



f6titk6r:

p6nzt6ros:

Dr. Zalatnai Attila (anyja sz0let6si neve: Molniir
Erzs6bet, lak6helye: 1203 Budapest, Kende Kanuth
utca 90.)
Dr. Arat6 Gabriella (anyja sztiletdsi neve: Vaszk6
Gabriella, lak6helye: 1025 Budapest, Ali utca 17.)

Az Tarsasig tcirv6nyes kdpviselet6t az eln<ik l6tja el.
A k6pviseleti jog gyakorl6sSnak terjedelme: 6ltal5nos.
A kepviseleti jog gyakorl6srinak m6dja: <jn6ll6.

Elntiks69

A Trirsasrig Elndks6ge az alilbbi tisztsegviselokb6l 6ll:
eln<ik (t6nyleges elndk)
v illasztott elnok (President Elect)
volt eln6k (Past President)
fotitkar
p6nzt6ros

Sztiks6g eset6n bSrmely Vezetos6gi tag bevonhat6 az Elntiks6g munkrij6ba.

Az Eln6ks6g kizir6lagos hat5skdre:

1. Az Eln<iks6g ddnt a vezet6s6g k6t til6se k<iz6tti id6szakban - a vezet6s6 gkizir6lagos hat6skdr6be tartoz6
k6rd6sek kiv6tel6vel - a vezetos6g hat6skdrebe tartoz6 k6rd6sekben, ddnt6seir6l a vezet6s6g

legkdzelebbi iil6s6n besz6molni kdteles.

2. Engeddlyezi a ktilftldi szakemberek meghiv6s6t a T6rsas6g kdlts6g6n, a Vezet6s6g egyet6rt6s6vel.

3. A T6rsas5g c6lj6nak megval6sit6sa 6rdek6ben hatarozott feladat teljesit6sdre munkabizotts6got hozhat l6tre

4. Ddnt fegyelmi eljrlr6s elrendel6s6r6l.

Az Elnoks6g egy6b hatiskcire:

5. Iranyitja , segiti 6s biztositja a testiileti hatarozatok v6grehajt6s6t, feliigyeli azokintdzdsdt.

6. El6k6sziti a kdzryiil6st 6s a vezet6s6gi iil6seket, elk6sziti a vezet6s6g beszamol6j6t.

7. Megvitatj a az illlami 6s t5rsadalmi szervek r6sz6re k6sziil6 jelent6seket 6s tij6koztat6kat, azokkal
kapcsolatban 6l lSst foglal.

8. El6terjesa6st tesz a TSrsas6gi eml6k6remmel, dijjal val6 kitiintet6sekre.

9. Koordinillja a Tarsasig iital rendezett nemzetkdzi, nemzetkdzi r6szv6telii 6s hazai rendezv6nyek
el6k6szit6s6t 6s szervezds6t.

10. Javaslatottesz a rendes tagok felv6tel6re a vezetds6gnek.

I l. El6k6sziti a Vezet6s6g javaslat6t a kozgyiil6s fel6 a tiszteletbeli 6s a pdrtol6 tagokra vonatkoz6s6ban.

12. D6nt azokban a k6rd6sekben, amelyekben az elndk 6s a fdtitk5r egyet6rt6s6nek hi6ny6ban nem sztiletett
d<int6s az eln6ks6g k6t til6se kciziitti id6szakban.

Az Elnoks6g rendszeresen besz6mol mtik6d6s6r6l a Vezet6s6gnek, annak felel6ss6ggel tartozik.



Az Elntiks6g sziiks6g szerint til6sezik.

Az Elndks6g hatilrozatk6pes, ha a szavazAsra jogosult eln6ks6gi tagok t6bbs6ge jelent van.
Hatdrozatkfiptelens6g eset6n 7 napon beliil az Elndks6get ism6telten 6ssze kell hivni. Hatrirozatk6ptelens6g
miatt ism6telten 6sszehivott iil6sek is csak akkor hatarozatk6pesek, ha azokon az Elnriks6g iagjainai<
tdbbs6gejelen van.

Az Elndki tisztsdget k6t egym6s ut6ni ciklusban betdlteni nem lehet, azonban a kor6bbi eln6ki tiszts6get
betdlt6 szemdlyt rijra Eln<ikk6 lehet vilasztani.

VIII.
A TARSAsAc rrszrsEcvrsEr,6r, uarAsr6ntix

l. A Tr[rsas6g tiszts6gvisel6i 6s megbizat6suk id6tartama:. avezntos6g tagjai 6s p6ttaglai, ezen beltil. az eln6k (3 6v)
. az el6re vSlasztott elndk (3 6v). a volt elndk (3 6v)
. a fdtitkar(  6v)
. apfinztiros (4 6v)
. a rezidensek k6pvisel6je (a szakk6pz6si ideje, de legal6bb 4 6v)
' a Patol6gus Asszisztensek Maryarorszhgi Egyestilet6nek k6pviseldje (4 6v). tov6bbi 13 tag (4 6vre)

A T6rsas6g eln<ike k6t 6ves sziinet ut6n rijrav6laszthat6.

2. A T6rsas6g elndkdnek hat6skdre:

a. k6pviseli a Tarsas6got a hat6s6gok 6s m5s 6llami, tarsadalmi szervek, valamint a nemzetkcizi szervezetek
el6tt;
b. inlnyitja a T6rsas6g tev6kenys6g1t, aYezet6s6g 6s az Eln6ks6g munkdj6t
c. dsszehivja 6s vezeti a kdzgytil6st, a vezet6s6g 6s az eln<iks6g iildseit, ellenjegyzi ezen szervek
j e gyz6kdnyv eit, hatir ozatait;
d. ddnt 6s int6zkedik az elndks6g k6t tildse kdzdtti id6szakban - a f6titkrlrral egyet6rtdsben - az eln6ks6g
hat6sktir6be tartoz6, de halaszthatatlan ddnt6st 6s int6zked6st ig6nyl6 tigye[Len, kivdve az elnriks6g
kizir6lagos hatiskdreit 6rint6 k6rd6sekben. Az elndk 6s a fotitk6r kdzdtti egyet6rtds hi6ny6ban az eln6ks6g
dcint;
e. 6rk6dik a hat6lyos jogszab6lyok, kUl6n6sen a T6rsasSgra vonatkoz6 rendelkezdsek 6s a T6rsas6g
alapszab 6ly6nak szi goru betart6sa fe I ett;
f. e I len6rzi a v ezet6 szervek hatdr ozatainak v6 grehaj tr{s6t;
g. ellen6rzi a tiszts6gvisel6k mtikdd6s6t;
h. ir6nyitja a T6rsas6g gazddlkodisht;
i. utalvrinyoz6si jogot gyakorol;
j. gyakorolja a munk6ltat6i jogokat;
k. ellSt minden olyan feladatot, amelyet j ogszabhly, a Kcizgyiil6s, a Vezet6s6g a hatriskdr6be utal.

Az elndk beszlmol a k6t elnOks6gi iil6s kdzdtti id6szakban az elndks6g hatriskdr6be tartoz6 k6rd6sekben
hozott d6nt6seir6l 6s int6zked6seirdl,

3. Az elndkdt akaddlyoztatAsa eset6n a f6titk6r helyettesiti.

4. A fdtitkar hatasktire:

a. a Ti{rsasSgvezeto szerveinek Ul6sei kdzdtt a testiiletek hatirozatainak megfelel6en folyamatosan int6zi a
Tiirsas6g flgyeit;
b. a Trirsas6g elndk6nek hat6skdr6be tartoz6 VIII. pont 1. c). pontjriban meghatirozott iiryekben az eln<ikkel
egyet6rtdsben ddnt 6s int6zkedik. Egyet6rtds hiriny6ban az adotttigyben az eln6ks6g dcint;



c. el6k6sziti avezetl szervek iil6seit, biaositja miik<id6siiket 6s gondoskodik a hatirozatokv6grehajtisrir6l;
d. tdjdkonatja a tagokat a T6rsas6g munk6j5r6l.

5. A pdnztdros a Tirsashg pdnzkezel6si szab6lyzathban foglaltak szerint kezeli a penrtfurat, gondoskodik a

bev6telek 6s kiaddsok teljesit6s6r6l, p6nzk6szlet el6ir6s szerinti elhelyez6s6r6l, a vezeti a napl6 fdk<inyvet,

id6szakonk6nt (6vente k6tszer a Vezet6s6gnek, egyszer a Kcizryiildsnek) beszamol a Tr{rsashg gazdasilgi

helyzet6rdl.

6. A rezidens kdpvisel1 az a fratal patol6gus, aki a European Society for Pathology (ESP) Resident

Committee-ban a magyar patol6gus rezidenseket k6pviseli.

7. Trlrsasigot a hat6s6gok 6s m6s belfilldi, illetve ktilfbldi szervezetek elott az elntik, akadillyoztat6sa eset6n a

f6titk6r, illetve megbizottjuk k6pviseli.

rx.
TERULETI SZERVEZETEK TS SZAXUAI SZEKCI6K

l. A TarsasSg tagjai jogosultak a jelen fejezet szabrilyai szerint szakmai szekci6kat 6s tertileti szervezeteket

alakitani. A teriileti szervezet 6s a szekci6 dn5ll6 jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezik. Tertileti szervezetet

vagy szekci6tak6zgytl6s hoz l6tre. A tertileti szervezetek 6s szekci6k tev6kenys6ge nem 6llhat ellentdtben a

T6rsas6g alapszabilly6ban foglalt rendelkez6sekkel.

2. A tertleti szervezetek 6s szekci6k tagja lehet a T6rsas6g valamennyi tagja. Nem lehet a teriileti szewezet,

illetve a szekci6 tagSaaz, aki a T6rsas6gban tags6ggal nem rendelkezik.

3. A tertileti szervezet 6s a szekci6 tev6kenyslgdt a tanics feliigyeli 6s ir6nyitja. A tan6csot a teriileti
szervezet, illetve a szekci6 tagjai v6lasztjik meg 2 6ves id6tartamra. A tan6cs a sajSt tiryrendj6t maga

illapitja meg. A tan6cs elndke tan6cskoz6si joggal kdpviseli a teriileti szervezetet, illetve a szekci6t a

Tiirsasdg Vezet6s6g6ben.

4. A tan6cs 6vente egy alkalommal beszSmol a teriileti szentezet, illetve a szekci6 tev6kenys6g6r6l a
Tarsas6g vezet6sdg6nek, illetve a kdzgytil6snek.

5. A teriileti szervezetek 6s a szekci6k a jelen alapszabiiy rendelkez6seinek keretei kdzdtt tin6l[6an

gazd6lkodnak az 6n5ll6an szervezetl rendezv6nyek bev6tel6nek 70o/o-6val, valamint az illtaluk szerzetl egy6b

t6mogatisok 7\%o-ilal.Indul6sukkor 3 6ven 6t 6vi 50.000 Ft mfikdd6si t6mogatiisban rdszesiilnek a T6rsas6g

vagyonSb6l.

x.
Zhr6 rendelkez6sek

A Trlrsasig megsziin6se:

A T6rsasig jogut6d n6lkiil megsziinik, ha

a) atagokvagy alapit6k kimondjSk megsztin6s6t; vagy
b) azarra jogosult szerv megsztinteti felt6ve mindegyik esetben, hogy a jogi szemdly vagyoni viszonyainak

lezArilsira ir6nyul6 megfelelo eljSrSs lefolytatrisrit kcivet6en a bfr6sSg a jogi szem6lyt a nyilv6ntartasb6l
torli.

A Tirsas6g jogut6d n6lkiil megsztinik tov6bbii, ha

a) a Trirsasrig megval6sitotta cdljit vary a T6rsas6g c6lj6nak megval6sitisa lehetetlenn6 v6lt, 6s rij c6lt nem

hathroztakmeg; vagy
b) a Trirsasig tagjainak szitmahat h6napon kereszttil nem 6ri el atizfbt.

A T6rsasilg jogut6d n6lktili megsziindse eset6n a hitelez6k k<iveteleseinek kiegyenlit6se utiin fennmarad6

vagyont az alapszabrilyban meghat6rozott, az egyestilet c6lj6val megegyez6 vagy hasonl6 c6l

megval6sit6s6ra l6trej<itt kdzhaszrri szeryezetnek kell 6tadni. A nyilv6ntart6 bir6s6g jogszab6lyban



meghatarozott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabbly nem tartalmaz rendelkezdst a megsziin6

egyestilet vagyonir6l, vagy ha az alapszab5lyban megjeldlt kdztrasznfi szervezet a vagyont nem fogadja el
Yagy azt nem szerezheti meg.

A fennmarad6 vagyon sorsir6l a nyilvSntart6 bir6sig a tdrl6st kimond6 hatfirozatilban rendelkezik, a
vagyonitruhiaAs teljesitils6re sztiks6g eset6n iirygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkez6si jog az

eryesiilet tdrl6s6vel szAll6t az rij jogosultra.

Az alapszab6lyban nem szabSlyozott k6rd6sekre a Polg5ri Tdrv6nyk<inyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t<irv6ny (Ptk.)
6s az egyesiil6si jogr6l, a kd,zhasznri jog5ll6sr6l, valamint a civil szervezetek miikdd6s6r6l 6s trimogat6s6r6l
sz6l6 20 I I . 6vi CLXXV. t6rv6ny (Ectv.) rendelkez6s ei az iriny ad6ak.

Kelt: Budapest,20l6.6v. jtlius h6 5. napj6n
I -

Dr. M6hes GSbor
elndk

A l6tesit6 okirat erys6ges szerkezetbe foglalt szdvege megfelel a l6tesit6okirat-m6dosit6sok alapj6n hat{lyos
tartalm6nak:

El lenj egyzem, Budapes ten, 20 I 6. jilius 5 napj 5n :

XAOAN E}ALAZS UCWEOI IRODA
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