
A MAGYAR PATOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK

ALAPSZABÁLYA

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

A Társaság neve: Magyar Patológusok Társasága

Angol nyelven: Hungarian Society of Pathology 

Német nyelven: Ungarische Gesellschaft für Pathologie 

2.§

1. A Magyar Patológusok Társasága működési területe a Magyar Köztársaság

2. A Magyar Patológusok Társasága székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

3. A Magyar Patológusok Társasága alapítási éve: 1932

3.§

1.  A  Magyar  Patológusok  Társasága  (továbbiakban:  MPT vagy  Társaság)  a  patológiával 
foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló, a tudományág területén a szakmai tudományos 
munkát koordináló és segítő, a hazai és a nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejlesztését 
elősegítő társaság.

2. A Társaság jogi személy.

3.  A Társaság tagja  a Magyar  Orvostudományi  Társaságok és Egyesületek Szövetségének 
(továbbiakban: MOTESZ). A MOTESZ-tagság kérdésében a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel 
dönt.

4. A Társaság a jogvitás kérdések eldöntésére a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét 
köti ki. 

II.

A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

4.§



1.  Az  MPT  elősegíti  tagjainak  tevékenységét,  illetve  a  tevékenység  fejlesztését,  az 
egészségügy és  ezen  belül  különösen  a  patológiai  és  határterületei  színvonalának  állandó 
emelését.

2.  Az MPT tagjainak önként  vállalt  munkájára  alapozva hozzájárul  az  egészségügy és  az 
orvostudomány fejlesztéséhez. 

3.  Az  MPT elősegíti  a  tagok  szakmai  képzettségének  emelését,  tevékenységük  és  alkotó 
munkájuk kibontakoztatását.

4.  Az  MPT  saját  szakterületén  elősegíti  az  etikai  feladatok  megoldását,  valamint  az 
egészségmegőrzés gyakorlati megvalósítását;

5. Az MPT további célja, hogy
a. erősítse hazánkban és külföldön a magyar patológia szakmai presztizsét;
b. érvényesítse tagjainak erkölcsi és anyagi érdekeit a közérdekkel összhangban.

5.§

Az MPT céljai megvalósítása érdekében:

1. Tagjai kezdeményezésére, a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevő és véleményező 
tevékenységet  fejt  ki  a  szakterületét  általánosan  és  alapvetően  érintő  döntések,  tervek 
fejlesztések, koncepciók, állásfoglalások kidolgozásában, illetve módosításában.

2.  A  meghozott  döntésekre,  szabályozásokra  vonatkozó  tapasztalatait,  javaslatait  –  tagjai 
összehangolt  véleményét  figyelembe  véve  –  továbbítja  a  téma  szerint  illetékes  állami 
szervekhez.

3. Az állami és a társadalmi szerveknél intézkedéseket kezdeményez, e szervekkel tervek és 
egyéb feladatok végrehajtásában együttműködik.

4. Folyamatosan tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű egészségpolitikai elgondolásokról, 
fejlesztési célokról, kiemelt szakmai célprogramokról, döntésekről, szabályozásokról, különös 
tekintettel saját szakterületére.

5. Saját szakterületén közreműködik az oktatási és tudományos feladatok megoldásában.

6. Összehangolja tagjai tevékenységét, területi szervezetei, illetve szekciói működését.

7.  Előmozdítja  tagjainak  szakmai  érvényesülését,  alkotó  munkájuk  feltételeinek  javítását; 
tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket és ennek érdekében:

a. pályázatot ír ki,
b. személyi javaslatokat tesz állami kitüntetések adományozására,
c. emlékérméket, díjakat alapít és adományoz.

8.  Kapcsolatot  létesít  és  együttműködik  más  nemzeti  és  nemzetközi  szervezetekkel, 
társaságokkal, egyesületekkel, segíti és irányítja, összehangolja és ellenőrzi tagjai, valamint 
szekciói ilyen irányú tevékenységét;
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9. Tagjai útján tagként részt vesz a maga egészében, szekciói, illetve nemzetközi és nemzeti 
tudományos  szakmai  szervezetek  munkájában  és  ezekben  megbízottjai  útján  képviselteti 
magát.

10. Tudományos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szolgáló nemzeti és nemzetközi 
részvételű hazai kongresszusokat, valamint egyéb tudományos rendezvényeket szervez.

11.  Anyagi  lehetőségeinek  határain  belül  mindent  megtesz  tagjainak  külföldi 
kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvétele előmozdítására.

12.  Az érvényes  jogszabályokban előírtaknak  megfelelően  lapokat  és  egyéb  kiadványokat 
szerkeszt  és  ad  ki.  A  tudományos  haladás,  az  egészségmegőrzés  program  gyakorlati 
megvalósítása és a közvélemény formálása érdekében propaganda tevékenységet fejt ki.

13. Rendszeresen ajánlásokat tesz az országos feladatok ellátásával kapcsolatban a megfelelő 
szervezetek részére.

14. Rendszeres együttműködést folytat a patológiai határterületi szervezeteivel.

15. Szakvéleményeket és tanulmányokat dolgoz ki felkérésre, illetve saját kezdeményezésre, 
szerződéses megbízatásokat vállalhat.

16.  Gazdasági-vállalkozási  tevékenységet  is  folytathat  a  társasági  célok  megvalósításának 
biztosítása érdekében.

III.

A TÁRSASÁG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.§

1. A Társaság tagjai lehetnek:
a. rendes tagok
b. tiszteletbeli tagok
c. pártoló tagok
d. a Vezetőség tiszteletbeli tagjai

RENDES TAGSÁG

2. A Társaság rendes tagja lehet az a nagykorú magyar vagy magyar ajkú személy 
b.  aki  kötelezi  magát  arra,  hogy tevékenységét  a  Társaság  alapszabályában  foglalt 

elvek szerint folytatja, 
c. aki felvételét belépési nyilatkozattal kéri.
d. mindazok, akiket a Társaság Vezetősége a tagok sorába felvesz. 

A Társaság rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A rendes tagokat egyenlő jogok 
illetik meg.

A rendes tag joga, hogy:
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a. a Társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt vegyen, 
tisztségviselőt válasszon , tisztségre válaszható, ha nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától ;

b.  részt  vegyen  a  Társaság  szervezeti,  szakmai  és  tudományos  életében,  az 
állásfoglalások  és  határozatok  kialakításában,  illetve  végrehajtásában,  a  Társaság  egyéb 
tevékenységében;

c. részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és 
más  szakmai  tudományos  rendezvényeken,  ezeken  előadást  tartson  vagy  egyéb  szellemi 
alkotását bemutassa, véleményét elmondja;

d.  a Társaság vezető  szervei  által  meghatározott  feltételek szerint  igénybe vegye a 
Társaság szolgáltatásait,  anyagi eszközeit, felszereléseit,  illetve berendezéseit a szolgáltatás 
jellegétől függően ingyenes vagy térítés ellenében;

e.  a  Társaság  főtitkára  által  folyamatosan  tájékoztatást  kapjon  a  Társaság bármely 
területén folyó munkáról és eseményről;

f. javaslatot tegyen a Társaság vezető testületeinek a kiemelkedő munkát végző tagok 
társasági  emlékéremmel  való  kitüntetésekre,  jutalmazásokra,  állami  kitüntetésekre  való 
felterjesztésére;

g. meghatározott feladatok elvégzésére a Társasággal határozott vagy határozatlan időt 
tartalmazó  munkaviszonyt,  vagy  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyt  (megbízást) 
létesítsen;

h.  a  Társaság  testületeinek  és  tisztségviselőinek  hibás  döntései,  határozatai,  téves 
állásfoglalásai ellen szavát felemelje; a jogszabálysértő, a Társaság Alapszabályával ellentétes 
határozatot a tudomására jutástól 30 napon belül a bíróság előtt megtámadja.

A rendes tag kötelezettsége, hogy:
a.  A  Társaság  alapszabályának  megfelelően  tevékenykedjék,  az  alapszabályban 

meghatározott kötelességeinek eleget tegyen;
b.  a Társaság testületeinek döntéseit  és határozatait  végrehajtsa és végrehajtásukról 

beszámoljon;
c. a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalat feladatait maradéktalanul, a 

legjobb tudása szerint végrehajtsa;
d. a Társaság anyagi (vagyoni) alapjának megtermelésében és annak gyarapításában a 

Társaság vezetősége által meghatározott módon és mértékben közreműködjön;
e. mind az aktív, mind a nyugdíjas tag a részére megállapított díjat minden év március 

31-ig befizesse.

TISZTELETBELI TAGSÁG

3. A Társaág tiszteletbeli tagja lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 
szakmai, társadalmi, gazdasági élet különböző területein szerzett széleskörű tapasztalatait a 
Társaság  munkájában  hasznosítani  tudja.  A  tiszteletbeli  tagot  a  Vezetőség  javaslatára  a 
Társaság közgyűlése választja meg. A tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen gyakorolják. A 
tiszteletbeli tagokat egyenlő jogok illetik meg. 

A tiszteletbeli tag joga, hogy:
a. a Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen;
b.  a  Társaság  által  rendezett  kongresszusokon,  konferenciákon,  vitákon  és  más 

szakmai  tudományos  rendezvényeken  részt  vegyen,  ezeken  előadást  tartson,  vagy  egyéb 
szellemi alkotását bemutassa;

c. a Társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást kapjon a Társaság területén folyó 
munkáról és eseményről.
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A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy:
a. az MPT alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjék;
b.  a Társasági tevékenységgel  kapcsolatos önként vállalat  feladatot  maradéktalanul, 

legjobb tudása szerint végrehajtsa.

PÁRTOLÓ TAGSÁG

4. Az MPT pártoló tagjai lehetnek olyan nagykorú magyar,  vagy külföldi állampolgárságú 
természetes,  illetve jogi személyek,  akik a Társaság működéséhez anyagi,  szakmai,  illetve 
erkölcsi vagy egyéb támogatást tudnak nyújtani. A pártoló tagságot a vezetőség javaslatára a 
közgyűlés  hagyja  jóvá.  A természetes  személy pártoló tagok jogaikat  személyesen,  a  jogi 
személy pártoló tagok képviselőjük útján gyakorolják.

A pártoló tag joga, hogy:
a. a Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen;
b. meghatározza, hogy az általa nyújtott rendszeres támogatást milyen célból adja;
c. a főtitkár útján folyamatos tájékoztatást  kapjon a Társaság olyan területein folyó 

munkáról vagy tevékenységről, melynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja, a pártoló tagsági 
díjat fizeti.

A  pártoló  tag  kötelezettsége,  hogy  a  Társasággal  szemben  vállalt  kötelezettségeit 
maradéktalanul teljesítse.

A VEZETŐSÉG TISZTELETBELI TAGSÁGA

5.  A Vezetőség Tiszteletbeli  tagját  a  vezetőség választhatja  a  leköszönő vezetőség 
tagjai közül. Évente legfeljebb két Tiszteletbeli tag választható. 

A Tiszteletbeli  tagságról  szóló oklevelet az éves kongresszuson ünnepélyes keretek 
között adja át a MPT elnöke.

A Tiszteletbeli tagok a vezetőségi üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek.

A Tiszteletbeli tagság örökös cím.

A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE

8.§

1. A rendes tag tagsági viszonya megszűnik:
a. a tag halálával;
b. a Társaság megszűnésével;
c. kilépéssel.

A  tag  kilépési  szándékát  az  elnöknek  vagy  a  főtitkárnak  írásban  tartozik 
bejelenteni.  Tagsági  viszonya  a  nyilatkozat  kézhezvételével  megszűnik.  A 
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tagsági  viszony  megszűnéséről  a  Társaság  rendes  felvételére  feljogosított 
szervét, a Vezetőséget tájékoztatni kell.

d. kizárással;
ki kell zárni a rendes tagok sorából azt a személyt aki(t)

a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem 
tesz eleget;
szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtható 
szabadságvesztésre ítélték;
a pártoló tagságra érdemtelenné vált társadalmi helyzetéhez méltatlan 
magatartás tanúsítása miatt.

A jogi személy pártoló tagság viszonya megszűnik:
a. a jogi személy megszűnésével;
b. a Társaság megszűnésével;
c. a pártoló tagsági viszonynak a jogi személy pártoló tag részéről történő 
felmondásával.

A jogi személy pártoló tag a tagság felmondását a Társaság elnökének vagy 
főtitkárának  írásban  tartozik  bejelenteni.  A  tagsági  viszony  a  nyilatkozat 
kézhezvételét  követő  hó  utolsó  napján  szűnik  meg.  A  tagsági  viszony 
megszűnéséről a Társaság pártoló tagság ajánlására, jóváhagyására feljogosított 
szervét (vezetőség, illetve közgyűlés) tájékoztatni kell.

d. kizárással 
ki kell zárni a jogi személy pártoló tagot, ha a Társasággal szemben fennálló 
önként vállalat kötelezettségeit önhibájából nem teljesíti.

IV.

A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI

9.§

A Társaság vezető szervei:
a. a Közgyűlés
b. a Vezetőség
c. az Elnökség

A Társaság ad hoc bizottságokat hozat létre az aktuális feladatok megoldására, így pl.
a. ellenőrző vagy számvizsgáló bizottságot a Társaság ellenőre munkájának segítésére;
b. fegyelmi bizottságot az esetlegesen előforduló vétségek kivizsgálására;
c. bármilyen, a közgyűlés, vezetőség, illetve az elnökség által meghatározott kérdés 

kivizsgálására, vagy feladat elvégzésére.

V.

A KÖZGYŰLÉS

10.§
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A Társaság legfőbb testületi vezető szerve a Közgyűlés, amely a Társaságot érintő minden 
kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik.

11. §

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbi kérdések tartoznak:

1. Megállapítja, illetve módosítja a Társaság alapszabályát.

2.  Kimondja  a  Társaság  megalakulását,  feloszlását,  más  Társasággal  történő  egyesülését. 
Megszünteti a Társaságot, ha a feloszlást vagy más Társasággal való egyesülést a közgyűlés 
2/3-os szótöbbséggel kimondja.

3. Megválasztja és visszahívja a tisztségviselőket, nevezetesen:
a 25 tagú vezetőségből 20 tagot (4 évre)
előre választott elnököt (2 évre), aki 2 év után az elnöki, újabb 2 év után a volt elnöki 
funkcióba lép
főtitkárt (4 évre)
valamint a vezetőség 3 póttagját (4 évre)

A Társaság elnöke két éves szünet után újraválasztható.

A  vezetőség  választásakor  az  utolsó  helyi  szavazategyenlőség  esetén  az  összes  azonos 
szavazatot kapott jelölt tagja lesz a vezetőségnek.

4. Megállapítja a tagdíj mértékét.

5. Elfogadja a képviselő és ügyintéző szervek, illetve a tisztségviselők beszámolóját, beleértve 
a Vezetőség jelentését a Társaság gazdálkodásáról.

6. Megvitatja a vezetőség, a tisztségviselők és az ad hoc bizottságok beszámolója alapján a 
Társaság munkáját, meghatározza a Társaság legfontosabb feladatait a következő időszakra és 
dönt az általa esetenként létrehozott bizottságok felmentésének kérdéséről;

7. Dönt szekciók és területi szervezetek létrehozásának kérdésében.

8. Megválasztja a tiszteletbeli tagot a Vezetőség javaslatára.

9. Jóváhagyja a pártoló tag tagságát a Vezetőség javaslatára.

10. Dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. 

12. §

A Társaság választott tisztségviselői, illetve ügyintéző szervei a Közgyűlésnek felelősséggel 
és beszámolási kötelezettséggel tartozik.

A  Közgyűlés  indokolt  esetben  az  általa  megválasztott  bármely  Bizottságot,  illetve 
tisztségviselőt visszahívhatja.
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13. §

A Közgyűlés  a tagok összességéből  áll.  A Vezetőség által  megállapított  számú meghívott 
vendéget a Közgyűlésen tanácsozási jog illeti meg.

14. §

A Közgyűlést szükség szerint, de legalább 2 évenként össze kell hívni. A Közgyűlést akkor is 
össze kell hívni, ha azt a Bíróság elrendeli, illetve a tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével 
ezt kívánja. A közgyűlést az elnök hívja össze.

15. §

A Közgyűlés helyét, idejét, valamint a javasolt tárgysorozatot a Vezetőség állapítja meg és azt 
a főtitkár legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt írásban és/vagy a Társaság honlapján 
közli a tagokkal. 

16.§

Határozatképes a Közgyűlés akkor, ha azon a szavazásra jogosultak legalább fele jelen van.

A szavazás rendje:
a. a Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A Közgyűlés bármelyik tag javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást.
b. a tisztségviselőket a Közgyűlés lehetőleg többes jelölés alapján választja;
c.  a  Közgyűlés  a  személyre  vonatkozó határozatait  titkos  szavazás  útján,  egyszerű 

szavazati többséggel hozza.

Az  alapszabály  módosításához,  tagkizáráshoz,  a  Társaság  más  társasággal  történő 
egyesülésének,  feloszlásának,  a  MOTESZ-ből  történő  kiválásnak  a  kimondásához  a 
szavazásra jogosultak 2/3-ának szavazata szükséges.

17.§

Ha  a  szabályszerűen  összehívott  Közgyűlés  nem  határozatképes,  akkor  30  napon  belül 
(legrövidebben  30  percen  belül)  ugyanezen  tárgysorozattal  összehívott  Közgyűlés  akkor 
határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagság legalább 20%-a jelen van.

18.§

A  Közgyűlés  nyilvános.  Az  elnök  a  közérdek  vagy  valamely  társasági  tag  jogos 
magánérdekének céljából elrendelheti a nyilvánosság kizárását.

VI.

A VEZETŐSÉG

19.§
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Két Közgyűlés közötti időszakban a Közgyűlés hatáskörét – kizárólagos hatáskör kivételével 
– a Vezetőség gyakorolja.

20.§

A  Vezetőség  a  Társaság  vezető  tisztségviselőiből  (elnök,  előre  választott  elnök,  főtitkár, 
pénztáros,  ifjúsági  felelős,  ellenőr),  a volt  elnökből,  az asszisztensek képviselőjéből  és 17 
tagból áll.

Választott  vezetőségi  tagsági  funkció  megüresedése  esetén  a  Vezetőség  a  legközelebbi 
Közgyűlésig a póttagok közül új vezetőségi tagot kooptálhat, aki funkcióját teljes jogkörrel 
látja  el.  A  kooptálás  tényét  a  legközelebbi  Közgyűlésen,  a  Közgyűléssel  ismertetni  és 
elfogadtatni szükséges.

21. §

A Vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések: 

1. Határozatot hozhat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a 
Társaság  egészét  illető  bármely kérdésben,  intézkedik,  és  állást  foglal  a  hatáskörébe  utalt 
ügyekben.

2.  Figyelemmel  kíséri  a  Társaság  alapszabályszerű  működését  és  munkáját,  továbbá  a 
Társaság tisztségviselőinek tevékenységét.

3. Végrehajtja a Közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról.

4. Megvitatja és jóváhagyja a közgyűlésre történő előterjesztéseket. 

5.  Megállapítja  a  Társaság  éves  költségvetését,  irányítja  a  Társaság  gazdálkodását,  a 
nemzetközi és sajtómunkáját.

6. A Vezetőség tagjai közül pénztárost, ifjúsági felelőst és ellenőrt választ (4 évre).

7. Dönt a rendes tag felvételéről, a belépési nyilatkozat elfogadásáról.

8. Javaslatot tesz a közgyűlés részére a tiszteletbeli tag megválasztására 

9. Javaslatot tesz a közgyűlés részére a pártoló tag jóváhagyására.

10. Állást foglal a Társasági emlékérmék, díjak alapításában.

11.  A  különleges  társasági  feladatok  és  elvi  jelentőségű  kérdések  megoldása  céljából  a 
szükséghez mérten bizottságokat alapíthat.

12.  Megvitatja  az  országos  jelentőségű  tudományos  koncepciókat  és  fejlesztési 
elképzeléseket, kialakítja a Társaság szakterületével kapcsolatos javaslatait.

13. Dönt társasági lap kiadásáról és/vagy támogatásáról.
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14. Megválasztja a MOTESZ küldöttközgyűlésen részt vevő társasági küldötteket.

15. A tisztújító Közgyűlést megelőzően megválasztja a jelölőbizottságot.

16. Dönt a Társaság Honlapjáról kapcsolatos kérdésekről.

22.§

1.  A  Vezetőség  szükség  szerint,  de  évente  legalább  2  alkalommal  tart  ülést.  Az  ülés 
összehívásáról  a  Társaság  elnöke  gondoskodik.  A  meghívót  és  a  napirenden  szereplő 
előterjesztéseket legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt a Vezetőség tagjai részére meg 
kell küldeni.

2. A Vezetőség határozatképes, ha a Vezetőségi tagok többsége jelen van. 
Határozatképtelenség  esetén  14  napon  belül  a  Vezetőséget  ismételten  össze  kell  hívni. 
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha 
azokon a Vezetőség tagjainak többsége jelen van.

3.  A  Vezetőség  határozatait  általában  nyílt  szavazással,  személyi  kérdésekben  titkos 
szavazással,  egyszerű  szó-  vagy  szavazattöbbséggel  hozza;  szavazategyenlőség  esetén  az 
elnök szavazata dönt.

24.§

1.Rendkívüli  Vezetőségi  ülés  összehívását  bármely  vezetőségi  tag  indítványozhatja,  az 
összehívás feltétele azonban, hogy a vezetőségi tagok legalább 1/3-a együttesen kérje. 

2.A  rendkívüli  Vezetőségi  ülést  a  vezetőségi  tagok  legalább  1/3-ának  együttes  írásbeli 
kérésétől számított 10 napon belül meg kell tartani.

3. A rendkívüli vezetőségi ülés összehívására irányuló indítványban a javasolt tárgysorozatot 
is meg kell jelölni.

4.  A rendkívüli  Vezetőségi  ülésre  a  rendes  Vezetőségi  ülésre  vonatkozó szabályokat  kell 
értelemszerűen alkalmazni,  azzal  az  eltéréssel,  hogy a  meghívót  és  a  napirenden szereplő 
előterjesztéseket csak 5 nappal a kitűzött időpont előtt kell megküldeni a Vezetőség tagjai 
részére.

VII.

AZ ELNÖKSÉG 

25.§

A Társaság Elnöksége az alábbi tisztségviselőkből áll: 
elnök (tényleges elnök)
választott elnök (President Elect)
volt elnök (Past President)
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főtitkár
pénztáros

Szükség esetén bármely Vezetőségi tag bevonható az Elnökség munkájába. 

26. §

Az Elnökség kizárólagos hatásköre:

1.  Az Elnökség  dönt  a  vezetőség  két  ülése  közötti  időszakban -  a  vezetőség  kizárólagos 
hatáskörébe  tartozó  kérdések  kivételével  –  a  vezetőség  hatáskörébe  tartozó  kérdésekben, 
döntéseiről a vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.

2.  Engedélyezi  a  külföldi  szakemberek  meghívását  a  Társaság  költségén,  a  Vezetőség 
egyetértésével.

3.  A  Társaság  céljának  megvalósítása  érdekében  határozott  feladat  teljesítésére 
munkabizottságot hozhat létre 

4. Dönt fegyelmi eljárás elrendeléséről.

Az Elnökség egyéb hatásköre:

5. Irányítja , segíti és biztosítja a testületi határozatok végrehajtását, felügyeli azok intézését.

6. Előkészíti a közgyűlést és a vezetőségi üléseket, elkészíti a vezetőség beszámolóját.

7. Megvitatja az állami és társadalmi szervek részére készülő jelentéseket és tájékoztatókat, 
azokkal kapcsolatban állást foglal. 

8. Előterjesztést tesz a Társasági emlékéremmel, díjjal való kitüntetésekre.

9.  Koordinálja  a  Társaság  által  rendezett  nemzetközi,  nemzetközi  részvételű  és  hazai 
rendezvények előkészítését és szervezését.

10. Javaslatot tesz a rendes tagok felvételére a vezetőségnek.

11.  Előkészíti  a  Vezetőség  javaslatát  a  közgyűlés  felé  a  tiszteletbeli  és  a  pártoló  tagokra 
vonatkozásában.  

12. Dönt azokban a kérdésekben, amelyekben az elnök és a főtitkár egyetértésének hiányában 
nem született döntés az elnökség két ülése közötti időszakban. 

27. §

Az  Elnökség  rendszeresen  beszámol  működéséről  a  Vezetőségnek,  annak  felelősséggel 
tartozik.

28.§
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1. Az Elnökség szükség szerint ülésezik.

2. Az Elnökség határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagok többsége jelent van. 
Határozatképtelenség  esetén  7  napon  belül  az  Elnökséget  ismételten  össze  kell  hívni. 
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha 
azokon az Elnökség tagjainak többsége jelen van.

VIII.

FEGYELMI JOGKÖR

Az  MPT  közgyűlése,  két  közgyűlés  közötti  időszakban  a  Vezetőség,  illetve  ennek 
felhatalmazása alapján az Elnökség fegyelmi ügynek minősülő kérdések vizsgálatára ad hoc 
bizottságot  hoz  létre.  Ez  a  bizottság  egy  elnökből  és  2  tagból  áll.  Megállapításairól 
tájékoztatja a Társaság vezető szerveit  és beszámol a legközelebbi közgyűlésnek.  Szükség 
esetén  tanácsadókat,  eseti  szakértőket,  de  bármely  más  társasági  tagot  is  bevonhat  a 
munkájába.  A  Bizottságot  a  Társaság  hatáskörében  intézkedési  jog  nem  illeti  meg, 
intézkedésre az Elnökség jogosult.

IX.

A TÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐI, HATÁSKÖRÜK

31.§

1. A Társaság tisztségviselői és megbízatásuk időtartama:
 a vezetőség tagjai és póttagjai, ezen belül
 az elnök (2 év)
 az előre választott elnök (2 év)
 a volt elnök (2 év)
 a főtitkár (4 év)
 a pénztáros (4 év)
 az ifjúsági felelős (4 év)
 az ellenőr (4 év).

A Társaság elnöke két éves szünet után újraválasztható.

2. A Társaság elnökének hatásköre:

a. képviseli a Társaságot a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, valamint a 
nemzetközi szervezetek előtt;

b. irányítja a Társaság tevékenységét, a Vezetőség és az Elnökség munkáját
c. összehívja és vezeti  a közgyűlést,  a vezetőség és az elnökség üléseit,  ellenjegyzi 

ezen szervek jegyzőkönyveit, határozatait;
d.  dönt  és  intézkedik  az  elnökség  két  ülése  közötti  időszakban  –  a  főtitkárral 

egyetértésben – az elnökség hatáskörébe tartozó,  de halaszthatatlan  döntést  és intézkedést 
igénylő ügyekben, kivéve az elnökség kizárólagos hatásköreit érintő kérdésekben. Az elnök 
és a főtitkár közötti egyetértés hiányában az elnökség dönt; 

12



e. őrködik a hatályos jogszabályok, különösen a Társaságra vonatkozó rendelkezések 
és a Társaság alapszabályának szigorú betartása felett;

f. ellenőrzi a vezető szervek határozatainak végrehajtását;
g. ellenőrzi a tisztségviselők működését;
h. irányítja a Társaság gazdálkodását;
i. utalványozási jogot gyakorol; 
j. gyakorolja a munkáltatói jogokat;
k.  ellát  minden  olyan  feladatot,  amelyet  jogszabály,  a  Közgyűlés,  a  Vezetőség  a 

hatáskörébe utal.

Az elnök beszámol a két elnökségi ülés közötti időszakban az elnökség hatáskörébe tartozó 
kérdésekben hozott döntéseiről és intézkedéseiről,

3. Az elnököt akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti.

4. A főtitkár hatásköre:

a. a Társaság vezető szerveinek ülései között a testületek határozatainak megfelelően 
folyamatosan intézi a Társaság ügyeit;

b. a 31.§ 2.c. pontjában meghatározott ügyekben az elnökkel egyetértésben dönt és 
intézkedik. Egyetértés hiányában az adott ügyben az elnökség dönt;

c.  előkészíti  a  vezető  szervek  üléseit,  biztosítja  működésüket  és  gondoskodik  a 
határozatok végrehajtásáról;

d. tájékoztatja a tagokat a Társaság munkájáról.

5. A  pénztáros a Társaság pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kezeli a pénztárat, 
gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről, 
a  vezeti  a  napló  főkönyvet,  időszakonként  (évente  kétszer  a  Vezetőségnek,  egyszer  a 
Közgyűlésnek) beszámol a Társaság gazdasági helyzetéről.

6. Az ellenőr a pénzkezelési szabályzatban meghatározott módon és időközönként ellenőrzi a 
pénztáros  működését.  Munkájához  ideiglenes  bizottságok  segítségét  felhasználhatja.  Az 
ellenőr a Vezetőség felhívására köteles beszámolni. 

7. Az  ifjúsági felelős elősegíti és koordinálja a Társaság fiatal – 35 éven aluli – tagjainak 
tudományos és társadalmi tevékenységét.

8.  Társaságot  a  hatóságok  és  más  belföldi,  illetve  külföldi  szervezetek  előtt  az  elnök, 
akadályoztatása esetén a főtitkár, illetve megbízottjuk képviseli.  

XI.

A TÁRSASÁG VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

32. §

1.  A  Társaság  éves  költségvetés  alapján  gazdálkodik,  amelyet  a  Vezetőség  fogad  el.  A 
Társaság  gazdálkodásáról  a  Vezetőség  jelentést  készít,  amelyet  elfogadás  céljából  a 
Közgyűlés elé terjeszt. 
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2. A Társaság működéséhez szükséges bevételek az alábbiak: 
 a tagok által fizetett tagdíjak 
 a jogi személyek és a magán személyek támogatásai 
 a Társaság vállalkozási tevékenységéből származó bevételek
 rendezvények bevételei
 egyéb bevételek.

3. A Társaság bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok 
– a befizetett tagdíjakon túlmenően - a Társaság tartozásaiért nem felelnek.

4. A Társaság a gazdálkodási tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

XII. 

TERÜLETI SZERVEZETEK ÉS SZAKMAI SZEKCIÓK

33. §

1. A Társaság tagjai jogosultak a jelen fejezet szabályai szerint szakmai szekciókat és területi 
szervezeteket  alakítani.  A  területi  szervezet  és  a  szekció  önálló  jogi  személyiséggel  nem 
rendelkezik. Területi szervezetet vagy szekciót a közgyűlés hoz létre. A területi szervezetek és 
szekciók  tevékenysége  nem  állhat  ellentétben  a  Társaság  alapszabályában  foglalt 
rendelkezésekkel. 

2. A területi szervezetek és szekciók tagja lehet a Társaság valamennyi tagja. Nem lehet a 
területi szervezet, illetve a szekció tagja az, aki a Társaságban tagsággal nem rendelkezik.

3. A területi szervezet és a szekció tevékenységét a tanács felügyeli és irányítja. A tanácsot a 
területi szervezet, illetve a szekció tagjai választják meg 2 éves időtartamra. A tanács a saját 
ügyrendjét  maga  állapítja  meg.  A  tanács  elnöke  tanácskozási  joggal  képviseli  a  területi 
szervezetet, illetve a szekciót a Társaság Vezetőségében.

4.  A  tanács  évente  egy  alkalommal  beszámol  a  területi  szervezet,  illetve  a  szekció 
tevékenységéről a Társaság vezetőségének, illetve a közgyűlésnek. 

5. A területi  szervezetek és a szekciók a jelen alapszabály rendelkezéseinek keretei között 
önállóan gazdálkodnak az önállóan szervezett rendezvények bevételének 70%-ával, valamint 
az  általuk  szerzett  egyéb  támogatások  70%-ával.  Indulásukkor  3  éven  át  évi  50.000  Ft 
működési támogatásban részesülnek a Társaság vagyonából.

XIII.

A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

34.§
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1. a Társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi 
felügyeletet gyakorol.

2.  Ha  a  Társaság  működésének  törvényessége  másképp  nem  biztosítható,  az  ügyész  a 
területileg illetékes Bírósághoz fordulhat.

3. Az1989. évi II. törvény 10. §, és a 16.§ (2). bekezdésének a–e pontjaiban meghatározott 
esetekben a bíróság dönt  a Társaság működésével kapcsolatos kérdésekről 

XIII.

A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

35. §

Ha  a  Társaság  olyan  tevékenységet  végez,  amelyet  jogszabály  feltételeihez  köt,  vagy 
egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkező szerv 
a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

XIV.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

36. §

A Társaság megszűnik ha:
 a Közgyűlés a Társaság feloszlását kimondja
 a Társaságot a bíróság feloszlatja
 más szervezettel egyesül
 a Társaság szétválik
 megszűnését megállapítják. 

XV.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. §

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. 61.§-64.§-ai, az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. törvény,  valamint a mindenkor hatályos vonatkozó egyéb jogszabályok 
rendelkezései irányadók. 

A jelen  Alapszabály  a  többszörösen  módosított  1966.  április  12.  napján  kelt  Alapszabály 
helyébe  lép,  és  amelyet  a  Társaság  2005.  szeptember  22.  napján,  Pécsett  megtartott 
Közgyűlése fogadott el.
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