Magyar STI Társaság
ALAPSZABÁLYA

a módosítással egységes szerkezetben
(a módosítás vastag dőlt betűvel jelezve)

1.

Általános rendelkezések

1.

ATársaság neve: Magyar sTI Társaság
A társaság angol neve: Hungarian STI Society

A társaság német neve. Ungarische STI Gesellschaft
2.

A Társaság székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.111. lépcsőház 2. emelet

3.

Az alapítás éve: 1996.

4.

A Társaság működési területe: Magyarország

5.

ATársaságjogi személy.

6.

A Társaság az STl területével foglalkozó tagok önkéntes társulatán alapuló társadalmi

szervezet,

amely

az

orvostudomány

ezen

interdiszciplináris

területén

szakmai-

Társaság

törvényes

tudományos munkát koordináló tevékenységet lát el.
7.

A

Társaság

ügyvezető

és

képviseleti

szerve:

az

Elnökség,

A

képviseletét az Elnök látja el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A

képviseleti jog gyakorlásának módja: öná\\ó.

8.

ATársaság bélyegzőjének a felirata:
8.a.

Magyar

nyelvű:

Magyar STI

Társaság,

1053

Budapest,

Ferenciek tere

7-8.

111.

Ferenciek tere 7-8.

111.

lépcsőház 2. emelet
8.b.

Angol

nyelvű:

Hungarian

STI Society H-1053

Budapest,

staircase 2nd floor

9.

ATársaság levélpapírja:
9.a. Magyar nyelvű: élőfejként középen
Magyar STI Társaság
1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.111. lépcsőház 2. emelet,

e-mail: secretary@stdtarsasag.hu

web oldal: www.stdtarsasag.hu „
9.b. Angol nyelvű: élőfejként középen
Hungarian STI Society
H-1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.111. staircase 2nd floor

e-mail:secretary@stdtarsasag.hu

website: www.stdtarsasag.hu
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10. A Társaság a Közgyűlés által elfogadott alapszabály szerint működik.

11. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
11.

A Társaság célja és tevékenysége

A társaság célja:
1.

A népegészségügyi szempontból fontos, szexuális úton közvetített fertőzések (angolul:
sexually transmitted infections, rövidi'tve: STls) kutatása.

2.

Feladata, hogy ismertesse az STl-vel összefüggő orvosbiológiai és társadalom-orvostani
hazai és külföldi kutatások eredményeit, elősegítse ezek gyakorlati felhasználását.

3.

Feladata,

hogy

a

magyar

kutatási

eredményeket

megismertesse

bel-és

külföldön

egyaránt.
4.

Feladata, hogy elősegítse a társasági tagok szakmai képzettségének emelését.

A társaság céljai megvalósítása érdekében:
1.

Felkérésre szakértői közreműködés az STl-t érintő jogszabályok előkészi'tésében.

2.

Véleménynyilvánítás az STl-t érintő jogszabályok előkészítéséről, és a már kihirdetett
ilyen tartalmú jogszabályokról. Javaslatok továbbítása a téma szerinti illetékes állami

szervhez.

3.

Állami és társadalmi szerveknél intézkedések kezdeményezése és e szervekkel történő

együttműködés.
4.

A társaság rendes tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme.

5.

A Társaság kapcsolatot létesít és együttműködik más szervezetekkel, társaságokkal.

6.

Javaslataival elősegíti az STl területét érintő oktatási feladatok megoldását.

-,
7.

Összhangban az Európai Unió harmonizációs törekvéseivel a Társaság kapcsolatot létesít

és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal és ezekben
megbízottjai útján képviselteti magát.

8.
9.

A Társaság személyi javaslatokat tesz állami kitüntetések adományozására.

A Társaság szakmai tevékenységét elősegítő külföldi és hazai klinikusokat, tudósokat

tiszteletbeli tagjává választhat.
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10. A Társaság céljainak megvalósítása érdekében évente legalább egyszer tudományos
tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szolgáló hazai konferenciát szervez.

11. Nemzetközi szervezeteknél elnyert pálvázat útján nemzetközi konferenciát szervez.
12.A Társaság a szakmai kollégiumokba beválasztott tagjai révén részt vesz a szakmai
protokollok kidolgozásában illetve tanácsaival ezen szakmai kollégiumi tagok munkáját

e,őseg,'ti.

13. Ápolja az STl / venerológia nagyjainak hagyományait.

14. Kapcsolatot tart fenn a tömegtájékoztatással, médiával.

15. Törölve

16. www.stdtarsasag.hu címen saját honlapot működtet.

17. Céljai megvalósi'tása érdekében kiegészi'tő vállalkozási tevékenységet folytathat, amely
döntően ellenszolgáltatásért végezhető szakértésből áll.

11'.

A Társaság tagjai, jogaik és kötelezettségeik
ATársaságtagjai lehetnek:

1) Rendestagok
2) Pártoló tagok
3) Tiszteletbeli tagok

4) Örökös tiszteletbeli tagok

1) Rendes tagok
a.

A Társaság rendes tagja lehet minden olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező
személy, aki elsősorban az orvostudománvok és a biológia területén az STl-re

vonatkozó elméleti és/vagy gyakorlati munkát végez. Rendes tag lehet az a diplomás
szociológus vagy jogász is, aki az STI-vel összefüggően tevékenykedik.

b.

Rendes

tag

lehet

mindazon

személy,

aki

az

elnökséghez

intézett

belépési

nyilatkozatban írásban vagy online formában kéri felvételét egyidejűleg nyilatkozva

arról, hogy a belépés feltételeivel rendelkeznek, az alapszabályt elfogadják, az abban
foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
111111.

c.

A rendes tagsági viszony a kérelemnek az Elnökség által történő elfogadásával jön
létre.

--------.---
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d.

A belépési nyilatkozat elutasítása esetén az elutasítás tényét írásban kell közölni a
jelentkezővel.
A
jelentkező
az
elutasítás
tényét
közlő
írásbeli
nyilatkozat
kézhezvételét követő 15 napon belül a döntés felülvizsgálatát kérheti a Közgyűléstől.

e.

Arendestagjoga:
•

részt vehet a Társaság Közgyűlésein

•

szavazatijoga van, minden tisztségre választható

•

javaslatot, panaszt tehet, amelyre a Társaság illetékes szervének 30 napon belül
választ kell adnia

f.

•

igényt tarthat a Társaság működésével kapcsolatos tájékoztatásra

•

szakmai és etikai ügyekben támogatást, személyes érdekvédelmet kérhet

A rendes tag kötelessége, hogy:

•

a Társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedj.en, és a döntéseket végrehajtsa.

•

a Társaság tevékenységében legjobb tudása szerint részt venni, különösen vonatkozik
ez az általa elvállalt feladatok és megbi'zások teljesítésére.

•

a Közgyűlés által megállapított évestagdíjat minden év március 31-igbefizesse.

g.

A rendes tag tagsági viszonya megszűnik:

•

arendestaghalálával,

•

kilépésével:

•

kizárással:

h. A rendes tag kilépése:
A tag a Társaságból bármikor önként kiléphet, de a már befizetett tagsági díjat nem
követelheti vissza. Kilépési, lemondási szándékát az elnöknek, vagy a főtitkárnak
írásban (levélben vagy e-mail) tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat

kézhezvételével

megszűnik.

A tagsági

viszonyok

megszűnéséről

az

Elnökség

a

következő megtartásra kerülő Közgyűlésen tájékoztatja a rendes tagságot.

i,

A rendestag kizárása
•

Ki kell zárni a tagok sorából azt a személyt, aki: közvetlen felszólítás, az olvasási

visszaigazolást kérő, a tag által i'rásban megadott e-mail ci'mre küldött felszólítás

ellenére sem tesz eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének. Amennyiben a tag az
e-mailen részére megküldött felszólítás olvasását nem igazolja vissza, úgy postai
úton

is fel

kell

szólítani.

A felszólításnak - megküldési

úttól

függetlenül -

tartalmaznia kell azt a kifejezett figyelmeztetést, hogy az ismételt mulasztás

kizárást vonhat maga után. A tagság kizárással történő megszűntetéséről az
Elnökség határoz.

•

A Társaság kizárhatja azt a tagot, aki jogszabályt, a Társaság alapszabályát vagy

közgyűlési

határozatát

súlyosan

vagy

ismételten

sértő

magatartást tanúsít,

szakmai és/vagy etikai vétséget követ el, vagy a Társaság érdekeivel ellentétes

tevékenységet folytat.
•

A kizárási elj.árást bármely tag vagytársasági szerv kezdeményezésére az Elnökség
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére igazolható módon

meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére
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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

ny«

szavazással, egyszerú' szótöbbséggel kimondó határozatot i'rásba keH foglalni és
indokolással

keH

ellátni;

az indokolásnak tartalmaznia

kell

a

kizárás alapjául

szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás

megindulásától számított 30 napon belül meghozza és s napon belül igazolható
módon közli az érintett taggal.
•

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül a Közgyűléshez fellebbezéssel élhet. A feHebbezés

beérkezését követően az Elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon
belüH

időpontra

szavazással,

össze

egyszerű

keH

hívnia

a

rendki'vüH

Közgyűlést. A Közgyűlés

dönt.

Közgyűlés

szótöbbséggel

A

határozatát

nyílt

annak

meghozatalakor szóban kihirdeti és s napon belül i'rásban, igazolható módon is
közli az érintett taggal.

•

A Közgyűlés által hozott döntést a kézhezvételtől számított 30 napon belül az

érintett személy bi'róság előtt megtámadhatja.

2)

Pártoló tag(ok)

a.

Pártoló tagok lehetnek azok a természetes és jogi személyek, akik (amelyek) a
Társaság céljainak megvalósítását vagyoni hozzájárulással támogatják.

b.

Pártolótagokfelvételéről az Elnökség dönt.

c.

A pártolótagok körét az Elnökség éventefelüMzsgálja.

d.

A

pártoló

tagok joga,

hogy

a

Társaság

Közgyűlésén

tanácskozási joggal

részt

vegyenek. de szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztségre nem választhatók.
e.

A pártoló tag(ok) tagsági viszonya megszűnik az általuk tett írásbeH (levél/e-mail)
kilépési nyilatkozattal.

3) Tiszteletbeli tagok
a.

TiszteletbeH tagok lehetnek azok a természetes személyek, akik az STl kutatási

területein kiemelkedő értékű munkásságot fejtenek ki, és eredményeket érnek el.

b.

A tiszteletbeH

tagokat az

Elnökség javaslatára

a

Közgyűlés választja.

Évente

3

tiszteletbeli tagsági ci'm adományozható.

c.

Tiszteletbeli tag magyar és külföldi állampolgár egyaránt lehet.

d.

Tiszteletbeli tagjoga, hogy

•

a Társaság Közgyűlésén tanácskozási joggal részt vegyen, de szavazati joggal nem

rendelkezik, tisztségre nem vá\asztható.

5
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•

részt vegyen a Társaság kongresszusain, továbbképzésein,

•

a főtitkár útján tájékoztatást nyerjen a Társaság tevékenységéről

e.

A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy:

•

az

önként

vállalt

feladatait

figyelemmel

a

társaság

alapszabályában

foglalt

alapelvekre, legj.obb tudása szerint végrehajtsa, de tagdíjat nem fizet.

f.
•

A tiszteletbeli tagsági viszony megszűnik, ha
aTársaságmegszűnik,

•

atiszteletbelitagönkéntlemond,

4.) Örökös tiszteletbeli tag, örökös tiszteletbeli tisztségek
Az örökös tiszteletbeli tagság (örökös elnök/ alelnök/ főtitkár/kincstárnok és tagság) a
Társaság bármely rendes tagjának az Elnökséghez benyújtott írásbeli (levél/e-mail)

javaslatára
adományozható
mindazon STI Társasági
rendes .tag
részére,
aki
tevékenységével méltán kivívta az STl társaság tagjainak az elismerését. Az örökös
tiszteletbeli tagokat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés választja.

a)örökös tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei :
•

mentesülnek a tagdíj fizetése alól és a Társaság tudományos rendezvényein nem
tartoznak részvételi díjat fizetni.

•

az örökös tiszteletbeli tagoknak nincsen szavazati j.oguk, nem választhatók, az

egyesületi határozatokat pedig csak érintettségük esetén támadhatják meg
bíróság előtt

b) örökös tiszteletbeli tagság megszűnik, ha
•
•

aTársaságmegszűnik,
az örököstiszteletbeli tag önként kilép.

lv.

A Társaság szervei

ATársaságszervei:

a) Közgyűlés
b) Elnökség

c) Felügyelőbizottság
d) Szakmai szekciók

e) Fegyelmi bizottság

a) Közgyűlés

1.A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a tagok összessége által alkotott Közgyűlés.

2.A Közgyűlést évente legalább egyszer, vezetőségválasztással egybekötött Közgyűlést négy
évenként kell összehívni.

3.A Közgyűlést össze kell hívni:

• a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
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•a

Társaság

előreláthatólag

nem

lesz

képes

a

tartozásokat

esedékességkor teljesíteni;
• a Társaság céljainak elérése veszélybe került;

• ha a tagság legalább egyharmada, vagy a Felügyelőbizottság az ok és
cél megj.elölésével azt írásban kéri.

• ha a bíróság elrendeli

4.A Közgyűlést az Elnökség hi'vja össze, és arra -tanácskozási joggal -az állami, gazdasági,
szakmai, társadalmi szervezetek képviselőit, illetve független szakértőket is meghi'vhatj.a.
5.A Közgyűlésre szóló meghívót visszaigazolást kérő e-mailben kell megküldeni a kitűzött

időpont előtt

legalább

15

nappal.

A meghívóban fel

kell tüntetni

a Társaság nevét,

székhelyét, a Közgyűlés helyét, időpontját (nap, óra, perc) és határozatképtelenség esetén a
megismételt Közgyűlés helyét, időpontját (nap, óra, perc) és az eltérő határozatképességi
szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel

kell

rögzíteni,

hogy

a

szavazásra

jogosult

tagok

álláspontjukat

kialakíthassák. Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet

megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A közgyűlési meghi'vÓ kézbesi'tésétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei
az Elnökségtől a napirend kiegészi`tését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend

kiegészítésének tárgyában

az

Elnökség

2

napon

belül

dönt. Az

Elnökség

a

napirend

kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás
esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számi'tott
legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. Ha az Elnökség a napirend

kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a Közgyűlés a

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő

kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

6.A Közgyűlés határozatképes, ha a Társaság rendes tagjainak a több, mint a fele jelen van. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

7.Amennyiben megismételt Közgyűlés összehívására kerül sor, úgy a Közgyűlés a jelenlévők

számától függetlenül az eredeti közgyűlés napirendi pontjai tekintetében határozatképes,

amennyiben azt az eredeti időpontot legfeljebb 15 nappal követő időpontra hívják össze.
erről azonban a tagokat a kiküldött meghívóban előre kell táj.ékoztatni.

8.A Közgyűlésen szavazati joggal vehetnek részt a társaság rendes tagjai.
9.A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)

az alapszabály módosítása

b)

a belső szabályzatok elfogadása, módosítása

c)

a Társaság elnökének, három alelnökének, főtitkárának, kincstárnokának és
az Elnökség további 15 tagjának megválasztása és visszahívása

d)

a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahi'vása

7
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e)

a tagsági di'j összegének, a befizetési határidő napjának március 31-től

eltérő napban történő meghatározása,
f)

az Elnökség határozatai és intézkedései elleni panaszok és fellebbezések
elbi'rálása

g)
h)

az éves költségvetés elfogadása
az éves beszámoló - ezen belül

az

Elnökségnek

a

Társaság vagyoni

helyzetéről szóló jelentésének -elfogadása;

i)

a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő a Társasággal munkaviszonyban áll;

j)

az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

k)

a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni

kártérítési igények érvényesi'téséről való döntés;
1)

a Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása

m) megszűnés esetén dönt a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó
vagyonról
n)

döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a

hatáskörébe utal

10.AKözgyűléstaTársaságelnöke-távollétébenfőtitkára-vezeti.AKözgyűlésmegnyitását
követően elsődlegesen meg keH állapi'tani a határozatképességet, vagvis az aktuális

taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosm tagok számát. A közgyűlés a
napirendi

pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel,

nyílt szavazással

megválasztja a jegyzőkönywezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint
szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.
A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet keH készíteni, amelyen fel keH tüntetni a

tag, valamint képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés

levezető elnöke és a jegyzőkönywezető aláírásával hitelesíti.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készi'teni, amely tartalmazza

a) a Társaság nevét és székhelyét;
b) a Közgyűlés helyét és idejét;

c)

a

Közgyűlés

levezető

elnökének,

a

jegyzőkönywezetőnek,

a

jegyzőkönyv

hitelesítőjének a nevét;

d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a

szavazástól tartózkodók számát.
11. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapi'tásánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)akitahatározatkötelezettségvagyfelelősségalólmentesítvagyaTársaságterhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indi'tani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem tagja;

e) ki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban

--=_S=--.---
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f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A
\ l`UZ5yult=>
Közgyűlésllaia.`+É.u`uL
határozatát -az
__ _._.____
alapszabály, vagy
_. törvény eltérő
rendelkezése hiányában
__.___,L.__`,^,^tÁrÁn
acatén egyszerű

szótöbbséggel,

nyílt

szavazással

hozza.

Szavazategyenlőség

esetén

határozathozatalt meg keH ismételni, vagy a döntést elvetettnek keH tekinteni.

Társaság
iarsasdg dlc]rj>4aucuyc„.U.`
alapszabályának módosításához,
,.,, ___..___`___ a
, Társaság egyesüléséhez
szétválásához
. ;
__,__
__ ....és
i,~Á~^r
^
Tárcac

Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Társaság
céljának módosításához és a Társaság megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a

szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.

12. A Közgyűlés rendes tagjainak a javaslatára elrendelheti a Közgyűlést levezető elnök a

titkos szavazást.

13. Vezetőségválasztó Közgyűlés esetén az Elnökség által megválasztott Jelölő Bizottság (1

elnök és 2 tag), a rendes tagság által levélben (elektronikus és /vagy postai) megküldött
jelöltek alapján, névre szólóan teszi meg javaslatait az
alelnökökre, a kincstárnokra és az Elnökség többi tagjaira.

elnókre,

a

főtitkárra,

az

14. A jelóltek közül azok kerúlnek fel a jelölő listára, akik a Vezetőségválasztó Kózgyűlésen

nyíftszavazássalmegkapjákajelenlévőkfelének+1főnekatámogatását.

15.A Vezetőségválasztó Közgyűlés során a rendes tagok közül bárki tehet névszerinti
javaslatot a tisztségviselők és a vezetőség tagjaira. A jelolőlistára azok a személyek
kerülhetnek fel, akk a jelenlévők felének + 1 főnek a szavazatát megkapták. A Társaság

elnökét, három alelnökét, főtitkárát, kincstárnokát és az Elnökség további 15 tagját a
Közgyűlés titkos szavazással választja meg egyszerű szótöbbséggel. Megválasztottnak azt
a tisztségviselőt, vezetőt keH tekinteni, aki a legtöbb, de legalább az összes leadható

szavazat több mint felének megfelelő mennyiségú` szavazatot kapta. Eredménytelenség
esetén a választást mindaddig meg keH ismételni, ami'g a jelöltek közül valaki a leadható

szavazatok több mint felét meg nem kapja.
16. A Társaság rendes tagja, amennyiben a meghirdetett közgyűlésen nem tud részt venni,
meghatalmazott útján gyakorolhatja szavazati jogát. Feltétele, hogy a meghatalmazást
kéttanújelenlétébenírjaaztaláésaközgyűlésimeghívótartalmávalösszhangbanszabja

meg a meghatalmazott számára, hogy konkrét kérdésekben / személyi kérdésben is /
nevében

milyen

álláspontot képviseljen. A

meghatalmazottnak a Társaság

rendes

tagjának kell lennie.

17.A Közgyűlés nyilvános. Zárt Közgyűlést rendelhet el az elnök, amennyiben személyi
kérdésekről kell dönteni.

18.AKözgyűléshatározatait,avezetőségválasztóközgyűléseredményétaTársasághivatalos
honlapján teszi közzé és a tagokat hi'rlevélben értesíti.

b)Elnökség
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10

1.

Az Elnökség a Közgyűlés által megválasztott 21 tagú testület.
Tagjai: az elnök, a három alelnök, a főtitkár, a kincstárnok és a 15 tag. Az Elnökség tagjai

a Társaság vezető tisztségviselői.
Az Elnökség tagjai a Társaság rendes tagjai közül választhatók. Az Elnökség tagjait a

Közgyűlés választj.a 4 éves határozott időtartamra.
Vezető

tisztségviselő

az

a

nagykorú

személy

lehet,

akinek

cselekvőképességét

a

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő
ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az,

akit bűncselekmény elkövetése miatt ].ogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem
lehet vezető tisztségviselő aki

közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll. Nem lehet

vezető

e

tisztségviselő

az,

akit

foglalkozástól

j.ogerősen

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.
Megszú`nik a vezető tisztségviselői megbi'zatás:

a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;

c./ lemondással;

d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f./

a

vezető

tisztségviselővel

szembeni

kizáró

vagy

összeférhetetlenségi

ok

bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbi'zatásáról a Társasághoz ci'mzett, a Társaság másik vezető
tisztségviselőjéhez

intézett

működőképessége

ezt

nyilatkozattal

megkívánja,

a

bármikor

lemondás

lemondhat.

az

új

Ha

vezető

a

Társaság

tisztségviselő

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bej.elentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.

Amennyiben lemondás, visszahi'vás, vagy elhalálozás miatt az Elnökség létszáma csökken,

úgy az Elnökség továbbra is határozat-és működőképes mindaddig, amíg az Elnökség
legalább 11 taggal rendelkezik. A lemondás, visszahívás, vagy elhalálozás miatt megszűnt

elnökségi

tagi jogviszonyok kapcsán

az elnökségi tagok két tisztségviselő választó

közgyűlés közötti pótlására csak abban az esetben keH rendkívüli közgyűlést összehívni,

ha az Elnökség már nem határozatképes. Ha az Elnökség fent felsorolt okok miatt
határozatképtelenné válna, akkor jelen Alapszabály a rendki'vüli közgyűlés összehívására

az Elnököt hatalmazza fel, Ha az Elnökség egyszerre lenne határozatképtelen és nem
rendelkezne Elnökkel (lemondás, visszahívás, vagy elhalálozás miatt), úgy írásban értesíti

----
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a társaság rendes tagjait, hogy az Alapszabály lv. a) 3. pontja alapján kérjék közgyűlés

összehívását.

2.

Az Elnökség éves munkaterv alapján működik.
Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az ülés összehívásáról a

Társaság elnöke és főtitkára gondoskodik. A napirendi pontokat is tartalmazó meghívót a
kitűzött időpont előtt 15 nappal olvasási visszaigazolást kérő elektronikus levélben az
elnökség tagjainak meg keH küldeni. Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az

Társaság nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi

pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel keu
rögzi'teni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.Az Elnökség tagjai
kötelesek hiányzásaikat elektronikus levélben előre jelezni.

Az Elnökséget 14 napon belül össze keH hívni, ha azt - a cél megjelölésével - a

megválasztott tagok legalább egyharmada kéri.

3.

Az Elnökségi ülés határozatait az Elnökség jelenlévő tagjai szótöbbségével hozza.
Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg keH ismételni, vagy a döntést
elvetettnek kell tekinteni.

Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen 11 szavazati joggal rendelkező tagja jelen van.

A határozatokat nyílt szavazással hozzák meg kivéve, ha személyi ügyekben szükséges a

határozathozatal.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)

akn a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság
terhére másfajta előnyben részesi't;

b)

akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c)

aki ellen a határozatalapján pertkell indítani;

d)

akinekolyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem tagja;

e)

aki

a

döntésben

érdekelt

más

szervezettel

többségi

befolyáson

alapuló

kapcsolatban áll; vagy

f)

aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a

határozat meghozatalát követő s napon belül i'rásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak a Társaság honlapján történő közzétételével egyidejú`leg.

4.

AZ Elnökség feladata:
a)

a Társaság napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;

b)

a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;

c)

az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;

ill
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d)

az egyesületi vagyon

kezelése,

a vagyon felhasználására

és befektetésére

vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
e)

a

Közgyűlés

összehívása,

előkészítése,

a

tagság

és

a

Társaság

szerveinek

értesítése;
f)

az Elnökség által összehi'vott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g)
h)

részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre;
a tagság nyilvántartása, tájékoztatása;

i)

a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j)
k)

a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak

bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; és
1)

a tagfelvételéről való döntés, döntés a tagTársaságból való kizárásáról.

m) gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról

n)

a Társaság pénzeszközeinek a könywezetési kötelezettségre vonatkozó szabályok
szerint meghatározása

o)

aktív közreműködés a Társaság tudományos

rendezvényei

akkreditációjának

előkészítésében
p) többségi szavazással megválasztja a képviselőit a nemzetközi szervezetekbe. A
megválasztottak megbízása 4 év múlva többségi szavazással meghosszabbítható.

q) javaslatokat tesz állami kitüntetések adományozására

r)

tiszteletbeli tagságra az elnökség bármely tagjának indítványára javaslatot tehet a
Közgyűlés részére.

s)

örökös tiszteletbeli tagságra a Társaság bármely tagjának indítványára j.avaslatot

tehet a Közgyűlés részére.

t)
u)

törölve
megvitatja

az

STl

területét

érintő

kérdéseket

(jogszabályok,

irányelvek)

és

kialakítja a Társaság STl-vel kapcsolatos javaslatait.

5.

Az elnökfeladata:
a)

a Társaság képviselete, kiadmányozás, kötelezettségvállalás, igény-érvényesítés

b)

az Elnökségi ülés összehívása ésvezetése

c)

javaslattétel az alelnökök, a főtitkár, a kincstárnokés az elnökségi tag személyére

d)

a Közgyűlés és az Elnökségi ülésekvezetése

e)

a Közgyűlés határozatainak ellenjegyzése

f)

döntés

és

intézkedés

az

Elnökségi

ülések

közötti

időszakban

az

Elnökség

évi

pénzügyi

hatáskörébe tartozó ügyekben a főtitkárral egyetértésben
g)
h)

az Elnökség megválasztásáig ellátja annakfeladatkörét is
a Közgyűlés tájékoztatása az Elnökség által elfogadott

előző

beszámolóról.

6.

i)

koordinálja a tudományos rendezvények akkreditációs előkészületeit

j)
k)

irányítja az éves tudományos rendezvények szervezését
az elnököt akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti

Az alelnökökfeladata:
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Koordinálják az Elnökség tagjainak munkáját és biztosítják a saj.át szakterülettel való

kapcsolattartást. Aktívan részt vesznek a Társaság

tudományos rendezvényeinek

szervezésében. Elősegi'tik az egyes szakterületek és az Elnökség közötti párbeszéd
kialakulását.

7.

Afőtitkárfeladata:
a)

szervezi a Társaság írásbeli és adminisztrációs teendőit a

Közgyűlés és az

Elnökség útmutatásainak és döntéseinek megfelelően
b) előkészíti a Közgyűléseket és az elnökségi üléseket, gondoskodik a jegyzőkönyvek

vezetéséről és a megfelelő belső tájékoztatásáról
c) elősegíti a határozatok végrehajtását
d) rendszeres operatív kapcsolatot tart a Társaság tagjaival
e)

aktívan

részt

vesz

a

Társaság

tudományos

rendezvényeinek

akkreditációs

előkészítésében
f)

a

tudományos

rendezvények

szervezésével

megbi'zott

technikai

szervezővel

rendszeres kapcsolatot tart
8.

A kincstárnokfeladata:

:}
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zárszámadásokat végez.

c)

A

könyvelő

által

elkészített

éves

költségvetést,

zárszámadást

és

vagyonmérleget a következő év első negyedéig az Elnökség elé terjeszti.
d)

9.

Pénzügyi szempontból irányítja a Társaságvállalkozói tevékenységét

A nemzetközi szervezetbe delegált képviselő megbízatása.
A vezetőség által delegált tag megbízatása a megválasztott vezetőséghez hasonlóan négy
évre szól. Az új vezetőség azonban a megbi'zatást titkos szavazással (a szavazati joggal

rendelkezőknek fele + 1 fő) meghosszabbíthatja. A nemzetközi szervezetbe delegált tag a
Társaság Elnöksége által többségi szavazással hozott határozatoknak megfelelően köteles
képviselni a Társaság érdekeit. A delegált képviselő évente egyszer az Elnökségnek

tevékenységéről
guidelines,

beszámol. A

nemzetközi szervezettől

konferenciák) elektronikus levelező

érkező információkat (hi'rek,

rendszerünkön

az

Elnökség tagjaival

megosztja.

c)

Felügyelőbizottság

-,
1.

A Közgyűlés Felügyelőbizottságot választ.

2.

A megválasztott Felügyelőbizottság feladata a Közgyűlés és az Elnökség határozatai

végrehajtásának, a Társaság és szervei alapszabály szerinti működésének, az ügyvitelre és
a pénzügyi-számviteli rendre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése.
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3.

A Felügyelőbizottság háromtagú testület, tagj.ait a Közgyűlés választja a Társaság rendes
tagjaiból.

A

Felügyelőbizottság

tagja

az

a

nagykorú

személy

lehet,

akinek

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem
lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó
kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozój.a a jogi személy vezető
tisztségviselője.

4.

A Felügyelőbizottság első ülésén elnököt választ, éves munkaterv alapján dolgozik,
szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze a

napirend meghívóban történő közlésével. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha
legalább 2 tag jelen van. A döntéshozatal egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással

történik, az ülésekről jegyzőkönyv készül. Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt
meg kell ismételni, vagy a döntést elvetettnek kell tekinteni.

5.

A Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek -jogszabály rendelkezése
esetén részt vesznek -a Közgyűlés és az Elnökség ülésén. A Felügyelőbizottság elnöke

szükség esetén, de legalább évente egyszer beszámol az Elnökségnek a Társaság
pénzügyi,

gazdasági

helyzetéről.

gazdasági
helyzetéről,
Közgyűlésen.

6.

A

Felügyelőbizottság

A

Felügyelőbizottság elnöke

ellenőrzéseinek

köteles

az

tapasztalatairól

intézkedésre

való

a Társaság

beszámol

az

jogosultságnak

pénzügyi,

éves

rendes

megfelelően

a

Közgyűlést, vagy az Elnökséget táj.ékoztatni és annak összehi'vását kezdeményezni, ha

arról szerez tudomást, hogy:

- a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre j.ogosult vezető szerv

döntését teszi szükségessé,
-a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A

Közgyűlést,

vagy

az

Elnökséget

a

Felügyelőbizottság

indi'tványára

-

annak

megtételétől számított 30 napon belül -intézkedés céljából össze kell hi'vni. E határidő

eredménytelen

eltelte

esetén

a

Közgyűlés

és

az

Elnökség

összehi'vására

a

Felügyelőbizottság is jogosult. Ha a Közgyűlés, vagy az Elnökség a törvényes működés

helyreállítása

érdekében

szükséges

intézkedéseket

nem

teszi

meg,

a

Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó

szervet.

d)

Szakmai szekció

1,

A Társaság tagjaiból a Közgyűlés Szakmai szekciókat hozhat létre.

2.

A Szakmai szekciók az STl speciális területével foglalkoznak.

3.

A

Szakmai

szekciók tagjai

a

szekciók

működésére

ügyrendet

állapítanak

meg.

A

döntéshozatalhoz a szakmai szekció többségi szavazata elegendő

14

-=-=` __

-

15

V.

Fegyelmi bizottság
1.

Az ad hoc (eseti) Fegyelmi bizottságot szükség szerint az Elnökség jelöli ki. A Fegyelmi

bizottság elnöke az Elnökség egyik tagja, két másik tagját a Társaság rendes tagjai közül
az Elnökség jelöli ki.

2.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét (amely tartalmazza

működése alapvető szabályait:

minimális ülésezési gyakoriság, az ülés összehívásának rendj.e, határozatképesség, a

határozathozatal módja) maga fogadja el alakuló ülésén.
Vl.

Záró rendelkezések
1.

A Közgyűlés -eltérő döntése hiányában -

az elnököt, az alelnököket, a főtitkárt, a

kincstárnokot és az Elnökség többi tagját négy évre választja.
2.

A Társaság vagyona tagdíjból, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból,
valamint vállalkozásainak nyereségéből képződik.

3.

A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok csak tagdíjat kötelesek fizetni, a
Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

4.

A Társaság a Fővárosi Törvényszék által történő nyilvántartásba vételével válik jogi
személlyé.

Ha a Társaság neve, székhelye, képviselőjének (elnökének) személye megváltozik, azt a
Fővárosi Törvényszéknél be kell jelenteni.

6.

ATársaságmegszűnik, ha:
a)

jogutódlással, ha más egyesülettel egyesül, vagy egyesületekreválik szét.

b)

jogutódnélkül,ha
-

a Közgyűlés.kimondja a megszűnését;vagy

-

azarrajogosultszerv megszünteti; vagy

-

megvalósította célját; vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt

nem határoztak meg; vagy
-

7.

tagjainakszáma hat hónapon keresztül nem éri el atízfó't.

A Társaság alapszabálya által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései az irányadók.

VII.

Hatálybalépés
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Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály a 2019. április 12. napján megtartott közgyűlések

határozatai alapján az elfogadást követően, a Fővárosi Törvényszék változásokat bejegyző
végzésével lép hatályba.

Budapest, 2019. április 12.

Dr. Várkonyi Viktória
Elnök

MagyarSTITársaság
1053 Budapest
Ferenciek tere 7-8. ]11. lh. 2. em

Adószám: 18156395-243
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