
MAGYAR DERMATOL6CMI TANSULAT PCYSEGES

SZERKE,ZETB'E FoGLALT ALApszABAr,ya

(az alapszabdlgban a 2021. md.rcius 24-i m6d.osttd.sok
dolt betiuel kerdltek rogzit€sre)

MAGYAR DERMATor,6cnr TARSULAT {MDTI a Fovarosi Torvenyszek altal
0[-02-0000516 szamon nyilvdrntartott civil szertrezet, amely megfelel az
egresuleti jogrol, a klzhasznu. jogA116sro1, valamint a civil szervezetek
mukodeserol es tamogatasd"rol szolo zoLL. 6vi CLXXV. tv. g2. S -ban
r o gzitett ko zL:.as znu s 6.gi felteteleknek.
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MAGYAR DERMATOLOGIAI TARSULAT EGYSEGES
SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABALYA

A Magrar Dermatologia T6:rsulat kozffilese a Polgdri torvenykonyvrol szolo 2olg.6vi v' tiinr6ny, €s. az egresulesi iogiot, et kozh.aJznu jogdlldsrol, valamint a civilszewezetek mukodeserol es t6mogatasdrol szolo 2o:-L. 6vi clxxv. tiirv6nyrendelkez6sei alapjan az egresulet alapszatrdlydt az alabbiak szerint allafiga meg

A tArsasAg neve :

roviditve :

angolul:
nemetul :

I.
Altalenos rendelkez6sek

1.

MAGYAR DERMATOLO GIAI TARSULAT
MDT.
J lungarian Dermatological Society
lJngarische Dermatologische Gesellschaft

2.

1.. 
A Y.sy""..?:1T.tol6giai r6rsulat -tdrsadalm i szewezet- (tov6bbiakban

T6rsulat) rniikiid6si teriilete :

2. A TArsulat alarritdsi eve:

MagrarorszAg

19128.

Magzar Dermatologiai Tarsulat (kozokirat)

1OB5 Buda.pest, M5"ria u.41.

?
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3.

A Polgdri Torvenykonyvrol szol6 2OL3. 6vi V. tiinr6ny, es az egresul6si jogr6l, a
\lzhasznu jog611Asro1, valamint a civil szervezetek mukodeserol 

-es 
tamogatAsArol

szolo 2011. 6vi cl,xxv. torve:ny alapjan mukodo, a tagok kozos, tartos,
afagsSabalyban m,eghatarozott celjanak folyamatos megvalositdsdra l6tesitett,
nyilvantartott tagsdggal rendelkezo ontJl6 jogi szem61y, es jogut6dja a MOTESZ-bol
1993-ban kilepett MDT-nek, amely 1928-as alapitdsu.

A TArsulat dermato'venerologiaval es dermato-venerologiai kutatAsokkal fogla]kozo
termeszetes es jogi slzemelyek onkentes tArsulasAn alapulo szervezet.

szeweitetei vannak, de ezek nem ondrllo jogi
dontes;e a,lapjAn nagrobb kilf6ldi vagr belfoldi
szervezeti, gazdasagi, szakmai onall6sAga

A TArsulat pecsetje:

A TArsulat cime:

A Tdrsulatnak tenileti es szakma.i
sTemelyek. A Tdrsulat k6zg'rulesenek
sVervezethez kapcsolodhat teljes
megtartasa mellett.

A szervezet kozvetlen politikai tevekenysriget nem
fi4ggetlen, azoknak anyagi tArnogatAst nem
tevekenyseg: pdrt 6rdekeben vegzett politikai
k€pviseloi vAlasztAson torteno ieloltallitZis. a
k€pvise16-testuletetre torteno je1o1trl11it6.s,
tdrteno jeloles, a megrei jogu vAros 19g*ig

folytat, szervezete pArtoktol
nyujt. Kozvetlen politikai

tevekenys€,g, az orszAggrulesi
megrei, fovArosi onkormAnyzat

az Europai Parlament tagjAnak
1o-testuletebe torteno jeloltAllitd s,

a:2. MDT elnoke
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valamint a polgarmester jelolese; nem minosul kozvetlen politikaitev€kenysegnek a kulon torvenyben meghatar otor- nemzetisegi szervezetdital a helyi, ilietve nemzet.isegi onkorm a"iriti iipvisel6i valasztason torteno1'eloltallitAs valamint a polga-rmester jelolese. A TArsulat orsz6:ggrulesi esonkormanyzati kepviserojerortet nem edit, es nem tamogat.

II.

A T6rsulat c6lja 6s tev6kenys6ge
4.

A Tdrsulat c6{ia:

A dermo-venerologia, kozmetologia.fejlesztese, a tagok tudomdnyos ismeretenekb6vitese 6s orvosetikai nevel6se]. A 
. 
tArsasAg f"f"J?ir, hory a tudomAnyagnakrnodszertanS:t terjessze, a tudomAnydg hazai 6s kulfoldi eredmenyeit ismertesse,elosegitse a tudomdny eredmenyeinek fitakorrati reirras;znarasat, szakmai folyoiratokszerkesztesevel is 

!19;9-sit*. a ma$/ar kutatasi eredmenyek minel sz6lesebb korumegismerteteset belfoldon es kulfoidon egzarAnt.

A tarsadalmi szervezet c6l szerinti tev6kenys6ge soran kiizhasznriszolg6ltat4saib6l bdrki r6szesedhet.

A kozhasznu szolgaltatas a fentiekben reszletezett tevekenysegekben nyilvanul meq.

5.

A TArsulat celj ai me gyal6sitAsanak erdekeben :

1. rendszeresen elcjadAsokat, vitaul6seket, Ltazai es nemzetkozi konferencidkatrendez:
szakfolyoiratokat 6s mas kiadvAnyokat ad
tudomanyo s konyvkiadAs t ;

ki, javaslataival segiti a
javaslataival segiti a szakteruletet €rinto oktatAsi feladatok megoldAsdt;
a szakteruletet erinto kerdesekben velemenyt nyilvanit, javaslltaival segiti azdllami es t6rsadalmi szervek munkaj6:t , u"oLkur"kapcsolitot tart fenn;feladatainak megold6sa erdekcnen prrtyazatokat hirdethet, jutalmakat tuzhetki,_ alapitvdn5rt, emlekermeket es di;Ltat letesithet, tamogathat hazai eskulfoldi utakat tudomdnyos e gruttmukodeseket;

j avaslatokat tehet dllami kitu ntetesek adoman vozasar a-
nagrtekintelyu es a TArsulat szakmai tevekenyseget elcisegito ktlfolditudosokat, kli'ikusokat tiszteretberi tagjavd varaszthati
a TArsulat erdekeben kiemelkedci murrkAtwegzo vagr kiemelkedo tudomanyostev6kenys6get folytato hazai 6s kti1f6ldi deimatol5gusoknak irasbelieloterjesztes es a vezetoseg dontese alapjan Kaposi-ermet, valamint Gruby_ermet adomanyozrtat, evente maximum , f6nek; a kituntetettekmunkdss6gukrol eloadAsban szamolnak be.

to.

szukseg szerint bevonja munkajaba rnind.azokat a szakemberekettarsadalmi munkaban, vag/ dljazes eleneben- akik felk6szultseguknel fogvaa TArsulat celjainak megvalositasd:t segiteni tudjAk;
kapcsolatot l6tesit es egrul.tmukodik mds izervezetekkel, tArsasAgokkal,egresuletekkel, irdnyitja, osszehangolja es tamogatja tagjai es szekcioi ilyenirAnyu tevekenvs6g6t; - 

_A

Dr. Gyulai
az MDT elnoke
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20.
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22.
23.

24.

26.

27.

11.

12.

13.
14.
15.

r6.

A Tarsulat szakmai szervezetei 6s
nQmzetkozi tarsasd:gok es szerve zetek

t6rsadalm i szerv ezetj o gi jelle ge :

f lars u lat az alabb I ko zlt as znu teve ke nys e ge ke t

a.) Eg6szs6gmeg6rz6s,
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reszt vesz nemzetkozi es mas krllfoldi tudomd:nyos szakmai szervezetekmunkdjdban, 6s ezekben megbizottjai utj6.n kepviselieti magat;anyagi iehetosegeinek hatarain beiul es tapcsot.tri rerre.r segiti tagjai ,'azaies kulfoldi kongresszusokon, szakmai rendezv6nyeken vato reszveteret;olyan szakmai es gazdas6:gi tevekenyseget folytat"hat, mely vagron6:t noveli;segiti a tagok szellemi alkotasain ak'hazat es kulfoldi hasznositasat.a dermato-venerologi a ]tazai fejlodesenek elosegitese a szakd:g muvelesenekosszefogAsa utj6:n, az aktuAris, u.j szakm ai iranyiatokirant nyitottana tagok tudomanyos ismeretene-k bovitese, szikm ai klpzettsegenek emelese,tudomanyo s tevekenyseguk se gitese, szervezese
dermato-venerologusok szakmai erdekeinek kepviseletea szakmai tekintelye, td:rsadalmi elismerisege jrdekeben c6lorientalterdekk6pviseletet biztosit minden szintena mas/ar dermato-venerologia eredmenyei hazai es nemzetk6zimegismertetesenek, grakorlati felhaszndlasdna"k etosegitese
hazai tudomanyos f6rumok megtartasa es szerveze se ?ermato-venerol6gusok
s zamar a, a s zakttg kepvis eret e i haz ai tudo manyo s k8zeletb enkapcsolat tartd.sa a tomegt6j ekoztatAssal, mediAval
a kozveiemeny hiteles tdj€koztatilsa zr tudom anyagesemenyeircil
egeszsegugzi felvilagositas megel6zesre, .ge*r#gr" neveles, on6lroan esorszagos programok kereten belul
a tudomanydg graduaris es prosztgradualis oktatasAnak erosegitesetudom6:nyos tev6kenys6g, kutatAstermatol6gia terulet6n
egeszsegmegorz€s, betegsegmegelozes, ryogrito-, egeszsegugri rehabilitd-ciostevekenyseg hatekonyabb m6dszereirrek-kiillgozasa- r a.r-"tologia teruletenes a hat6:rteruletein
javaslatteteli alkalmak, 

-lehetosegel< teremtese, a tagsag velemenyenekmegisrnerese, ervenyesulese cefabol: az informS.cio-aramtas ketirenyukoordinAldsa zr Tarsulaton belul.

A tArsadalmi szervezet a kdzinasznu szolgdltatasok megvalositasdnak modj6t afentiekben jelolte meg.

A tiszteletbeli tagok es a Kaposi-eremmel kituntetettek kituntetesuket a T6rsulatrgya77v9nVen, unnepelyes korulm.enyek kozott veszik at, ahol munkassagukrolef6addsban szamolnak be.

6.

A Tarsulat a nemzetkozi szerstezet, az rntetnational League of Dermatologicalst:,t:lt:: (ILDS) tagjakent, annak szervezeti es alapszabilJyzataval osszhangbanmukodik.

szekcioi a -Vezetoseg egzetertesevel_ mas
tagjai :is lehetnek.

7.

A

Dr. Gyulai
az MDT noke
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b.)

c.)
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rehabilitdci6s tev6kenys6g, amely tev6kenyseget a lakossag egeszs€giS"llapotanak javitdsa, a jobb eletrnin6seg elds.git."., mint kozfeladathoz
kapcsolodoan vegzi a'lArsulat. F,zen kozfeladat 

"IlAta*. az L997.6vi CLrV.tv. az egeszsegugrrcll r4B. g 6s 144. s (u - (2lbekezdes6n alapur.

Tudomdnyos tev6kenys6g, kutat6s, amely az egruttmukodes a klzeptav'tudomdny-, technologia- es innovacio-politikai strilegia kialakitas6ban, mintk6zfeladathoz kapcsol6dd tevekenys€g. Ezen liorf.lrdu.t ellatasa, atudomanyos kutatas.rol, fejlesztesr6l es innovS.ciorol szolo 2OL4.6vi LXXVI.tv, 4. S 6s 5. g szakaszain alapul.

Nevel6s 6s oktat6s_, k6pessGgfejleszt6s, ismeretterjeszt6s, amelytev6kenyseget a Tarsulat az dllai korfelad"t 6t kepezo - neveles-oktatas,
felnottoktatds, fejleszto neveles stb. - alapfeladatot< enatasaval kapcsolatban
vegez' Ezen kdzfeladal- elldtdsat a nernzeti koznevelestol szolo 2O11. 6viCXC. tv. 4. S {U al - uf . rendelkez6srei iridk elcj.

8.

A tArsadalmi szervezet, mint klzhaszn:u szervezet tevekenys6get nyilvAnosan vegzi.

A tArsadalnii szervezet mukodeser6l, szolgaltatAsai igenybevetel6nek modjdrol,valamint besz6moloirol nyilv6Lnos hirdetmerryet<et jelentet meg. A hirdetmenyeket esy. alapito okirat szerinti tevekenvseg eJ gazjatkodds legfontosabb adatait a
T6rs ulat honlapj an (www. derma. hu) ieszi hozzaflrrrct6v € .

A tArsadalrni szervezet, mint kozhasznu szewezet mukodesevel kapcsolatosan
keletkezett iratokba bArki betekinthet, a tArsadalmi szerv ezet vezetosegevel tortent
elozetes egreztetest kovetoen.

A tarsadalmi szervezet nem zarja ki, hogr tagjain kivul m6s is reszesulhessen a
\lzlnaszn:u szolgaltatas aib o1.

A tarsadalmi szervezet vallalkozasi tevekenyseget csak k6zinasznu celjainak
rye gvalo sitAs a e rdeke b en, azokat n e m v e s zely e zietv e v e gez.

A tArsadalmi szervezet gazddlkod6:sa sorArL elert eredm6ny6t nem osztja fel, azt a
Ietesito okiratban meghatdrozott tev6kenysegere forditja.

III.
A tdrsulat tagiai, jogaik: 6s kiitelezetts6geik

Tirsulat tagiai lehetnek:

rendes tagok
tiszteletbeli tagok
pdrtolo tagok
szakdolgoz6 tagok

9.

t.A

a)
b)
c)
d)

az MDT elnoke
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Rendes tag lehet az, aki elfogadja a Tersulat alapszabalyat es az MDT onlineadatb6zis1tban kitoltheto elektronikus urlapon nenyratla be16p6si nyiratkozatat,
mellekeli 2 tag irasbeli ajanl6:sat, es a Tars'ulat elnoke a tags6gi k6relmet elfogadja.

Tarsulat szakteruleten kiemelked6 jelentosegu
tagokat a vezetciseg bArmely tagjdnak ajdnldrsAia

A p6rtol6 tag olyan termeszetes vas/ jogi_ szemely lehet, aki a dermato-venerologiaugzenek haz(tnkban valo elobbre vitele 
"et;'auot 

cJatlakozni kiv6n a Tarsulathoz, esakit a Kozgrules felvesz a TArsulat pdrtolo iaglai soraba.

szakdolgoz6 tag olgan term€szetes szem\lg lehet, aki el a Tdrsulat alapszabdlgd.t6s a szakdolgoz6i munkacsoport szakmai cdtkituzeseit elfogad,ja, a idrsulathozbenyrtj{a 
.a -szakfolgozo tagsagi kerelm€f., 6s a Td.rsutat- etnaice a szakd.olgoz6itg'gsdgi k'relmdt elfugafja' A szagd.otgoz6 tag a szakdolgoz6 munkacsoporton belilrendelkezik szauazati joggct"t 6s a sz,akd-otgizoi. munkacsoporton betul uataszthat6tisztsegre (szakdolgoz1i munkacsoport elnolie, szakd.olgoz6i'munkacsoport titkdra).

$ rdrsu!7t re,ndes, tiszteletbeli, pdrtol6, 6,s szakd,olgozo tagjai. jogaikat szem1lgesenu.agu teljeg bizongit1 ereju magdnokiratba. foglalt meghiiatmaid.ssal kepuisetojikutjdn, a jogi szemelyek toru€nyes rcepuise[ajik ntjd; ggakoroljak. szauazati jog,illetue uezetd testiletekbe 6s uezeto tisitsegre ual6 iegudtasztd.s Zs a udlaszthat1sd"g
lbhetos1ge csak a rendes tagokat itteti meg.

Tiszteletbeli tag lehet az, aki a
eredmenyeket ert el. A tiszteletbeli
a Vezet6seg vAlasztja meg.

Valamennyi tag joga, hogy:

a) a termeszetes szemely maga va$/ raregltatalmazottja rltjAn, a jogi szemelypedig torvenyes kepviseloje utjdn tzinacskozasi, inhitv diyozasi" jJlgal r6szt
ve$/en a Tarsulat kozgrul6seirr, szervezeti, szakmai es tudomanyl*"Eteteben,
az AllAsfoglalAsok, hatarozatok kialakitdsAban 6s vegrehajt6sdban, illetve aTdrsulat egzeb tevekenysegeben;

b) reszt vegren a t5.rsulat Altal rendezett kongresszusokon es mas szakmai
tudomAnyos rendezv6nyeken, ezeken eloaddst tartson, vagr egreb alkotAsAt
bemutassa, velemenyet elmondja;

c) a T5:rsulat vezeto szervei dltal meg.h,atarozott feltetelek szerint ig6nyelje ar'rsurat-"*ul.3#sltrtultrj;:.f;iT;:'"^*m6snernzetitdrsasagokban

letesitett tagsaghoz, azok tisztsegvisel6jevel, illetve a
tarsasagokkal es egres;uletekkel valo kapcsolattartAshoz ;tudomanyos konfere.ciakra, szakmai tanulmdnyokra valo
kuldesehez;
egreb, a TArsulat mukod6s6t segito es a szaktertilet feil6d6s6t
szolgAlo tevekenyse getrcz;

2.

d) beleszolhasson a TArsulat anyagi eszkozeinek felhaszndlAsdba;
e) a Tarsulat tisztsegvisel6itol a besz6molasi kdtelezettseg

megkapja a szukseges anyagokat, illetve betekinthessen
kereteben,

az anyaglilag
tAmogatott tevekenys6gek irataiba;

f) 6lhet a TArsulat dltal nyujtott ktilonleges kedvezmenyekkel (kituntet6s,
pAlydzat, stb);

g) a TArsulat testuleteinek
szavat felemelie.

es tisztsegvisel6inek hatarozatai, allAsfoglalAsai ellen

Gyulai
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a)

b)
c)

d)
e)

llContact Dermatitis szekcio
2 qDermatochirurgia szekcio
3 :Dermato-Onkologia szekcio
4,Experimentalis dermatologia
5 . Gye rme kborgzoryA sz ati szekcio

a)
b)

Valamennyi tag kiitelessdge

megtartani a TArsulat alapszabdlydt es be1s6 e16ir6sait, illetve hatilrozatait.azok me gval6s itds At tevekenyen el6mo zditani;
legjobb tudasa szerint reszt venni a Tarsulat i<onkret tevekenysegeben;
a kozosseg erdekeit is szem el6tt tartva marad6k nelkul eleget tenni elnyerttisz-tsegebol eredc!, tov6bba onkent vdllalt feladatainak;
a rabizott anyagi eszkozokkel felel6sen bAnni:a tagdijat legkes6bb minden tdrgrev marcius 31. napjdig befizetni. Atagfelvetelkor a szemelyes adatiit (nev, rakcim, munkahely, e-mail,levelezesi cim, szakk6pzetts6gre vonatkozo adatok.) megadni, az ad,atokbantorten6 valtozas eseten a vAltozds okat az adatbdzislan haladektalanulatvezetni, vagz irS"sban bejelente.ni a Tarsulat fotitkdr6nak (elektronikusvagr postai uton)

10.

1. A tagsigi viszony megsztinik:

a tag haldlAval, illetve jogi szemely megszunesevel;
kilepessel, lemondassal (tiszte1elb.1i,-illetve pd,rtolo tagsag eseten). A tagkilepesi (lemonddsi szAndekdt az elnoknek, vary a fotitkArnak irasbantarfoz.rk bejelenteni. A tagsdrgi viszony a nlrLutkorut kezr-tezvetelevelmegszunik. Tagsdgi viszony megszunes6r6l a Tdrsurat KozgruGsetttlekoztatni kell;
kizarassal; irasbeli felhivds utan kizarast von maga utan, ha az illet5nektagdijbefizetesben tobb, mint 3 eves elmaradasr. rr.r,lA kizarasrora Vezetoseghataroz az !Jtalanos donteshozatali rend. szerint. A dontest a taggal irasbankozolni kell, es a jogorvoslati lehet6si:g6r6l is tajekoztat6st keli adni.
a TArsasdg megszunesevel

Ki kell zirni a tagok sord:bol azt a szemelvt. aki:

a 'rarsulattal szemben fennalro kotelezettsegeinek
onhibajdrbol nem tesz eleget;
a Tdrsulat 6rdekeivel ellent6tes tevekenys6get folytat
kizar 6"s ar oI a K6zSyrilles hat6roz.

Iv.
A szekci6(kf , munkacsoport(okf

c)

d)

A Magrar Dermatologiai Tarsulat alapszabalya r6gziti, hory mukodese soransTekci5kat, :munkacsoportokat hozhai ldtre. A lEten alalszabdly modositAsidopontjaban a Magrar Dermatologiai Tdrsu.tatnak $bT-nek) mukodd szekcioi:

11.

Dr. Gyulai
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6. Haryom any orz6 csoport
T .Kozmetologiai szekcio
B.Lymphoma szekcio
9.Mykologia szekcio
1 0.Nemet-Magrar szekcio
I 1 .Photodermatologiai szekciti
L2.Pszicho-dermatologiai szekcio
[ 3, Magrinborgzogzdszok szekcioia
1 4. Dermato-infektologiai szekcio
l5.Psoriasis szekcio
1 6.Dermatoszkopos szekcio
17. Acne-rosacea szekcio
18. Hidradenitis suppurativa szekcio

$4unkacsoport[iai]

] . Szakdol gozoi munkacsoport

A Y?ry"r Dermatologiai rd:rsulat alapitoi ri)gzitik, hogr a jelenleg mukodciszekciokon es munkacsoporton tul a Dirmatoldliai rarsJiaton "belul uj szekcio,munkacsoport letrehozasilra akkent kerulhet *o{ fr. minimum a szakmaban ketorszagosan elismert tudomS.nyos minositessel rend elkez6 szemely *r.t 
"io, ,r"g,

ryunkacsoport letrehoztsat ttatarozza el es az Altaluk l6treltozando szekcio vagrmunkacsoport minimum. 10 f6 tagsdggal rendelkezik. Az igr letrehozando szekcio,
I"ry Pyttkacsoport letrejotteh., 

"r.rt 
*.ges, hogr a Magrar Dermatologiai TArsulatvezetosege a szekcio, vagr munkacsoport letrehozds at ltatarozattal enged elyezze.

Szekcio, vas/ munkacsoport tagja lehet a l\rlagrar Dermatologiai Td.rsulat tagja, akia szekcioba vary mu.nkacsoportba valo belepeii nyilatk ozatot megteszi es a szekcid,vagr munkacsoport szakmai celkituzeseit m agaenlk elfogaa.la.

A, Magrar Dermatologiai Tarsulat vezet6seg€:nek hatarozataalapjd.n letrejott szekcio,
Yflq Tyikacsoport sajdt tagiai kozul ,r.r"tii""g.t valaszt, ery elnokot 6s egr titkdrt.
Az elnok es a titkar megbizatasa 3 evre szol.

A :?:k"i9 vary_ munkacsoport onAllo gazd.asagi egrsegnek nemgazdalkodasa a Magrar Dermatologiai rarsulat gazdalkod?sen belul
vezetoseg iranyitdsa es a vezetoseg altal meghataro zolttkeretekki)z6tt.

minosul,
zajlik, a

A szekcio, 6s a

A Szakdolgozoi
irAnyad6ak.

munKacsoport megszun6se :

- ha a szekcio, munkacsoport minimum f6 ara (10 fo) csokken,- ha a szekci6, munkacsoport tagiai igr dontenek,
- ha a Magyar Dermatologiai rarsurat vezetosege a szekcio

megszuntet6se mellett dt'jnt.
- ha a szekcio, munkacsoport mukodese nem felel meg, vary

ellentetes a Magrar Dermatologiai rarsulat alapszabdlyaval.

munkacsoport mrikodesere a szekciokra vonatkoz6 szabitlvok az

Gyulai Rolland
az MDT elnoke



A

A Tdrsulat vezetci szenrei:

[.Kozgrules
p.Vezetoseg
3.F elugrelci BizottsAg

v.
tdrsulat vezet| szervei

12.

13.
Kiizgytil6s

9

f Jery-tht legfobb testuleti vezeto szelve et Kdzffiles, amely minden, a Tarsulatoterint6 kerdesben dontesi hatAskorrel rendelkezik.

A Klzgrares kizdrolagos hatdskorebe az ardbbtak tarto znak:

1 megallapitja, illetve modositja a Tarsulat arapszabalyat;2' megszunteti a TArsulatot, ha a feloszlasAt,'vagr mas tArsulattal valoegresul6s6t a K6zffil6s kimondja;
3' dont mindazokban az uryekben, amelyeket az Arapszabaly varyj ogszabAly kizar6Iagos hatAJkor6be utal:4' megvitatja a Tdrsulat munkdjELt, meghaierozzaa Tarsulat legfontosabbfeladatait a kovetkezo id6szakra es dont az altalavalasztott testuletek,
_ tisztsegvisel6k visszahivAsAnak kerdeseben;
5' megAllapitja a tagok dltal a Tdr:sulatnak fizetendcj tagdij m6rt6ket, donta tagdij ked v e zrn6 ny ekr 6I ;6' megvdlasztja a vezet6segvdlasztAst megelozo evi Kozgrulesen a jelolo

bizottsAgot;
7. a TArsulat eves beszAmolojdnak jovAhagrdsa;
8. megvAlasztja 3 evre szoloan a lldrsulat Vezet6seget;

- a Tdrsulat elnoket, alelnoket es fotitkarat, akik - a 3 eves
mandAtumot kovetci 3 eves idoszakot kiveve - ujravalas zthatoak.- a Tarsulat alelnoke (valasztott elnok) a kovetkezcj idoszakban -kozgrulesi hatarozat]nc>zatal eseten - atveszi az elnoki
feladatokat:

- aVezetoseg tovAbbi tagjait
9. megvalasztja 3 evre szoloan a Tdrsulat;

a) penztarosdt, aki eiutomatikusan tagja a Vezet6segnek;
b) a Felugzelo Bilzottsd:g tagjait, 

"t 
it nem l"gl"i a

vezetos6gnek. A lrelu$relo Bizottsdg ernoket annaritagjai
maguk koznl vAlasztj 6k.

10. akdzLrasznusAgi melleklet elfogaddsa;
1 1. az 6ves koltsegvetes elfogadAsa

L4.

A TArsulat valasztott szervei a Kozgrulesnek felelosseggel es beszdmolAsi

az MDT elnoke



A Tdrrsulat elnoke, fotitkara es penztArosa abbanbetolti, mas kozhasznu szervezetben nem viselhetfunkciot.

i0

az id6szakban, amikor tisztseget
elnoki, f6titkdri, vagr penztar6si

15.

f K?:gfrles a. tagok- osszessegebol 
.all- A Vezet6seg d]tal megdllapitott szamumeghivott vend6get a Kozffillsen tan6"cs kozilsiiog itt.t'i _.g.

16.

Kozgrulest evenkent, 
. 
vezetos6gvalasztassal egrbekotott Kozgrulest 3evenkent kell osszehiv..li A tcozg[rulest akkor is Tssze keli hivni, L'a azt abirosdg elrendeli, illetoleg a tagoi egrharmad u ,, ok es c6l megjelolesevelkivdnja, es ezt alAirAsAvafmege*siti.

Ak6zffilest a Vezetcis6g hivja ossze. Annak hely6t, idejet, valamint a javasoltnapirendi pontokat,a vezetoseg dltapitja *.g,"."'azt'a fotitkar regalabb 15nappal a kitiiziitt idopont elottlrasb an k6zri"r t.got t 
"l. 

A kozgrulesre szolomeghivot visszaigazoldst kero e-mailtren is ki lehet kurdeni.

\atdrozatkepes a Kozgrules,
qlusz ery fo jelen van.

1. A szavazAs rendje 6ltal6ban:

a) a Kozgrures rtatdrozatait altaraban nyilt szavazassa-r, egrszeruszotobbseggel hozza;
b) a Kozgrules bdrmely ta€! javaslatAra elhatdrozhatja a titkosszavazast.

2. A szavaz6s ren{ie vezet6s6gv6laszt6s eset6n:

a) a Kdzffiles titkos szavazasrsal, minden esetben eryes jelolessel esszavazAssal vAlasztja meg a TArsulat elnoket;
b) a jerollbizotts6rLg - elozet& bjekozodtts alapjdn - nevre szoloan teszjavaslatot az alern6k, a f6titkar, a penztar&" szemeryere, valamint avezetosegi tagokra;
c) a jeloltek kdzttl azok kerulnek a jelo16 listdrra, akik nyilt szavazassorAn megkapjAk a jelenldvcik iel6nek 6s ; + 1 szem6lynek atAmogatasat; (azon vezetosdgi tagok, akik tisztseget nem tortenekb", a jelolo bizottsag javasratara - kulon szavazas nelkril

felkerulnek a jelolo list6Lra)
d) a Kozgrules soran b6:rmely tag tovdbbi javaslatokat tehet atisztsegviselok es a vezetcis6gi tagok szemely3re, es amennyiben ejetolt(ek) nyilt szavazas soran megkapjak a jelenlevok ferenek es a+1 szemelynek a tdmogatdsd:t, felkerurnek a3etoto listdra;e) 

"9gr-,1 
a Kozgyules titkos szavazAssal, egrszeru szotobbseggel

vAlasztja meg az uj ernokot, arelnokot, f6tilkart, a p(:nztarost, a

17.

ha azon a s2iavazasra jogosultaknak legalAbb a fele

Felugyelo Bizottsag taeiatn valamint a Vezetoseg tovdbti tagjait.

Dr. Gyulai
az MDT elnol<e
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3' Az AlapszabAly modositS,s ahoz, a Tdrsulat m6s tarsasaggal tortenri
e gresule s e n e k vagr fe 1o sz15:s 6nak kimo nd as aLto z a j ele nlev6"" ruu 

^r^", ^jogosultak ketharmadanak egyeterto szav azata szutseges.

18.

Amennyiben a Kozgrul6s nern hatarozatkepes, a Kozgrulest - a napirendi pontokvaltozatlanul hagrasa.mellett- legkesobb [3-napon belil ismet ossze lehet hivni esak\9r a k6.zsvi1r6s a jelenlev6k szdmiftol fuggltlenul hatarozatk6pes, amennyibenerrol a tagokat az eredeti meghivoban erore ta]Ekoztattak.

19.

+F?t*Ies nyilvanos. Az elnok kizarolaga.kkor rendelhet el, zartulest, ha a temajaadatvedelmi vagr szemelyisegi jogot erint.

lg I e,.

1e/A/I.

Kiizggfr.ld s szemdlges jetentdt n4tkiit

Elektronikus hirkiizlt igdngbev&teliaer megtartott kiizggiilils(Online kiizggtilds)

A uezetos€g kezdemdngezere a kozggitds szemolges r6szu6tel helgett elektronikusliirkozl6 eszkozok ig€ngbeudteleuet is lefotgtathati. Az elektrontkus hirkozto eszkozlghet bdrmelg szoftuer uagg alkalmazd.s,- aielg ualamenngi tag rend.elkezesere dll, 6sameLg alkalmas arra., Ltoga a uid.e6- uoga nangrcoierencidt rogzitse. Azalkalmazd'snak alkalmasnak kell lennie, orro, iigg a tagok azonositdsa €s a tagokIr,ozotti kolcsonos es korld.tozd.smentes kommuniiici6 biztositott leggen. Az igengbe
Qeheto alkalma-zd,sok: kilonosen, d"e nem kizd.r6lagosan: skgpe, zoom, Google Meet,Ilrlicrosoft Teams.

4 uezetosdg dltal kezdemdngezett elektronikus hirkozto eszkoz ig*ngbeu€teldueltartott kozggil€sen tajdkoztatni kelt a rdsiztueu\ket, hogg a kazgglLt1s"rol ltang esuideofeludtel kdszul. A td.jekoztatd.st kouetoen a resztueuoket a-zoiisitani szt)ks1ges
(r1"€u 4s lakcim bemondd'sa). Az az'onositd.ssal eggid,ejuleg a resztueuot nyilatkoztatnisziksdges, hoga tudomd"sul ueszi-e, hogy a kazganbZrAt hang 6s uid"eofeiu1tet k6sztit.
4! eOggs sznuazd"sok elott a jelenl1uo tagok l|tszdmd,t - tga a hataroiatkdpess€get -uizsgdlni kell 6s rogziteni is kett..

\z elektronikus hirkozl| eszkoz igdngbeu€tel€uel tartott kozggit\sen tort€nteket €s a
ryeghozott -hatarozatokat rtgy ketl rogztteni, hogg azok utobb is ellenorizhetoek
le,g.aenek (hong- uagg uide6fetudtet). i kazgyuleJia rcetzitt hang es uid,eofetu1tett
igdng esetdn a tdrsasd,g sz€khety€n a tagok)tLa^aro megismerhetlu; kell tenni.

Alz elektronikus hirkozlo eszkoz igdnybeultel.duel tartott kozggil€srol keszilt hang dsuideofelu_'tel alaPidn a l1ngeges esemlngekrol ds meghozott hatd,rozatokr6l
J:/A:lkonAyft f..!l kesziteni, amelget a jeggz;okonguuezeto, ket jeggzokonguhitetesito,
es a Leuezeto elnok ir ala. A jeggzokonguet a tagokkal - postai iagA etektinikus iton- kozolni kell.

A jeggzokongu mell€kletet k€pezo jetenteti i t a r€sztueuok helgett a jeggzokongu

az MDT elrroke
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hitelesito' a 2 ieggz'k'nyuuezeto, 6s az elnok irja ata. A jeggzokonyu tartalmd.ra 6salakisd'gdra az dltaliLnos sl,abdQ1 szerint megtaitt iozggit€srotfeluett jeggzokongure
u onatkoz6 szab dlg ok megfetetoei irang ad O aL.

Amenngiben a hatdrozatot a ngiludntart6 birosdg resz6re, szdks|ges bengujtani, rtgaa ui'deofeluotelrolfetuettieggzdidnguet ds ielent\tl, tuet kell bengijtani a birosd,gra.

Eggebekben az elektronikus hirkozto 
-igdngbeu\telduel megtartott kgzggulesre azQltaldnos szabdlgok szerint megtartott rcazg{ubsre uonatkozo, az alapszabdtgban Esa Ftk-b an 16 gzitett rend.erkez,sJk megfet"tiri" tiing 

"ia"rc.

19/4/2. ird.sberi d.iint4shozatar (e-maitben tiirt6n6 szauazd.s)

A kozggul€s hattLrozathozatald'ra - a uez<ztosdg kezd.em6ngez6s6re - ,7l6s tartd,sarpdlkul ls sor kerilthet.

A uezetds€g koteles a napirenclre uonatkoz6 td,j,koztatd.st 6s a hatdrozat teruezeteketa tagokkal kdzolni o,lg m6d.on, hogg azt elektronikus iton megkdld.i a tagoknak. Aszauazatok elektronikus iton tortdnB megkut.dds€re is nap dll rend"elkez1sre.

Az til€s tartd"sa ndtknh d.ontdshozatal sordn,az alapszabdtg hatdrozatk1pess1gre €ss'zauazasra uonatkoz6 rend'elkez1seit azzal ot .itere"sel kell atkalma2nt, hogg ahatdrozathozatali eljdrd's akkor ered.m€nges, ha legald.bb anngi elektrontikus (e-mail)szauazatot megkildengk a u.ezetosdg r.s2errz, mtnt"amenngi s)auazati jogot k€pui.selotag ielenl€te a 
.hatd"rozatkdpess\gehez s,zut sij." lenne itds tartd.sa eseten.Amennyibe.n Qz itds tartd'sa n€tkuti d"ontEshozitat soran a fentiek szerint nem

'rkezik 
uissza a 

-ha,tdrozatkepess1ghez elegend.o szauazet, agu az ismdtelt
fltegtsmetel,t)-trd'sbeli d.ont€shozitot olkalmd.ual"a uissza€rkezo szauazatok szd.md,atqktntet n€lkdl az ered-eti napirendi pontok uonatkozdsdban - fenndll a
lytd'rozat\nessog, amenngiben az elekt oriru" rtton megkilld.dtt tijekoztatd.s ezt atQngt tartalmazza.

A szauazd"sra megszabott hatarid,o y.totso napjd.t koueto hdrom napon bett)l - hauq'lamenngi tag szauaT3ta ezt megelozo.n erkbzik meg, akkor az utolso szauazat
2f::!::::u"ek napid,t6t szdmitott itiLrom napon berit - a uezetos,g megauapi.tja as1au91a1 eredm€nydt, es azt taudbbi hdrom napon beltit elektronikus iton kozli atcigokkal. A hatd.rozathoz,a-tal napja a. u"oro"d"i hatd.rid,o utols6 napja, hau^orL-?f""ai szauaz,at kordbban beeikezik, a.kkor az utolso szauazat behrkez1s€nek
nqpJa.

A tag szauazata .a\k9r dru1n.ges, ha abb6t egg*rtetmien megdilapithat6 a tags-emdlge (n€u, lak6hety uagg szdkhelg, t".*tlJt eset€n k1puisetojenek neue), as-auazdsra bocsd"tott hatd"rozatteruezet-megjrzlol|se - tobb hatirozatijoriaot eset€na ftattLrozatteruezetek sorszdma - 6s az arra ctd.ott szaua^z,at (igen/ nem/ tart6zkod.om).

oT",n7o.to:?,,o,,ird'sbeli d-ontdshozatali elidrctsban a toru€ngsz,k dttat nyiludntartottaQatot 1rinto udltozd,s td"rggdban kozgyitesi hatarozat meqhozatala tdrt\nik. finu nmeghozatala t6rt€nik, rtgA a

7r.am7"gZt me g d[Iaptio" irc*atot" (j e gg z6ka kell az illetdkes tdru/ngsz€k resz\re

Dr. Gyulai
az MDT elrLoke

be,ngrtjtuni..
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vI.
Vezet6s6g

20.

$etK6zgri1les kozotti idciszakban aK6zgriiles hataskoret -a kizarolagos hataskorokkivetelevel- a Vezet6seg grakorolja.

2L.

fix le qty 20 vdlzrsztott tagbol es 4 vezeto tiszts6gviselcibol
f i"^"*r*:!_l?titk6,,p6"-,ta,;;f erlt;;1;;;?;*;;*;;diliilili#:?1

ffiT;?1""Iffi'?,l"ffrX';vezetds6otl,clzvezetosegnek.

A vezetos6g tagjainak megbizatAsa
ujravdlaszthatok, akik a cililus soran
an reszt vettek.

3 evi idotartamra szol. A vezet6segi tagok
meghirdetett vezetosegi ulesek legalabb flS_

22.

A Vezetoseg
k6rdesek es
feladat, igr a

hatAskorebe ta'tozik a Kozqyr(1les kizarolagos hataskorebe tartozofeladatok kivetel6vel a Tarsirlat eg6szet 6rintci barmely kerdes 6svezet6seg kulonosen

firyelemmel kiseri a Tdrsulat - alaprszabdlydnak megfelero - mukodeset esmunkS"jat, tovabbd tisztsegviser6inel: teveklnysegei,-8" elfogadja a Tarsurateves munkatervet;
a Vezetoseg a ket Kozgrures k(jzotti idoszakban Alapitvanyt, k;zhasznutarsasAgot, vfls egreb szakmai szewezel letrehozAsd.t elokeszitheti azzal,hory a soron kovetkez6 Kozgrulesen az ujonnan alakitott Alapitvany,TarsasAg alapito okiratat, alapJzabeLlyat, t6rsa sagi szerz6deset elfogadja aKozgrulesen a tagsaggal;
irdnyitja a Tarsurat gazdalkoddLsat, nemzetk6zi tevekenyseget essajtomunkAjAt;
koordindJj a, eTlen6rzi es segiti a teruleti szervezetek, szekciok gazddlkoddsat;dllast foglal a tarsulati emlekermek, dijak alapitasaban es odaiteleseben,tiszteletbeli tagokat v alaszt
kulonleges tdrsulati felarlatok es elvi jelentosegu kerdesek megolddsa celjabola szukseghez rndrten bizottsAgokat aLapit;
megvitatja az orszagos jelentosegu tudomAnyos koncepciokat es fejlesztesielorejelzeseket, kialakitja a TarsuLt szakterulitevel kapcsolatos javaslatait;
kapcsolatot tart egreb tudomdnyos tarsasagokkal es szakmai teJtuletekket;
ak6zgr(1lesrci1 es a vezetosdgi ulesrol iegrzat<anyvet vezet;
Td:rsulati lapot, internetes honrapot es egzer kiadvanyt adhat ki;
:.f::]3:i!:-l_ry1ry0*r7s.77ti es venerotogiai szemie szerkesztobizottsagat,

a)

b)

c)

d)

e)

c)

h)
i)

i)
l-\A'

szerkesztcibizottsdrg elnokenek meg a Vezetoseg megbizdsAnak idejere

Dr. Gyulai Rolland
az MDT elnoke
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U kulfoldi szakemberek (a
engedelyezheti;

Tdrsulat kolts6gere

14

torteno) meghivdsd"t

+.

2.

o.

4.

1.

21.

4i

m) a Vezet6seg szukseg eseten tagjai kozul megvdlasztja a Tarsuratmukodesehez eseti jelleggel szuksegei tiszts6gvis.toto"t. A tiszts6gviselok nemminrisulnek v ezet6 tisztse gviseloknek;
n) soraibol megvalasztja a TArsulat ILDS kepviseloj6t;o) terfileti es szakmai szekciokathozhatletie, szuitethet megp) Kaposi-ermet es Gruby_ermet adomAnyozhatq) minden evben koteles penzugri tervet kesziteni, illetve a lezdrt gazdasagievr6l a tdrgr evet koveto, torvenyo"r -.gtrrtitot"tt id6pontig beszamolotelk6sziteni es benyujtani.

23.

A- Vezetoseg szukseg szerint, de evente legald"bb 3 alkalommal tart ulest. Azu16s osszehivasarol a Tarsulat fotitkAra go.ra^t oait. A meghivot es anapirenden szereplo elciterjeszteseket legah6b 10-nappal akitiizitt idopontel6tt a Vezetoseg tagjai resiere meg kell klutdeni.A vezetoseg u16s6re esetenk6nt, a napirendnek megfelelien tanacsk ozasij:g-g4 meg kelt hivni a napirendb.n'eraekelt--ta'gotltagokat, ilretve maserdekelt szervek, szervezetek kepviselcjt. '
A vezetosegi ulesek drlando mighivottja -tanacskozasi joggar_ a FerugzeloBizottsAg elnoke.
A Vezetos6g ulesei nyilvAnosak.

2q/ N t.

24-

A _Vezetciseg hatdrozatkepes, ha ulesen a szavazati joggal renderkezoknektobb mint a fele jelen van.
A Vezetose g hatarozatait altaldban nyilt szavazassal, egrszeru szotobbseggel
\o-1tu, szav azate grenlo s e g e s eten a rev ezeto elno k szav az atadont.
A Vezetoseg szemelyi ugyekben titkos szavazassal dont.A vezetoseg egrharmadAnak javaslatAra a Yezeto"eg 

"m^tarozhatja a titkosszavazast egreb kerdesekben is.

25.

Rendkivlili vezet6s6gi ulest a vezetoseg egrharmadanak irasos inditvany6:ra14 napon beiul ossze kell hivni.

A rendkivuli vezetosegi ules osszehivAsdra
targrsorozatot is meg kell jelolni.

irdn5rulo inditvdnyban a javasolt

251 e.
Vezetdsdgi iil6s szemdlges jetent4t n4tkiit

Elektronikus htrkiizrt ig6ngbeu6tet6aet megtartott uezet6s6giiil6s (Online iilds)

Az Elnok kezdemengez€re a uezetos1gi utes
ht\kozlo eszkozok ig€ ngbeuetet€uel i riefflD

melg es r1szudtel hetg ett elektronikus
at6. Az elektronikus hirkozto eszkoz

az MDT elnoke



15
lehet bd.rmelg 

.szoftuer uagA 
"!yl:2"1, ,amely ualamennyi uezetosdgi tagrendelkez^sere du, 6s ametg-"alkalmas arra, hogg 

"a 
uid,e6- uagg hangkonferencidtrogzitse. Az arkarmazd'n'"k arkarmasnak kelr blinte 7rra, hogy a u.z.bsegi tugokazonosttd'sa ds a tagok kozotti kolcsonos 6s 

-kortdtozd.smentes 
kommunikd.ci6biztositott leggen' Az igenybe ueheto alkalm.azd.sok kt;tanasen, d,e n^ iLarolagosan:

Pkgp", Zoom, Googti Miet, Microsoft Teams.

Az elnok dltal kezd'emdngezett elektronikus hirkozlo eszkLz ig6ngbeu6tel6uel tartottyezetosogi til€sen td'i'koztatni ketl a, resztueuoket, hogg a uezetos€gi it€srot hang 6suideofeluetel k€szil' A td.jdkoztatd'st kouetonn o ,."/t euoket a-zoictsitani szikseges(n€u €s lakcim bemond'dsa). Az azonosttdssal egyid.ejileg a r€sztueuot nyilatkoztatnisztlks^ges, Lrosa tud.omd"sur ueszi-e, hogy 
""y;;;;i;iC-iile")ai'i"s""e!',rn.o7"rueterlp€sznl' Az egges szauazd'sok etott a j-elenteud u."iiat"gi tagok Etiia^at - iga alTatdrozatkdpess1get - uizsgalni kell 6s rogztteni ts i.ti.

Az elektronikus hirkozto eszkoz igongbeuetel\uel tartott uezetos\gi ulesen tortenteketQs a meghozott hatd'rolltokat alg ieu rogztteni, ;"";; azok ut6bb is ellenorizhetoeklegyenek (hang- uagg uid,eofeluetZi) t uezJtosegir;liJit k*sztilt hang es uid,eofetu€tettrgona esetdn a tdrsasd-g 
""ekhnlge, a tagok szhmd,ra megismerhetou| kell tenni.

Az elektronikus hj:klzlo e.szkoz tgdngbeudtel,uel tartott uezetos€gi ildsrot kdszitthang 6s uideofeludtet ataPidn a t€igeges esem*ngekrot 6s meghozott hatd.rozatokr6lieggzokonguet kett..k€szite-ni, amelgit 
,ai_eggzdkonlguuezeto, ket jeggzokonguhitelesit;,

Zi":r,lii;f,i,Zti;f:fr;,iluo.t i.lszakai[u"t o i'"""iasesi tisiiikit : postai uass

A jeggzokongu mell'ti,lTtet kdpezo jetentdti iuet a r\sztueuok hetyett a jeggzokonguhitelesito, a 2 jeggzokonguuzzeto, es a Leuezeto etnok irja atd,. A jeggzokongutqrtalmdra 6s alakbd'gdra az dttaiano,s szabdly szerint megtarott uezetos€gi il1srotfqlu e tt j e g g zoko ng u r e u o natko z (: s z ab drg o k me gf ere to e n irdng ad. 6 ak.

Amenngiben a uezetosegi t)lesen hozott hatdrozatot a nyituantarto bir6sd,g r€sz€re
lfnuuj.tani.sziks€g.es, iga a uirleofelu€telrot-fetuettjeggzokonguet €s jelenl€ti iuet keltb bng rtjtuni a biro s d"gra.

Egaebekben az erekt,onikus tirkozro ig\nybeu\teleuer megtartott uezetos1si ilesre a-2,al;taldnos szabcLlyok szerint megtartott uezetos€gi 
-- 

uti"r" 
"",lr"riotrcoro, 

azal'ap s zab d'ly b an 4 s a Ptk- b an r o g zite tt r e nd. e llce z 6 s e k me gfele lo e n ir d,nu ad,6 ak.

2sl Al2. ird.sbeti d.iint4shozatal. (e-mairben tiirt6n6 szauazd.s)

A uezetos€g hatdrozathozataldra - az elnok ke-zdemengez€s,re - rilos tartd.sa netkil issdr kerulhet.

Az elnok koteles a napirend.re uonatkoz6 td.jeikoztatd.st €s a hatdrozat teruezeteket au-dTetosegi,tao.o!<kal kozolni olg m6d-on, hogg ctzt elektronikus rtton (emait) megkuld.i. Aszauazatok elektronikus rtton (e-mait) tarteio megkildes€re ls nap dlt reid.etkezesre.

44 il6s tartd.sa netkdti d.ontdshozataL sord.n'.eLKuLL aontesnozataL sord.n az alapszabdlg a uezetos^gi il€sreuonatkoz6 hatdrozatkdpess€gre 6s szauazas;ra ttonatk.oz6 ren1ellcoz6coit aryont ^-natkoz6 rendelkezeseit azzal az,"*:;ff;;':::;#rffi: fr:lpAnlAhh annt,ifOalalb anngi szauazatot megkitd.enek az lnok r€sz€re, mint amenngi siauazatijogot k€puiselo uezetosdgi tag jelenlete a rozatkepessdg€hez szuks€ges lenne
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uezetosegi il6s tartasa esetdn. Amenngiben az il6s tartd.sa n€lkilti dont€shozatal'sordn a fentiek szerint nem €rkezik uissza a hatd.rozatk\pessdghez elegend.o'szauazat' rtga az ism€telt (megismdtett) ird.sbeli d.ontdshozatal alkatmdual a\'tisszaorkezd szauazatok szdmai pkintet ndtktit - az ered.eti napirend,i pontokuonatkozd'sdban - fenndtt a ltatdrozatkepess€g, o 
"nngiben az elektronikus itonmegkilldott td,jdkoztatds ezt a t€ngt tartalmazza.

A szaua-z,asra megszabott hatdrid,o y.nf6 napjdt koueto hdrom napon beril _ hayal7r1'ennui tag szau,algta ezt megelozoen. eircLzik meg, akkor az utols6 szauazatbedrkez€sdnek napjdt6l szd-mitott hdrom napon belill - az elndk megdllapitja agzauazd's eredmdng€t' 6s azt toudbbi harom'nopo 
- 
b"ttil elektronikus iton kozli auezetos'gi tagokkat. A hatdrozathozatal napja 

"Ztiiasi hatd,rido utols;o napja, haqalamenngi szauazat kordbban beerkezik, olrtoo, az utols6 szauazat be€rkez€s€neknapja.

A uezetos€gi tag szauazata akkor 6ru6nyes, ha abb6l eggertelmuen megdltapithat6 a
':::dijt:g! tas szem4rse (neu, tationeu ;;;; -sz6khers, 

szeruezet eset'nk€pui'seloienek neuel a szaua-zd.sra bocsdt"ott nitLrozatteruezet megjelot€se - tobbliatdrozati jauaslat esetdn a hatd,rozatteruezetek sorszd,ma - ds az arra ad.ottsgau azat (ig en/ nem/ tart6zko d-om).

Amenngiben az ird"sbeli d'ont€shozatali eljard.sban a toru€ngszlk dttal ngiludntartottadatot €rinto ud'ltozd's tdrggdban uezetosdgi hatd,rozat meghozatala tort€nik, aga ajbgyzokonyuuezeto' 2 jegyz'kongu hitelesito, €s az elnok attal aldirt, a szauazaseredmeng€t megdltapit6 okiratot (jeggzokon,gu) kell az illet1kes toruengsz€k r6sz6rebengAjtuni

Ygzetd tisztsegvise]6 
-az a nagrkoru szem6ly lehet, akinek cselekvokepesseget atevekenysege elldtdsdhoz szukseges korben nem t oitatoztak, az egresulet tagja, esnincsen eltiltva a kozugrektol. A vezet(j tisztsegviselci ug,vezetesi feladataitszemelyesen koteles ellatni. Nem lehet vezet.6 tiszts6$ris elo az,*akit buncselekmenyelkovetese miatt iogercisen szabadsagvesztes bunteiesre iteltek, amig a buntetettelSelethez fiiz6do hitrdnyos kovetkezmenyek alol nem mentesult. Nem lehet vezetotisztsegvisel6 az, "kit e foglalko zdstol jogerclsen eltiltottak. Akit vaiamelyfoglalko?astol joger6s biroi itelettel eltiltottai,"az eltiltas hat6lya alatt az iteletbenmegl'elolt tevekenyseget folytat6 jogi szemely vezeto tisztsegviseloje nem lehet. Azelfiltast kimondo ltatarozatls"tt - -.g" zal>ott idotartamig nem lehet vezetotisztsegvisero az, akit eltiltottak a vezeto tisztsegviseloi tev€kenysegtol.

1' A vezet6 szenr (kiizgytil6s, vezetcis6gf hatdrozatdnak meghozatalakor nemszavazlnat az

26.

vezet6 tiszts6gviser6inek iisszef6rhetetlens6gi szabilyai:

a) akit a Ltatarozat kotelezetts6g vagz felel6sseg afol mentesit vagr a jogiszemely terhere md:sfajta elonyben r.eszesit;
b) akivel aktatarozat szerint szerzod.estkell kotni;
c) aki ellen a Itatarozat, alapjAn pert kell inditani;
d) akinek olyan hozzatartozoja erdekelt a dont6sben.
nem tagja vagr alapitoja; 

^

Dr. Gyulai
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e) aki a dontesben erdekelt
kapcsolatban dll; vagr
f) aki egzebkent szernelvesen

I7
mas szervezettel tobbsegi befolyAson alapulo

erdekelt a dontesben.

A hatarozat meghozatalakot nem szavazhattovabb6 az, akivagy akinek kiizeliIrozziltattoz6ja a hat6r ozat alapjin
a) kotelezettseg vagr felelosseg alol mentesul, vagr
b) barmilyen mds eionyben reszesur, iletve a megkotendo jogugzretbenegzebkent erdekelt.

2' Nem minosul el6nynek a koz]naszn]u szewezet cel szerinti juttatS:sai kereteben ab5"rki 5"ltal megkotes-nelkul igenybe veheto nei--penzbeli szolgaltatas, illetve atArsadalmi szewezet 6ltal tagjJtt.i, 
-" tagsdgi jogviszony alapj6n nyujtott, letesitookiratnak megfelelo cel szerinTi juttatAsa.

Q' Nem lehet a felugrelo szerv elnoke.vary tagia (felu grelo bizottsag tagja, elnoke)illetve konywizsgal6ja az a szemely, aki

a.) a Vezetoseg elnoke, vagz tagja

b'l a kozhasznu szervezetteJ- a megbizatasan kivul mas tevekenyseg kifejtesereiranyulo munkaviszonyban tttg, mrrlkav6gz6sre irrnyuro egr6b jogviszonyban all,ha a jogszabdly mdskepper, ,r.il rendelkeziii

cr| a kozhasznu szewezet cel szerinti juttatdsdbol reszesul - kiveve ha barki a1talmegkotes 
-nelkul igenybevezeto nem penz;beli szolgdltatasokat es a tarsadalmiszervezet 6lta1 tagi6nak a tagsdgi jogviszony 

"l"pj# nyujtott, letesitcj okiratnakrriegfelelo cel szerinti juttatAst_ ille-tve

! tr.1_: lSnlban meghataro zott szemetyekhozzAtartozoja.
nL ^ Koznasznu szervezet megszuneset koveto harom evig nem lehet mas ki)zhasznoszewezet vezet6 tisztsegvisel6je az,. a szem6ry, aki lirdbban 

"ly";- kozhasznus4etvezet vezeto tisztsegviselo.ie volt - arurak megszuneset megei ozo ket evbenlegalabb egz evig -,
af amely jogutod n61ku1 szunt meg ury, rrcgr az 61rami ado- es vdmhatosdgn6rnlilvantartott ado- es vdmtartozasd,i nem egrenlitette ki,

lJi,"-tttutl 
szemben az alrami ado- es vdrrlLatosag 3.r..rto" osszegu adohianyt t6rt

cf amellyel szemben az dllami ado- es vdmhatosag izletlezards intezkedestalkarma o ott, vag,r tz-retre zar Ets t helyette s itci birs ago t szabott ki,
f.f aSeivne\ a{6szamat az rlllaml ado- 6s vamlhat6G g az ad,ozas rendjer or szolotorveny szerint felfuggesztette vagr torolte.

5' A vezeto tisztsegviselo, illetve az ennekjelolt szemely koteles valamennyierintett klzL'asznu szewezetet elcizetese n tajekiztatni arrol, hory ilyen tisztsegetegridejtleg mAs kozhasznu szervezetnel is betolt.

6, A vezeto tiszts6gvis elok az
tArsadalm i szervezet beveteleibdl
a K6zryhIes dllapitja meg.

ellenorz1 szerv tagjai dijazAsban r6szesulhetnek aa kiadAsok levon6sAt kovetoen. A dijazas merteket
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1.

27.

A 2011' 6vi clxxv' tv' 3.7'.s (3f a.l pontja szerint a tarsulat vezetosege kotelesolyan nyilvdntart6:s vezet6s6re,' amelybol "a ,."rlo szerv, ilretve a kozgrulesdontesenek tartalma, idoponlja e" rrrtatyr, illetve a dontest tamogatok, es ellenzokszamaranya (ha lehetseges, szemelye) megZillapithato.A vezeto szerv es a kozgrules ddntes eiek iz erintettekkel valo kozlesi modja aTS,rsulat g4ryE.dggqa.hri cimu honlapon torte n6 k6zzet€tel.

Akdzhasznu szervezet mukodesevel kapcsolatosan keletkezett iratokba a Vezetosegeloze te s ho zzdj drutds Aval b 6rrki b e tekinthet.

$k6zhaszrrl) szervezet mukodese nvih111os. szolgaltatdsi igenybevetelenek modjdrolaz erintettek a tarsurat pdryazatainak kiir6:sia "ori, trlesuriiet.
A tArsulat beszamoroi az oBH-hoz tort6no benyujtassar es a Tdrsulatwww. derma' hu cimu honlapj ara torteno fertolt6s ser kerul nyilva"nossagra.

VII"

Feliigyel6 szerv (Feliigyet6 BizottsAg|

2a.

A Felugrelo szetv aKozffites dltal valasztott 3 tagbol (a tovdbbiakban: tagok)eil. A Felugrelo szerv elnok6t a tagok maguk "uaratt 
valasztjdk egrszeruszotobbseggel. A Ferugrero Bizottsdg kizaroLag a Kozgrulesnek vanaldrendelve, csak ennek tirtozikfelel6ssEggel. o

A Felugrelo szerv eilencirz6s6nek targra a TArsulat egesz tev6kenysege.Figrelemmel kiseri.a Tarsurat alapszabty szerinti ,.rrr.oae"e t, ig kuronosena rendelkez6sre 611o eszkozoknri * alapszabdtytan m"ghatarozott c6lokratorteno felhasznalasat, ellenorzi a Tarsulat p€nzt:gri gazddlkodasat, tovabbaaz ugrvitelre, az ugrintezesre es nyilvantartas]krl vonatkozo eloirasokbetartasAt, valamint a penztdri tevekenyseget.
A Felugrelo szerv a megallapitasairol tiiek6ztatja. a Tarsul at vezeto szerveit esbeszAmol a K6zffiI6.snek.
A Felugrel6 szerv szukseg szerint szaktanacsadokat, eseti szakertoket vagrtArsulati tagokat is bevonhat munkAiErba.
A Felugrelci szerv elnoket es tagjaii a TArsulat hataskorebe intezkedesi jognem -illeti meg, de 

- 
a megalLpitasainak nyoman intezkedesre felkerttisztsegvisel6 B napon beul vAlaszolni koteles.

A Felugrelo szerv szukseg szerint, de legarabb evente eg/szer uresezik. Az FBuleseit az FB elnoke hivja ossze ir.aJban a napirend kozresevel. Az FBhatttrozatkepes, ha tagjainik tobb mirLt a fele lelen van.A Felugrelcl szerv ha.ta-rozatait egrszeni szotobbseggel, nyilt szavazassal
l??"1, lTavazategrenlciseg eseten a"javaslatot elvetetTnek kell tekinteni. Azulesekrcil emlekeztetci keszul, amelyet az elnok ir ala.

A feluryelo szerv ugrrendj6t maga 6:llapitja meg.

A felugzelo
BaTdAlkoddsAt,

szerv eTlenorzi a
ennel< sorAn a

k6zb,asz:r:u szervezet (tarsulat) mukodeset,
jelentest, a szervezet
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munkavellatoit6l pedig taj6koztatast, 
- 
vary felvil6gositast kerhet, tovdbba aklzLrasznu szervezet konyveibe, irataiba n"t&i"il.Li, ZZokatmegvizsgS.lhatja.

A felugrelo szerv tagja a kozhasznu szervezet vezeto szervenek ulesein tanacskozasi

i:fl-'ffi?rrt.ver'et 
illetve r€.szt vesz ha a;ogsr-uaty, vary a letesito okirat igr

A felugrelo szew koteles az int€zkedesre jogosult vezeto szervet tajekoztatni, esannak osszehivasat kezdemenyezni, ha arroi 
"rerertudomast, hogr

a.) A szervezet mukodi:se sorAn olyan jogszabAlysert6s, va5/ aszervezet erdekeit egrebkent suiyosan *erto esemeny
{mulasztAs) tortent, __amelynek 

" megsrunt.G*", varykovetkezmenyeinek elh6rit6sa, illetve .rryfriie". azintezkedesre jogosult vezeto szerv dont6s6t tesziszuksegess6.

b.) A vezeto tisztsegviselok felerrisseget megalap ozo teny meniltfel.

Az int€zkedesre jogosult vezeto szervet a felugrel o szerrr inditvany6ra -annakmegt6teletol szamitott 30 napon tetrrt- ossize keli-hivni. E hataridci eiedmenyteleneltelte eseten a vezeto szew osszehiv-as9Lra a felugzelo szerv is jogosult . Ha az arrajogosult szerv a torv6nyes mukoclFs n"riilarlita*" erief,eben szuksegesihtezkedeseket nem teszi meg, a fe1ugrel6 szerv kdteles haladektalanul ertesiteni atorvenyessegi felugzeletet elldto szervet.

A Felugrel6 Bizottsdg 3 6v hatarozott id6re:

{r' Tisza Timea (rakcim: 1053 Burjapest, Ferenciek tere 7-8.)
2OI9. november 29. napjdtol

dr' Hirsing Judit (rakcim: 1064 Burlapest, Vorosmartv u. 43.)
2079. november 21,9. napjiftol

szolnoky Gy6z6 zoltdn (lakcim: 6o0o Kecsekmet, wessereny i u. | / A,1. em. 1 .)
2O2O. mdjus 29. naplatol

dr.

STukseg eseten a Vezet6seg jeloli ki, ugr, hogr elnoke ayezetoseg egrik tagja, tagjaipfdig a TArsulat rendes tagjai (2 f6) legrenek.

A t6rsulat v ezet6tiszts 6gvlTel6ine k fe ladata, hat6striire

VIII.

Fegyelmi bizotts6g

29.
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SirfJ""Jll|r*:ljffi'r",::retel6ss6gger tartozik es azokrol a regkozelebbi vezetos6gi

9' Az elnokot akad1lyoztatiisa eset6n az alelnok, kettojuk egrideju akad1ryoztatasaeseten a fotitkdr helyettesiti.

4' A tArsulat elnoke 2o]-g. november 29. napjatol 3 ev hatarozottidotartamra:

Nev: Dr. Gyurai Roiland (lakcim: 7635 pecs, Lepke dino 4B/2.1

31.

1,, Az alelniik hatAskiire 6s feladata:

- az elndk akadalyoztatAsa eseten az elnokot
helyettesiti, biztositja a Td.rsulat, ilretve a Vezetoseg
mukodesenek folyamatos s6g6t;

- a p€nztar mukodes €t ellenorui.

21 A tarsulat alelnoke 2o19. november 29. .aapjatol 3 ev hatarozottidotartamra:

Nev: dr. sdrdy Mikr6s (rakcim: 1094 Budapest, Ferenc krt. 43.)

1. A f6titk6r hatiskiire:
32.

20

30.

1.A TArsulat etniik6nek hatdskiire:

a) kepviseli egrszemelyben es ondlloan a Tarsulatot a hatosagoknal, mas dliamies tarsadalmi szerveknel, valamint a nemz etkozi szewezetekbenb) kepviseleti jogosultsaga a penzintezeti sz5:mla feletti rendelkezesre is kiterjeda f6titk6rral egruttes.r, ,r.g, a p6nztaro"*rt 
"grultesen.c) a fotitkdrr"l gryrT-"ezeti ak6zgrurest es a veitoseg tandcskozdsait;d) dont es intezkedik a Vezetoieg iilese kiJzdtri id6szakban -a fotitkarralegzetert6sben-_a vezetoseg hatdLskor6be tartozZ, harasrtnatatlan dontest vagzintezkedest iqenylo ugzetben, kiveve a vezetls;eg kizaroragos hataskoreiterinto kerdeseket;

e) orkodik a hatdlyos jogszabalyok, kulonosen a Tarsulatra vonatkozorendelkezesek es a Td:rsurat alapszab^atyanar. srigoru betart6sa ferett;0 eLlen6rzi a v ezet6 szervek hatfu izatainak v6grerri; tasat;g) ellenorzi a tisztsegviselok mrikodeset.
h) dont a tagfelv6teli k6relmek tdrgzAban

a) a Tdrsulat vezet6 szerveinek ulesei klzott e testuletek :natarozatainakmegfelelcien folyamatosan intezi a Tars;ulat ugreit;b) elokesziti a vezeto szervek uleseit, biztositja?ukoae*rt.t es gondoskodik ahatilr o zatok ve grehaj tas drol ;
c)
d)
e)

az. elnokkel egrutt vezeti,a Kozgrurest es a vezetoseg tanacskozdsait:
lajeUgzlatia a tagokat a T,Arsulat munk{larol;
kepviseleti jogosultsd:ga a penzinte bankszamla feletti rendelkezesre is

Dr. Gyulai
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kiterjed az elnokkel vagr a plnztarossal egruttesen

A tdrsulat fotitkdra 2o]-g. november 29. napjifiol3 ev hatarozottiddtartamra:

Nev: dr. szab6 Eva (rakcim:4032 Debrecen, csanakJozsef u. 4.)

L. A p6nztiros hataskiire: 
33'

a) A penztdros a penzkezel6si szabalyoknak megfeleloen kezeri a p€nztdrat,gondoskodik a bevetelek 6s kiadasok t*.-itJ"e-i]?'penrr.eszlet el6iras szerintielhelyezes €r ol, v ezeti a naplofclkonyvet.

b) Kepviseleti jogosultsaga a p€nzint6zeti bankszamra feietti rendelkezesre is$iterjed az elnokkel, vagr. fOtiti.arral egriittesen.

2' A tdrsulat p€nztarosa 2o19. novembe t 29. napjatol 3 ev hatarozott idcjtartamra:
Nev: dr' Hidv6gi Bernadett (rakcim: 1126 Budapest, Kiralyhdgo u. 5/a.

A fotitkd:r ellatja az elndkvagt az alelnok altal atruh azottvagr rabizottfeladatokat,
Ar?:Htr;; 

elldtja az eln6k,iz aletnok vag/ a rOtitt<ar itt ar dtruh,Azott vagr rabizott

x.
A tirsulat gazd6lkodisa

34.

1' A Tarsulat vagrona a tagjai aTta| fizetett dijakbol , rend.ezv€,nyei es kiadv6nyainyeresegebol,- jogi es maganlz.gn-r61vek feiajanlasatbol, hoizaiaruhsaibol eseryeb gazdasdgi tevekenysegebol kepz:odik.2l A Tarsulat. tartozasaieri sliat vagyonaval felel. A tagok - a tagdijfizetesikotelezettsegukon tul- a iarsulat tartozasaiert sajet ,r"ryorrrrkk4 nemfelelnek.
3' A T6rrsu1at penze ondllo bankszdm.tan nyer elhelyezes t. Az idevonatkoz6penzugri rendelkezesek szerint a Tarsulat valutaszamlaval is rendelk ezhet.4. A Tdrsulat gazddlkodAsi koreben 

" p*rrgri eloirAsok maradektalanmegtartS:sayal - utalvanvozasra jogosult iz elnok, a f6titkdr es a penztaroskoz.j.l minden_ es/es ugrben tegi'taut ket slemely egruttesen. E haromtisztsegvisel6 kozul az, akt ut idott ugrben nem utalv anyoz, a kifizet6stkoteles ellenorizni.
5' Az 6ves koltsegvetesben jovdharyott osszegeknek rendeltetesszeru esmindenkori p6nzugzi eloirdsoknali* rnegfelelo ?ethas znalasaert. valamint aTArsulat ingo es ingatlan vagronanak kezelese d.rt a vezetoseg es a penztarosfelelos.

A tArsadalmi szerve,zet p€nztLgri befektetesi tevekenyseget nem fol5rtat. A Tdrsulat acelja megvalositdsrlhoz gazdaiagi tevekenyseget 
"eg.;-;talAbbi tevekenysegi korokkeretein belul.
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A T6rsulat fci tev6kenys6gi kiire:
9 4 I 2' OB Szakmai erdekkepviselet

A Tdrsulat tovdbbi tev6kenysGgi kiirei:
7 O2O'OB PR, kommunikd.cio
7 O22' OB Uzletviteli, egreb vezetesi ta.nAcsadAs
8560'08 OktatAst kiegeszito tevekenyseg
581 1'08 KonyvkiadAs

9i 1 1 l9B Folyoirat, idoszaki kiadvAny kiadd"sa
1919l0B Eryeb kiadoi tevekenyseg
7 2 I I' O B Biotechnol6giai kutatds, 

"fejlesztes

!? 19'oB Egreb termeszettudomanyi, muszaki kutatas, fejlesztes
7 22O'OB TArsadalomtuclom'nyi, humAn kutat6.s, fejlesztes
7372'OB Mediarekldrn
8230'08 Konferencia, kereskedelmi tremutato szervezese
l???.99 Y.r.". esreb kieg6szito ijzteti szotgAltatAs
8532'08 Szakmai kozepfoku oktatds
8559'08 M.n.s. egreb oktatAs
94 I2'OB Szakmai erdekkepviselet

A k6zhasznli szerve zet - tdrsulat - gazd,alkodasa soran elert eredmenyet nemoszthatja fel, azt a letesito okiratban meghatarozott tevekenyseg6re kell forditani. Akozhasznu szewezet tarsulat - az al.lamhaztartas alrendszer6tol -normativtamogatas kivetelevel- csak irasbeli szerzclcles alapjan reszesulhet tamogatasban. As?lr.z.9desben meg kell hatarozni a tdmogatassal valo elszamo16.s fetteteleit 6smodjat' A fentiek szerint igenybe veheto tdrnogatdsi lehetosegeket, azok merteket esfblteteleit a sajto utjan tyltrranos*agra kell holni. Ak6zhaszrti szewezet - tarsulat -d1ta1 nyrrjtott cel szerinti ju.ttatd-sok bdrki dltal megismerhetok, A k;zhasznuszewezet a felel6s szemelyt, a tdmogatot, valamint a szemelyek hozzatartozojatbArki 6ltar 
. megkotes nelkul igenybe veheto *roig"rt"ta"ok, illetve ta:rsadalmisvervezet dltal tagirlnak tagsdgi jogviszony alapjai nyujtott letesito okiratnakrnegfelelo juttatdsok kiveteievel, ce1 szer:inti iuitatasnan nem reszesitheti. Akozhaszn:u szervezet barmely cel szerinti .irii"ta-at - letesito okiratbanmeghatArozott szabalyok szerint - ptiydzathoz koiheti. obuen az esetben a p1iy1zatnem tartarmazhat oly?,n felteteleket, amelyekb or - az eset osszes konilmenyeinekmerlegelese-vel - megAllapithato, hogr a pilyazatnak e16re meghatarozott nyertesev11 fSintelt piiySzat). A szinlelt palyatat- a c61 szerinti jut"tatds atapiaut nemsTolgrllhat.

A kdzhasznu szervezet valtot, illetve mas hitelviszonyt letesito ertekpapirt nembocsdthat ki.

A ki5zlfasznu szewezet valraJkozasdnak fejlesztesehez klzkrasznu tevekenysegetveszelyezteto mert6ku hitelt nem vehet fel.

A2 allatnhaztaftas alrendszeretdl kapott tamogatast hitel fedezeteul, illetve hiteltorlesztesere nem hasznAlhatia fel.

35.

tervet kesziteni, illetve a lezart
napj5.ig gazdasAgi beszamolot

Dr. Gyulai

A tArsulat vezetosdg minden
gazdasagi evrol a tArgzevet
kesziteni.

evben
kovet6

koteles
mAjus

penzu$/1

az MDT elnoke
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A t5:rsulat vallalkozasi tevekenyseget a td.rsulat celjainak elerese 6rdekeben azokatnem veszelyeztetve folytathat. e vinattozoi tevekffieg. elsodlegesen olyan iranyulehet' amelyet a letrettozott szervezet a t5:rsulati celok elerese erdekeben folytat esaz a tArsulati celokkal osszhangban drll. A kazhasiiu szervezet -tdrsulat- a celszerinti tevekenysegebol, illetve v"analkoza*i t";;t.degebcil szarmazobeveteleit esrdforditAsait elkulonitetten kell nyilvantartani.

A

a.)

b.)

c.)

d.)
e.)
fl)

36.

kiizhaszn i szeru ezet bev6telei:

a tagoktol, az Eilamhaztart's 
, 
alrendszereitor, vary mds adomanyrozotol

ff:nff: celjdra' vasr mukodesi kortsegli?aezeiere kapott tdmogatds,
a k6zhasznu tevekenyseg folytal-dsabol szdrmazo, apthoz kozvetlenulkapcsolod6 bevetel, ideeitve ?- arapszabary s. pontjaban felsorolttevekenys6gekb6l szarmaz6 bev6teleket
az egreb cel szerinti tevekenyseg folytat5rsdbol szarmazo, aL-*toz kozve'enulkapcsolodo bevetel,
a tagdij,
.ry:_9, 

_mas 
j o gszab6lyo kban me gh atdL r o zott b eve tel

a vAllalkozAsi tevekenys6gbdt szdrmazo bev6tel

A kiizhasznfi szenrezet

a.)

b.)

ci)

di)

37.
kiilts6gei:

38.

Dr. Gyul

a klzL',sznu tevekenyseg 6rdekeben felmenilt kozvetlen kortsegek(rAforditS"sok, kiadasok),
az egreb c61 szerinti tev6kenys6g 6rdek6ben felmerult kozvetlen koltsegek(rAforditdsok, kiadAsok),
vallalkozdsi tevekenyseg erdekeben felmeriilt kozvetlen kolts6gek,(rAforditdsok, kiadAsok).

7.fazhalznu es egreb iafialkozasi tevekenyseg erdekeben felmerult kozvetettkoltsegek.

A kdzhasznu szerve zet nyilvantartAsaira el5rebekben a rA irAnyulo konywezetesiszabAlyokat kell alkat mazni.

il"ft 
,_HX?:#,:ff zet koteles az eves beszamoldval esridejuleg kozhasznusAgi

A kiizhasznusAgi melleklet
tartozik.

elfogadAsa a legfobb szerv kizarolagos hatAskorebe

A kiizhasznfrsAgi mell6klet tartalrrrazza:

a) a szamviteli beszd,molot
b) a koltsegvetesi tAmogatd:s felhasznA.tAsdt
c) a vagzon felhasznard.sd.val kapcsoratos kimutatdst
d) a cel szerinti juttatdsok kimutatd:sai:
e) a kozponti koltsegvetesi szervtol. az
6nkormanyzattol, a kisebbsep"i -Jd<lr

ll.rulonitett Allami penzaTapt6l, a helyi
qlesi onkormAnyzattol, a telepulesi

aa, MDT elnoke



A kozhasznu szetvezet - tarsulat - eves kozhasznusagi mell6kletebe barkibetekinthet, illetve abbor sajat kortsegere masoratot keszithet.

A szamviteli beszS:moloban foglatt rendelkezes az eves beszamolo keszitesenek
f,?Ti#*fLj'::lffi.helvezeiere es kdzz€tetelere vonatkozo szamviteli szabalyok

$ klzhasznu szervezet a kozhasznu jogallasanak megszunesekor koteles esedekesl6ztartozasatt rend'ezni, illetve kozszolgdltatas ellatasara iranyuto szerz6desbcjle re d6 koteleze tts e geit id6 aranvo s an telj e s=iteni.

A kiizhaszr,i *r#ruzet feliigyelete
39.

\ k6zhaszrru szervezet feietti adoellenorzest a kozhaszmi szerttezetszekhelye szerintilletekes hatosag a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasanak, valamint a vezetotisztsegviselS vagronnyilatkozatanak ellen6rzese t- az Al;; J]-rr.,r,i"rei., atorvenyessegi felugreletet pedig -a kozhas zrtu miikldJs tekinteteben- a rea irSinyuloszabAlyok szerint az ugreszseg laqa el.

A 2or1' evi CLXXV' tv' 48' $ bekezdese alapjan a klzLtaszn.- szervezet 60 naponbplul koteles kerni a klzhisznu jogdlld* to.re*if amennyiben a kLzhasznuvamincisites felteteleinek nem felel meg.

Az ugr6sz a kozhasznusagi nyilvantartasba vetelre illetekes birosagn6linditvAnyozhatja a k:-62^Ltasznu Jogalla* megsrrrni.ie*et, ha a kozhasznu szewezetmukodese es vagronfelhasznaiefa a zoft. evi cl.xxv. torvenyben, a letesitoo]<iratban vary az 9T,.k alaFian kesrzitett u"r"o szabalyzatokban foglaltrendelkezeseknek nem felel meg, e*Lren a szerv ezet azugreszi felhivAs ellenere semvaltoztat.

A tirsulat t6*6r;:"s€gi feliigyetete
40.

A Tdrsulat mukodese, 6s a kozhasznu mukodes felett az ugzeszseg a ra irhnyadoszhbAlyok szerint torvenyess6gi felugreletet gyakorol. 
- -

24
olkormdnvzatok tarsul6:satol, es mindezek szerveitol kapott tamogatas

fl,&ff;lgJ*l szervezet vezeto tisztsegviseloinek nyujtott juttatdsok erteket,
g) akozhasznu tevekenysegrcll szolo rovid tartalmu beszamolot.

XII.
A tdrsulat megsztin6se

41.

fi'[1;J1?l"iffS::yl}_l..lT1lu::,ll.1as tarsa;6ggar (eryesurettel varo esresuresser)

Dr. Gyulai
az MDT elnoke



clelen eSrseges szerkezetbe foglalt alapszabdly a Tarsulat a 2018. junius 7. naFj6:nrnegtartott megismetelt kozgrulesen hozoti hatarozatai alapjan az elfogadastkovet6en azonnal eletbe leo.

43.

{elen Alapszabdlybat .l.T szabalyozott kerdesekben a polgari rdrvenykonyvr6lszolo 2o13. 6vi v. tiinr6ny, 6r-y-egzesuresi jogr6i, a klzhasznu jog6lrasror,valamint a civil szewezetek mukode*#,lt e" tainig"ta" aror szolo a 2oll. 6viCLXXV. torv6ny rendelkezesei az irAnyad6k

XIil.
Hatdlybal6p6s 6s zil16 tendelkez6sek

42.

25

igazolc:m, hogz jelen
szovege megfelel az

Debrecen, 2O2I. mArcius 24.

Allulirott, dr. Bicz6 _Andr6s iigyv6d (KASZ: g6OSZ6Ot)
Alapszabdly modo;i_tasgbkuj .gr"eg." szerkezetbe fogtalt
af ap szab aly mo do sitds ok hatdLlyoi taitul*d nak.

1126 Budapest, Kiss JAnos altAbornagr utca 30/b.
Lajstromszdm: 18511
KASZ:36057601

t szerkesztettem es ellenjegrzr Wnapjan:

Dr. Gyuldi Rolland
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