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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

  

1. § A Társaság neve:   Magyar Transzplantációs Társaság 

(röviden MTT) 

(angolul: Hungarian Transplant Society) 

2. § 

1) A Társaság működési területe: Magyarország 

2) A Társaság székhelye:   1082 Budapest Üllői út 78. 

3) A Társaság alapítási éve:  1997. 

4) A Társaság bélyegzői:  köriratban: a Társaság neve, székhelye  

     magyar és latin nyelven, 

1. sz. – az Elnöknél, 

2. számozatlan – a Titkárságon, 

3. pénztárosi – tartalmazza a 

Társaság nevét, székhelyét 

magyar nyelven, számlaszámot 

 

5) Az egyesület honlapjának címe: http://www.transzplant.hu  

 

3. §  

1) Szervezet típusa: Egyesület. A Társaság jogi személy 

2) A Társaság a szervátültetéssel és azzal kapcsolatos tevékenységgel foglalkozó 

tagok önkéntes társulásán alapuló, a tudományág területén a szakmai 

tudományos munkát koordináló és segítő, a hazai és nemzetközi szakmai 

kapcsolatok fejlesztését elősegítő Társaság (egyesület). 
 

 

II. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 
 

4. § A Társaság célja:  

A hazai transzplantológia fejlesztése, a tagok tudományos ismereteinek bővítése, 

valamint további célja, hogy őrködjön tagjai erkölcsi tekintélye felett és érvényesítse 

http://www.transzplant.hu/
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erkölcsi és anyagi érdekeiket a közérdekkel összhangban, ismertesse a tudományág hazai 

és külföldi eredményeit, elősegítse a tudományos eredmények gyakorlati felhasználását, a 

magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű megismertetését bel- és külföldön 

egyaránt. 

 

5.  § A Társaság tevékenysége:  

 

A Társaság céljai megvalósítása érdekében: 

− tagjai és vendégei számára rendszeresen előadásokat, referáló és vitaüléseket, 

szimpóziumokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket, nemzetközi konferenciákat 

és kongresszusokat rendezhet,  

− szakfolyóiratokat adhat ki, javaslataival és bírálataival segíti az orvostudományi 

könyvkiadást, 

− figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási kérdéseket, javaslatokkal és 

bírálatokkal segíti azok megoldását, támogatja a magas szintű szakképzést és 

továbbképzést, 

− javaslatokat, ajánlásokat dolgoz ki vizsgáló módszerek, terápiás elvek 

vonatkozásában, 

− feladatai megoldása érdekében pályázatokat hirdethet, jutalmakat tűzhet ki, 

emlékérmeket és díjakat alapíthat, 

− szükség szerint bevonja munkájába mindazokat a szakembereket, akik 

felkészültségüknél fogva a Társaság célkitűzéseit elő tudják mozdítani, 

− tudományos kiállításokat rendezhet,  

− általában előmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, munkafeltételeinek 

javítását, kapcsolatot létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi 

szervezetekkel, Társaságokkal, szakmai kollégiumokkal, a hatályos 

rendelkezések betartásával csatlakozhat hazai és nemzetközi tudományos 

szervezetek szövetségéhez, ezeknek tagsági díjat fizethet, azonos területen 

működő külföldi Társaságokkal két-, vagy többoldalú együttműködési 

megállapodásokat köthet, továbbá segíti, irányítja, összehangolja és ellenőrzi 

tagjai ezzel kapcsolatos tevékenységét, 

− anyagi lehetőségeinek határain belül támogatja tagjai külföldi kongresszusok, 

szakmai rendezvényeken való részvételét. 

 

III. A TÁRSASÁG TAGJAI 

 

6. §  

1) A Társaság tagjai: 

a) rendes tagok 

b) tiszteletbeli tagok 

c) pártoló tagok    

 

2) Rendes tag lehet az a magyar vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg 

magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, 

aki a Társaság tudományágának egyetemet vagy főiskolát végzett művelője, 

és aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a Társaság alapszabályában 

foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit a 

Társaság Vezetősége tagjai közé felvesz. A tagfelvételi kérelem 6 hónappal a 

vezetőség választó közgyűlés előtt be kell, hogy érkezzen a Társasághoz, 
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ellenkező esetben, ha a fenti időpontot követően jelentkezik, a választáson 

szavazati joggal nem rendelkezhet. A belépési nyilatkozatot a Vezetőséghez 

kell benyújtani, amely szerv egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 

határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 

munkanapon belül írásba foglaltan megküldi a tagfelvételt kérelmező 

számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

 

 A rendes tag jogai: 

− a Társaság közgyűlésén a közgyűlés rendjének megfelelően tanácskozási, 

indítványozási és szavazati joggal részt vehet, 

− tisztségviselőt választhat és tisztségre választható, amennyiben nincs 

eltiltva a közügyek gyakorlásától, vele szemben jogszabályban 

meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 

− jogosult az egyesület tevékenységében részt venni: részt vesz a Társaság 

szervezeti, szakmai és tudományos életében, valamint minden egyéb 

tevékenységében.  

 

 A rendes tag kötelezettségei:  

− a Társaság alapszabályában foglaltaknak megfelelően tevékenykedjen, és 

eleget tegyen az ott leírt kötelezettségeinek, a Társaság tevékenységével 

kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása 

szerint végrehajtsa, 

− a Társaság döntéseit, határozatait végrehajtsa, 

− nemzetközi szervezetben, külföldi Társaságban, egyesületben fennálló 

tagsága vagy tisztségviselése esetén a Vezetőség tudtával, a 

meghatározott elveknek megfelelően járjon el,  

− éves tagdíjfizetés annak esedékességekor (az előírt határidőig),  

− köteles a „Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez” 

adatlapon található személyes adatainak megváltozását követő 8 napon 

belül a Titkárságnak bejelenteni,  

− az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának 

megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

 

3) Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi, egyetemet vagy főiskolát 

végzett állampolgár, aki a szakmában kiemelkedő munkásságot fejt ki, és akit a 

Társaság közgyűlése megválaszt. A tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen 

gyakorolják, a tiszteletbeli tagokat egyenlő jogok illetik meg.  

 

 A tiszteletbeli tag jogai:  

− a Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt 

vegyen, 

− részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon 

és szakmai tudományos rendezvényeken.  

 

 A tiszteletbeli tag kötelességei:  

− a Társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint 

tevékenykedjen,  

− az egyesület tiszteletbeli tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának 

megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

 

4) Pártoló tagok lehetnek olyan magyar, vagy külföldi természetes és jogi 

személyek, akik a Társaság céljának megvalósítása érdekében a Társaság 
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működéséhez kellő anyagi, szakmai, erkölcsi vagy egyéb támogatást tudnak 

nyújtani. A pártoló tagságot az Elnökség javaslatára a Vezetőség hagyja jóvá. 

A természetes személy pártoló tagok jogaikat személyesen, a jogi személy 

pártoló tagok pedig képviselőjük útján gyakorolják. 

 

 A pártoló tag joga:  

− a Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt 

vegyen.  

 A pártoló tag kötelessége: 

− a Társasággal szemben önként vállalt kötelezettségének teljesítése,  

− az egyesület pártoló tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának 

megvalósítását és az egyesület tevékenységét.  

 

7. §  

1) A rendes tag tagsági viszonya megszűnik: 

 

a) a tag halálával, 

b) a Társaság megszűnésével, 

c) kilépéssel: a tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a főtitkárnak írásban 

tartozik bejelenteni. Tagsági viszonya a nyilatkozat kézhezvételével szűnik 

meg.  

d) kizárással,  

 

A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az 

egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható 

jogkövetkezmények, és a taggal szembeni eljárás szabályai:  

− Ki kell zárni a rendes tagok sorából azt a személyt, akit bűncselekmény 

elkövetéséért jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek.  

− Ki kell zárni mindazokat, akik az alapszabály rendelkezéseit nem tartják 

meg, a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeiknek nem tesznek 

eleget, továbbá akik a Társasági tagságra azáltal váltak érdemtelenné, 

hogy társadalmi helyzetükhöz méltatlan vagy súlyosan etikátlan 

magatartást tanúsítottak. A tagnak jogszabályt, az egyesület 

alapszabályát, vagy közgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten sértő 

magatartása esetén kizárásnak lehet helye.  

− A fenti esetben a tagnak jogszabályba, alapszabályba, közgyűlési 

határozatba ütköző magatartásáról a Társaság Elnöksége írásban 

figyelmezteti a tagot. Amennyiben a tag a figyelmeztetésben megadott 

határidőig e magatartásával nem hagy fel, a Vezetőség kizárási javaslattal 

élhet a közgyűlés felé.  

− A rendes tagot egy éven túli tagdíj fizetési hátralék esetén írásban kell 

tájékoztatni legalább két alkalommal. Válasz-, illetve legalább kétéves 

tagdíj hátralék befizetésének hiányában a tag kizárását kezdeményezheti a 

Vezetőség.  

− A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról. 

Lehetőséget kell részére biztosítani a védelmében felhozható tények és 

bizonyítékok előadására.   

− A tag kizárásáról a Vezetőség javaslata alapján a közgyűlés határoz.  

− A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással 

kell ellátni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 

tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 

tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.  
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− A közgyűlés kizárásról szóló határozat meghozatalának eljárási 

szabályaira a jelen Alapszabály 12-13. §-ban rögzítettek megfelelően 

irányadóak. 

e) a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával.  

Amennyiben a tag nem felel meg a jelen alapszabályban rögzített 

feltételeknek, a Társaság a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel 

írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. 

 

2) A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik: 

a) a tag halálával,  

b) a Társaság megszűnésével,  

c) a tiszteletbeli tag részéről történő lemondással.  

A tiszteletbeli tagságról történő lemondást az elnöknek vagy a titkárnak írásban kell 

bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével szűnik meg 

a) kizárással,  

b) a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával.  

A tiszteletbeli tag lemondására és kizárására, valamint a tagsági jogviszonya Társaság 

általi felmondására egyebekben a rendes tagra tagsági viszonya megszűnésére 

vonatkozó szabályok irányadóak. 

 

3) A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik: 

a) természetes személy pártoló tag esetében 

− a tag halálával,  

− a Társaság megszűnésével,  

− a tag felmondásával, 

− kizárással,  

− a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával.  

A természetes személy pártoló tag tagságának felmondását a Társaság elnökének 

vagy titkárának kell bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét 

követő hónap utolsó napján szűnik meg. 

A természetes személy kizárására a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok 

irányadóak.  

 

b) jogi személy pártoló tag esetében 

− a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével,  

− a Társaság megszűnésével,  

− felmondással,  

− kizárással,  

− a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával.  

Jogi személy pártoló tag tagságának felmondására a természetes személy pártoló 

tag felmondásának szabályai irányadóak. Ki kell zárni a jogi személyt a pártoló 

tagok közül, ha a Társasággal szemben fennálló önként vállalt kötelezettségét 

nem teljesíti. 

 

4) A tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 

− Nem lehet a Társaság tagja, aki nem felel meg a tagság jelen 

alapszabályban rögzített feltételeinek.  

− A Társaság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

− Nem lehet a Társaság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 



 

_________________________________________________________________________________________ 

7 

− Nem lehet a Társaság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 

Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 

hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy 

vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban 

megszabott időtartamig nem lehet a Társaság tagja az, akit eltiltottak a 

vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

   

A közgyűlési határozat meghozatalakor nem szavazhat az 

− akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a 

Társaság terhére másfajta előnyben részesít; 

− akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

− aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

− akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek 

nem tagja vagy alapítója; 

− aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

− aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

IV. A TÁRSASÁG SZERVEI 
 

8. § A Társaság szervei:  

1) Közgyűlés 

2) Vezetőség 

3) Elnökség 

 

 A Társaság állandó bizottságai: 

1) Felügyelőbizottság 

 

9. § A Társaság legfőbb döntéshozó szerve (legfőbb testületi szerve) a Közgyűlés, 

amely a tagok összességéből alakult.   

 

10. § A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

− A Társaság alapszabályának megállapítása, és módosítása. 

− A Társaság megszüntetése, szétválás, illetőleg más egyesülettel egyesülés 

kimondásáról szóló döntés, mindhárom esetben a közgyűlésen jelen lévő tagok 

kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

− A Társaság elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló megvitatása, 

és a következő időszak legfontosabb feladatainak meghatározása 

− A Társaság éves költségvetésének és zárszámadásának (éves beszámoló, ezen 

belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének) 

elfogadása. 

− A Vezetőség, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, – ha 

van ilyen – díjazásuk megállapítása.  

− Döntés valamennyi egyéb ügyben, amelyet jogszabály a közgyűlés hatáskörébe 

utal.  

 

11. § A Társaság választott szervei a közgyűlésnek felelősséggel és beszámolási 

 kötelezettséggel tartoznak. 

 

12. §   

1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

2) A közgyűlést a Vezetőség hívja össze. 
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3) A Vezetőség rendkívüli közgyűlést szükség szerint bármikor összehívhat. Össze 

kell hívnia, ha azt a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. 

4) A Vezetőség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 

céljából, ha 

− az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

− az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 

− az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

5) Össze kell hívni a közgyűlést a bíróság közgyűlés összehívását elrendelő, jogerős 

határozatára. 

6) A közgyűlés helyét, idejét, valamint a napirendjét a Vezetőség állapítja meg –

kivéve a bíróság által elrendelt rendkívüli közgyűlést. A főtitkár a helyszín és 

időpont megjelölésével a napirendet legalább 30 nappal a kitűzött időpont előtt 

írásban közli a tagokkal postai vagy olvasási értesítővel ellátott elektronikus levél 

formájában, valamint legalább 30 nappal előtte értesíti a tagokat a jelölőbizottság 

munkájának eredményéről. A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület 

nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A 

napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, 

hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak 

tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a 

megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy 

a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek 

számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

 

13. §  

1) Amennyiben a közgyűlésen a tagok kevesebb, mint 50% +1 fő jelent meg, a 

meghirdetett időponthoz képest 1 óra múlva megismételt közgyűlés tartható, 

mely a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes. 

2) A közgyűlés (kivéve a megismételt közgyűlést) határozatképes, ha azon a 

leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A 

megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek 

számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképességet minden 

határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha a döntéshozó szerv ülését nem 

szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 

valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. 

3) A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a 

határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és 

szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását 

megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető 

elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő 

személyét, valamint a háromfős szavazatszámláló bizottságot. 

4) A közgyűlés ezt követően nyílt szavazással jóváhagyja az előzetesen meghirdetett 

napirendet. 

5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a 

két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A levezető elnök a szavazást követően szóban 

kihirdeti az elfogadott határozatot, melyet a jegyzőkönyvvezető írásban rögzít.  

6) A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntések tartalmát, 

időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 

7) A jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvet a közgyűlés után 48 órán belül elkészíti, a 

jegyzőkönyvet az Elnök és a Főtitkár aláírásával hitelesíti. 
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8) A közgyűlés határozatait a Társaság honlapján (www.transzplant.hu) a határozat 

meghozatalát követő 8 munkanapon belül közzéteszi.  

9) A közgyűlés határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.  

10) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

11) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 

közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

12) A Társaság szétválás, illetőleg más egyesülettel egyesülés kimondásáról szóló 

döntés esetén a közgyűlésen jelen lévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

13) A közgyűlés bármikor elhatározhatja a titkos szavazást. 

14) A Vezetőség választható tagjait és az állandó bizottságokat titkos szavazással 

választja a közgyűlés. 

15) Személyi kérdésekben a közgyűlés titkos szavazással hozza meg döntéseit. 

16) A közgyűlésen megjelentek jelenléti ívet írnak alá, melyen a nevüket és a 

lakcímüket olvashatóan feltüntetik. 

17) A szavazati jog gyakorlásának feltételei:  

− A közgyűlésen szavazásra jogosult tag tagsági jogait személyesen 

gyakorolhatja.  

− Az egyesület szavazásra jogosult tagjait egyenlő jogok illetik meg, és 

egyenlő kötelezettségek terhelik. A közgyűlésen szavazásra jogosult 

minden olyan rendes tag, aki a közgyűlésen személyesen jelen van. A 

közgyűlésen szavazásra jogosult tag a közgyűlés helyszínén 

személyazonossága igazolását követően, a jelenléti ív aláírása után vehet 

részt a szavazáson és adhatja le szavazatát.  

 

V. A VEZETŐSÉG 
 

14. §  

1) A közgyűlés hatáskörét két közgyűlés közötti időszakban a kizárólagos 

hatáskörök kivételével a Vezetőség gyakorolja. 

2) A Vezetőség tagjainak száma 21 fő, amely az alábbi vezetőségi tagokból tevődik 

össze: 10 fő állandó vezetőségi tagból, illetőleg 11 fő választható vezetőségi 

tagból.  

3) Az állandó vezetőségi tagok delegálása tisztséghez vagy a tisztséget betöltő 

személy jelöléséhez kötött. A jelen pontban meghatározott intézményekben az 

alábbi tisztséget betöltő személyek a tisztség betöltésével automatikusan a 

Társaság állandó vezetőségi tagjává válnak, avagy a tisztséget betöltő személyek 

választása szerint, saját döntésük alapján jogukban áll saját maguk helyett, a 

vezetőségi ciklusuk idejére más személyt kijelölni. 

− Országos Vérellátó Szolgálat, Transzplantációs igazgatója, 

− Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Felnőtt 

Szív transzplantációs program vezetője, 

− Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Gyermek Szív 

transzplantációs program vezetője, 

− Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinika Országos Onkológiai Intézet, 

Tüdő transzplantációs program vezetője, 

− Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai 

Klinika, Máj transzplantációs Program vezetője, 

http://www.transzplant.hu/
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− Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Gyermek vese-, 

máj-, és tüdő transzplantációs program vezetője, 

− Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai 

Klinika, Vese és pancreas transzplantációs program vezetője, 

− Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Sebészeti Intézet, Transzplantációs 

tanszék vezetője,  

− Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Sebészeti 

Klinika, Vese transzplantációs program vezetője, 

− Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika, Vese és 

pancreas transzplantációs program vezetője,  

4) A Társaság választható vezetőségi tagjait a közgyűlés titkos szavazással választja 

2 naptári évre. Tagjai korlátozás nélkül újraválaszthatóak.  

5) A Közgyűlést megelőző 30 napon túl tagfelvételre nincs lehetőség. A Társaság 

Vezetősége a Vezetőségválasztó közgyűlést megelőzően legkésőbb 60 nappal 3 

tagú jelölő bizottságot választ, a jelölő bizottság tagjai összeállítják a 

Vezetőségbe javasolt jelöltek listáját, ezt a névsort a jelölőbizottság eljuttatja a 

főtitkárnak, aki megküldi a Társaság tagjainak a Vezetőséget megválasztó 

közgyűlést megelőzően legalább 40 nappal.  

6) A vezetőségi munka és felelősség a társaság működésével kapcsolatos 

tapasztalatot igényel, amely ténykörülményre tekintettel a Vezetőségi tagságra 

jelölés előzetes tagsági időhöz kötött az alábbiak szerint. Az a tag jelölhető 

Vezetői tagságra, aki rendezett tagsággal rendelkezik a közgyűlés előtti három 

évben. 

7) Előzetes jelölés: A jelölés elfogadásáról a jelöltnek a jelölő bizottság felé írásban, 

postai vagy elektronikus levélben nyilatkoznia kell legkésőbb a közgyűlést 

megelőzően 20 nappal. 

8) Helyszíni jelölés: a közgyűlés alkalmával további jelölés lehetséges, bármely 

jelenlévő rendes tag jelölhető, legalább három éve rendezett tagsággal 

rendelkezik, és aki személyesen nyilatkozik a jelöltség elfogadásáról, és akit a 

közgyűlés megszavaz. 

9) A Vezetőség választható tagjait a közgyűlés titkos szavazással választja. A 

szavazás során a 11 legtöbb szavazatot kapott tag kerül a választható vezetők 

tagjai közé. Amennyiben a 11. helyen több jelölt áll azonos szavazatszámmal, a 

közgyűlés újabb titkos szavazással dönt, melynek során már csak a 11. helyen, 

azonos szavazatszámmal álló jelöltekre lehet szavazni. Ebben az esetben az újabb 

titkos szavazás során a legtöbb szavazatot szerzett jelölt kerül a 11. helyre.  

10) A Vezetőség titkos szavazással egyenként sorrendben választja meg a Társaság 

tisztségviselőit saját tagjai közül: 

− az elnököt, 

− a főtitkárt, 

− a pénztárost. 

 

11) Az állandó bizottságok elnökei a Vezetőségi üléseken tanácskozási joggal 

vesznek részt. 

12) A Vezetőség jogosult az üléseire állandó meghívottat felkérni a szakterülete 

képviseletére (max. 3 fő). 

13) Amennyiben a Vezetőség tagjainak száma két rendes közgyűlés között 21 fő alá 

csökken, a Vezetőség a csökkent létszámmal látja el feladatát. A hiányzó tag/ok 

megválasztása a legközelebbi rendes közgyűlésen történik. Jelölésükre és 

választásukra a Vezetőség választási szabályok vonatkoznak. Amennyiben a 

Vezetőség létszáma 15 fő alá csökken, rendkívüli közgyűlést kell összehívni a 

jelölési határidők betartásával. 
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14) A Vezetőség tagjaival szembeni követelmények és kizáró, összeférhetetlenségi 

okok: 

− a Vezetőség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,  

− nem lehet a vezetőség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,  

− nem lehet a Vezetőség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 

Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 

hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 

tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott 

időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 

tisztségviselői tevékenységtől.  

 

15. §  

1) A Vezetőség határozatot hozhat – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó 

kérdések kivételével – a Társaság egészét érintő bármelyik ügyben. 

2) A Vezetőség hatáskörébe tartoznak az alábbiak:  

− vezeti a Társaság munkáját,  

− a közgyűlés határozatai alapján elkészíti a Társaság munkatervét,  

− és ellenőrzi annak végrehajtását 

− irányítja a Társaság gazdálkodását, e körben előkészíti és a közgyűlés elé 

terjeszti a Társaság éves költségvetését és zárszámadását (beszámoló),  

− előkészíti és összehívja a közgyűlést, meghatározza a közgyűlés napirendi 

pontjait,  

− megvitatja a közgyűlési előterjesztéseket,  

− gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,  

− állást foglal a Társasági emlékérmek és díjak odaítélésében,  

− jóváhagyja a Társaság ügyrendjét,  

− speciális Társasági feladatok ellátására ad hoc bizottságot alakíthat,  

− dönt az új tagok felvételéről,  

− javaslatot tesz a Transzplantációs Bizottságok tagjaira vonatkozóan az OVSz 

főigazgatója részére, különös tekintettel a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

6., 8. és 9. §-ra.  

− javaslatot tesz az Eurotransplant szakmai tanácsadó testületeiben a magyar 

képviselőkre vonatkozóan az Eurotransplant szabályainak megfelelően.  

 

16. §  

A Vezetőség ülését szükség szerint, de évente legalább kétszer össze kell hívni. A 

Vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagjai 

közül 50% +1 fő megjelenik. A Vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, 

és következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani.  

Személyi kérdésekben az elnök titkos szavazást rendelhet el. 

 

VI. AZ ELNÖKSÉG 
  

17. §  

Az egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. 

Az elnökség három tagból: az elnökből, főtitkárból és a pénztárosból áll. Az elnökség 

tagjait a Vezetőség választja.  
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Két vezetőségi ülés között az Elnökség irányítja és hangolja össze a Társaság 

munkáját, látja el a Társaság ügyvezetését. Döntéseiről a Vezetőség legközelebbi 

ülésén beszámolni köteles. Az elnököt a Vezetőség két évre és egyszer 

újraválaszthatóan választja. A főtitkárt és a pénztárost a Vezetőség két évre választja. 

 

Az egyesület első vezető tisztségviselői: 

1. Név: Dr. Perner Ferenc elnök 

2. Név: Dr. Szenohradszky Pál főtitkár 

3. Név: Dr. Görög Dénes pénztáros 

 

Az elnökséggel szembeni követelmények és kizáró, összeférhetetlenségi okok: 

− Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

− Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

− Nem lehet az elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 

Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 

hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 

tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott 

időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 

tisztségviselői tevékenységtől. 

 

Az Elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az 

egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és 

gazdasági helyzetéről beszámolni. Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű 

szótöbbségével hozza.   

 

Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik: 

− az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó 

ügyekben a döntések meghozatala; 

− az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 

végrehajtása; 

− az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és 

a tisztségviselők megválasztásának előkészítése; 

− a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

− részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

− a tagság nyilvántartása; 

− az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése; 

− az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

− az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és 

annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele. 

 

18. § Az elnök hatásköre: 

1) Képviseli a Társaságot általános terjedelmű és önállóan gyakorolható képviseleti 

joggal.  

2) Vezeti a közgyűlést, a Vezetőség és az Elnökség tanácskozásait. 

3) Gyakorolja az utalványozás jogát a 20. § (1) szakasznak megfelelően. 
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4) A Társaság bankszámlája felett aláírási joggal rendelkezik. 

5) Az elnököt akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti. 

 

19. § A főtitkár hatásköre: 

1) A főtitkár a Társaság operatív munkáját vezeti, a vezető testületek határozatainak 

megfelelően. 

2) Előkészíti a vezető szervek üléseit, és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. 

 

20. § A pénztáros hatásköre: 

1) Az elnök és a pénztáros együttesen gyakorolják az utalványozás jogát. 

Bármelyikük akadályoztatása esetén e jogot a főtitkárra ruházhatják át.  

2) A pénztáros kezeli a pénztárt, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, 

a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről és vezeti a naplófőkönyvet. 

3) A közgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel tartozik. 

 

VII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG  
 

21. §  

1) A Felügyelőbizottság a közgyűlés által két évre választott három tagból áll, akik a 

közgyűlési szavazás során a vezetőségválasztáskor a 22-24. helyen legtöbb 

szavazatot kapták. (Szavazategyenlőség esetén a jelen alapszabály 14. § 9) 

pontjába foglaltak alkalmazása az irányadó)  

A Felügyelőbizottság elnökét saját soraiból választja. A Bizottság kizárólag a 

közgyűlésnek van alárendelve, és csak ennek tartozik felelősséggel.  

A Felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

 

Az első Felügyelőbizottság tagjai: 

1. Dr. Reusz György (elnök) 

2. Dr. Remport Ádám 

3. Dr. Smudla Anikó 

 

2) A Felügyelőbizottság feladata a Társaság egyesületi szerveinek, törvényes és 

alapszabály szerinti működésének és pénzgazdálkodásának ellenőrzése, valamint 

az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.  

A Felügyelőbizottság az Elnökségtől jelentést, a Vezetőségtől pedig tájékoztatást, 

vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, 

azokat megvizsgálhatja. 

A Felügyelőbizottság minden évben legalább egyszer ülést tart, melyen áttekinti 

az egyesület működését. A Felügyelőbizottság ülését az elnök a napirendi 

pontokat tartalmazó írásbeli meghívóval hívja össze az ülést megelőzően legalább 

15 nappal. A Felügyelőbizottság határozatképességéhez valamennyi tag jelenléte 

szükséges. A Felügyelőbizottság ülésének napirendjét saját maga állapítja meg, 

határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság 

megállapításairól és határozatairól tájékoztatja a Társaság vezető szerveit, és 

beszámol a közgyűlésnek. 

3) 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 

hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője.  

4) A Felügyelőbizottság tagja nem állhat rokoni, vagy gazdasági kapcsolatban a 

Vezetőség tagjaival. 
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5) A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen 

kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai az Elnökségtől függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatóak.  

 

VIII. ETIKAI BIZOTTSÁG 
 

22. § 

1) A Társaságnál állandó jelleggel Etikai Bizottság nem kerül kinevezésre.  

 

2) Amennyiben a Társaság működése során etikai kérdés merül fel, úgy a Társaság 

vezetőségéből kijelölésre kerül 3 tag, akik az etikai vizsgálatot lefolytatják.  

 

IX. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA 
 

23. § 

1) A Társaság vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, felajánlásokból, 

hozzájárulásokból és a Társaság tevékenységéből képződik. A tagdíj összegét a 

Vezetőség javaslatára a közgyűlés határozza meg. 

2) Tagok a tagdíjat minden folyó év november 1-ig postautalványon vagy banki 

átutalással, illetve legkésőbb az éves kongresszus kezdetéig készpénzben 

kötelesek megfizetni. 

3) A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok kötelezettsége csupán a 

tagdíj fizetésére terjed ki, a tagok a Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

4) A Társaság költségvetését a Vezetőség készíti elő, és terjeszti a közgyűlés elé. 

5) A Társaság gazdálkodó tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok és 

rendelkezések szerint végzi. 

 

X. A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE 
 

24. §  

A Társaság működése felett az ügyészség az ügyészségről szóló törvény 

rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés 

nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási 

hatósági eljárásnak van helye. 

 

XI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 
 

25. §  

1) Jogutódlással történő megszűnés 

A Társaság (egyesület) más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel 

egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 

 

2) A jogutód nélküli megszűnés okai 

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület 

jogutód nélkül megszűnik, ha 

− az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának 

megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

− az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 

3) Rendelkezés a fennmaradó vagyonról 
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Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek 

kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az 

egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött 

közhasznú szervezetnek kell átadni.  

A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a 

vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület 

vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont 

nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. 

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó 

határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén 

ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével 

száll át az új jogosultra. 

 

XII.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

26. §   

A Társaság személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény (Ectv.), valamint a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak. 

 

 

 

Keltezés: Budapest, 2022. …………………….. (hó) ……… (nap)  

 

 

Alulírott Dr. Hartyánszky István Elnök jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályon az 

Egyesület képviselőjeként igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel az Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.  

 

 

 

 

 

…………………………. 

Dr. Hartyánszky István 

A Magyar Transzplantációs Társaság Elnöke 
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