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MAGYAR SPORTORVOS TÁRSASÁG
Alapszabály
Tekintettel a20|I. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, aközhasznújogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásaról; a 2011. évi CLXXK. törvény a civil
szewezetek bírósági nyilvántartásaóI és az ezzel összeíiiggő eljárási szabályokrőL,35012011.
(XII. 30.) Korm, rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kórdéseiről, valamint a2a13. évi V. törvény a Polgári Törvónykönywől
szabályozásaira a Fővárosi Törvényszékhez korábban benffitott egyesület ,,Alapszabálya"
egységes szerkezetben" a szövegezését az alábbiak szerint állapította meg: Az Alapítók az
egyesülési jogról, közhasznű jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
tá;mogatásától szóló 2011.évi CLXXV, valamint a2013, évi. V. törvény alapjan módosítják a
Magyar Sportorvos Társaság Alapszabaly át.

Altalános rendelkezések
A társaság neve: Magyar Sportorvos Társaság

1.

Angolul: Hungaíian Society of Sports Medicine
2.

A tdrsaság székhelye: Budapest

3.

A társaság működési területe: Magyarcrszág

4.

Pecsétje: köriratban ,,Magyar Sportorvos Társaság

5.

A társaság jogi szemóly.
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1.§

A társaság célja és tevékenysége
1.

A

társaság a Szövetség célkitt2éseiérdekében tevékenykedik és működését a Szövetség

alap szab a|yáb an fo glalt elvek szerint fo lytatj a.

2.

A

tarsaság célja: a sportorvoslás és határterületeinek fejlesztése, a tagok tudományos

ismeretének bóvítése és orvosetikai nevelése. A tarsaság feladata, hogy a tudományághazai

és külftrldi eredményeit ismerlesse, elősegítse a tudomány eredményeinek gyakorlati
felhasznáúását, szakmai folyóiratok szerkesztésévelis elősegítse

a

magyar kutatási

eredmények minél szólesebb körű megismertetésétbelftjldön és külfoldön egyarránt.
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3.

A

társaságnak szekciói és területi szervei

is

lehetnek, ezek célla a szaktudományok

fejlesztése a tarsaság felügyelete és iranyításaalatí.

4. A tarsaság cé|ja\ elérésénekérdekóben a vezető szervei útján:

a.) tagsai és vendégei számfua rendszeresen előadásokat, rcferáIő és vitaüléseket,
ankétokat, szimpóziumokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket, nemzeközi konferenciákat
és kongresszusokat rendez,
b.)

szakfolyóiratokat adhat ki, javaslataival és bírélatuval segíti az orvostudományi
könyvkiadást,

c.)

figyelemmel kíséria szakterületét érintő ol1atási és képzésikérdéseket, javaslatokkal
se gíti azok megoldását,

és ráIlásfo glalásokkal

d.) szakterületét érintő kérdésekbenmegkeresésre vélemény.tnyilvánít, illetőleg
javaslataival segíti azállarti és társadalmi szervek m:nkáját, azo|<kalrendszeres kapcsolatot
tart fenn,
e.) feladati

megoldása órdekében pályétzatokat hirdethet, jutalmakat tilzhet ki,

emlékérmeket és díj akat alapíthat,

f.)

tudgmányos kiállításokat rendeáet,

g.)

szükség szerint bevonja ársadalmi munkájába mindazokat a szakembereket, akik
felkésziiltségüknélfogva a társaság cóikittízéseit elő tudjak mozűtani.

2.§

A tagság
1. A Társaság tagja jogosult az egyesület tevókenységében résá venni.
2. A Tarsaság tagait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve,
ha az aLapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg,

3. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatj a. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja
képviselőn kereszhil, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok
forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

4.

A

tagok - a tagőíj megfizetéséntúl - a Tarsaság 1rrrtozásaiért saját vagyonukkal nem

felelnek.

5. A tarsaságtaglai iehetnek:

a.)

rendes tagok

b.) tiszteletbelitagok

c.)

pártoló tagok

A rendes

és a prártoló tag belépésebelépésinyilatkozat útján történik, amelyet az AlapszabáIy

előírásainak figyelembevótelével

a

társaság főtítkárabírál el. Ha az elbírálásra jogosult személy

vagy testület úgy ítélimeg, hogy a belépő a feltételeknek nem felel meg, a tagfelvétel ügyében

avezetőséghatéroz.

a.)

Rendes tag lehet: az a nagykorú, egyetemet, vagy föiskolát végzett személy, aki a

térsaság céljaival egyetért, azok megvalósulását támogatja, felvételétbelépési
nyilatkozatban kéri, és akit a társaság főtitkára a tagok sorába felvett. Tisáség viselésére

bármelyik rendes tag megválasrthatő.
rendes tagnak egy szavazat van.

A

tarsaság döntéseinek meghozataIában minden

Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel,

törléssel vagy kízárással szűnik meg. A felvételt megtagadó határo _zat ellen, amennyiben a
hatfuozatot az elnökség hozta, aközgyőléshez, amennyiben a határozatot az elnök ltozta, a

Társaság elnökségéhez lehet fellebbezni, mely fellebbezést a következő közgyűlésen,

illetőleg elnökségi ülésen meg kell tárgyalni.

A

tagsági viszony a tagfelvételi kérelem

elfogadásának napjával jön létre. A Trársaság tagjairól nyilvántartást kell vezetni. A kilépést
a Trársaság elnöke részéteírásban kell bejelenteni.
a tagsági

A kilépésiszándékot indokolni nem kell,

viszony a bejelentéskézhezvételéneknapjan szűnik meg.

ala. A rendes tag jogosult
résá venni a tiársaság munkájában, valamint annak rendezvényein,

rendszeres, yagy eseti tájékoztatást kapni illetve, kérni a társaság testületeinek,
tisáségviselőinek tevékenysé gérő1,,
javaslattal, kezdeményezéssel élhet,
szav azati

jo

gával élve választhat

és

ti

sásé gre v álaszthatő,

igénybe veheti a tarsaság által nyujtott szolgáltatást, vagy támogatást,
részesülhet atfusaság megfelelő szerve áItaI odaítélt elismerésben.

alb.

A

rendes tag köteles

atársaság alapszabalyát és más belső szabályzatanak előírásait betartani,
a tarsaság tevékenységébena legjobb tudása szerint részt venni,
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önként vállalt feladatanak, vagy válasáott tisáségéből fakadó feladatainak maradéktalanul
eleget tenni,
a r ábízott
a

eszközökkel

felelő sen bánni,

közgyuléshatározatáwalmegáIlapított mértékútagdíjatpontosan befizetrri.
a.lc A rendes tagság megszűnik:

kilépós,

kizátás,
a tarsaság

jogutód nélküli megszűnése,

elhalálozás folytan.

A kilépésiszándékot írásban a ffititkárnak kell

bejelenteni.

A

tagsági viszony a nyilatkozat

Kilépésesetén az időaúnyos tagdíjat meg kell fizetni.

A

befizetett tagdíjat nem lehet

kézhezvételétkövető napon szíínik meg.

visszakövetelni.

A tagsá§i viszony

a Társaság

általi felmondásával szűnik meg, ha atag atagság létesítésévelés

fenntartasával kapcsolatos feltételeknek nem felel meg, a Társaság

-

a közgy(ilés

döntése

alapjén- a tagsági viszonyt 30 napos hatíridővel írasban felmondhatja,
Közgyulós

a

Ptk 3:70 S-a aapjan kizárásieljárást folytat le az ellen

a tag

ellen,

al<t

azTarsaság

céljainak megvalósíását jelentősen veszélye úeti, vagy azza\ eIlentétes magatartást tanúsit, az

egyesület alapszabáIyát vagy közgyűlés, küldöttg}ulés hatétrozatát ismételten megsérti. A
l<lzárási e§arás keretében

a tisáességes eljarás szabályait figyelembe kell venni. Ennek

keretóben biztosítani kell, hogy mindenki egyenlő és azonos esélyekkel vehessen részt az
eljárásban. Biztosítani kell annak lehetőségét, hogy mindkót fel részletesen kifejthesse jogi és

ténybeli állaspontját, csatolhassa bizonyítékait, megismerhesse

a másik féI beadványát,

észrevételeket tehet, indítvanyokat terj esáhet elő.

Aktzarási eljárás lefolytatasát

a

tagok ll3-a,yagy azElnökség kezdeményezhett. A Közgytílés

a jelen lévők 2l3-os többséggel döntenek a kizárásről.

A

tag kizwását kimondó batétrozatot

írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás

alapjául szalgálő tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájekoáatást. A kizrárő hatátozatot a taggal kozc;lni kell.

A

döntés ellen fellebbezésnek helye

nincs. Jogorvoslattal a szervezet székhelyén működő Fővarosi Törvényszékhez lehet fordulni.
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b.) Tisztetetbeli tag lehet: minden olyan természetes személy, aki

a

tarsaság

célkitűzéseinek megvalósítását kiemelkedő módon elősegíti, A tiszteletb eIÍ tagot az
elnökség javaslatára a vezetőség válxzllameg, A tiszteletbelítag a tarsaság rendezvényein
tanácskozási joggal vehet részt. Tagdíjfizetésikötelezettsége nincs.

A tiszteletbeli

tag is

köteles azalapszabály betartásáta,vezető tisztségviselővé nem választhatő.

b./a.

a

tár saság köz

A tiszteletbeli

tag jogosult

glulé sén tanác skozási é s indítv ány o zás

i j o gg al ré sz

venni,

folyamatos tájékoztatásra a társaságban folyó munktáról és eseményekről.

b./b.

A tiszteletbeli tag köteles

a társaság alapszabáIyában

megfo galmazott elvek szerint tevékenykedni,

önként vállalt feiadatanak maradékíalanul, legjobb tudása szerint eleget tenni.

b./c.
a

A tiszteletbeli

tagság megszirnik

tiszteletbeli tag részétő|történő lemondással,

l<tzáxással,
eIhalálozás fol1,tán.

A tiszteletbeli tagságról történő lemondását atag
A tagsági viszony

a

a főtitkárnak írásban tartozík bejelenteni.

nyilatkozatkérhezvételével megszűnik.Kizarhatő az atisztele,tbeli tag,

aki önként vállalt kötelezettségének önhibájából

tartósan vagy ismételten nem tesz eleget.

Pártoló tag: olyan természetes vagy jogi személy lehet, aki, vagy amely a trársaság
célkitűzóseit arryagi eszközökkel támogatja. A partoló tag vagy jogi személy esetén annak
c.)

képviselője tanácskozási joggal vehet #sú" a társaság rendezvényein.
tagdíjfizetésre nem köteleáető,

ő a vállalt

A

pártoló tag

támogatás megfizetésére köteles, vezető

tisásé gvi selővé nem v áIaszthatő.

c.la. Apártoló tag jogosult
a trársaság közgytílésén tanácskozási

ésíndítványozásijoggal részt venni,

meghatálrozni, hogy azálta|anyujtott támogatást a tarsaság számtnamilyen célból adja,

folyamatos tájékoztaásra a társaságban folyó munkaról, különös
ameiynek elősegítéséheza tátmogatást nyújtj a,

tekintettel aíra aterületre,

c./b.

A pártoló tag kötelezettségeo hory

a tarsasággal szemben

c./c.

vállalt kötelezettségét maradéktalanul telj esítse

A pártoló tagsági viszony megszűnik:

pártoló tag tagsági viszonyának a tag részérőltörténő felmondásával,

a

ataghalálával (ogi személy tag esetén a jogi személy megszűnésével),
jogutód nélküli megszűnósével,

a tarsaság

kizárással.

A pártoló tagatagságfelmondását

a tarsaság

elnökének tartozik bejelenteni. A tagsági viszony

atyilatkozatkézhezvételével megszűnik. A tagsági üszony megszűnéséről a tiársaság pártoló
tagság

j

óvaha gy

as ar a

felj

o

go

s

ított szervét tü éko ztatni kell.

Kiz,arhatő az a pétrtolő tug, aki, vagy amely a társasággal szemben fennálló, önként vállalt
kötelezettségeit önhib ájábőI nem telj esíti.

3.§
A társaság szervezete
1. A
a

társaság szervei:

közgyúlés,

avezetőség,
az elnökség,
a

Felügyelőbízottság,

az Otíatási és Tudomrányos bizottság.

A

trársaság

legfbbb szerve a közgyűIés, amely a tagok összességéből á1l.

A

közgyulés

kizárólagos hatáskörébe tartozik:
az alapszabály megállapítása és módosítása,
az e gye sül et me g sziínésének, e gye sülé s ének é s szétv alásának elhatar ozása

a vezetőség, a felügyelőbizottság, a
megállapítása

pénztétrosmegválasüása, visszahívása

és díjazásának
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a

tarsaság megelőző időszakában végzeítmunkájának értékelése,a következő időszak

feladatainak me ghatár ozása,
a társaság éves költségvetésének meghatározása

(a vezetőség előterjesztése alapjarr)

a vezetőség évi beszámolójanak elfogadása (amelynek része a társaság éves pénzügyi
beszámoló jelentóse),

vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha

a

vezető tisáségviselő az

egyesülettel munkavis zonyban áll,

az olyan szeruődés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottságtagsával vagy ezek hozzátartozójával
a

köt;

jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, avezető tisztségviselők ós a felügyelőbizottsági tagok

vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártédtésiigények érvényesítésérőlvaló döntés
váIasztott könywizsgáló

megválasztása, visszahívása és díjazásanak megállapítása;

végelszámoló kij elölése.

döntés mindazokban

az ügyekben, amelyeket az alapszabály a kózgyűlés

kizarólagos

hatáskörébe utal, valamint amelyekben a döntés jogát magának tartja fenn.

A

(rendes) közgyűlést sziikség szerint, de legalább évente egyszeí, a vezetőségválasdő

közgyűlóst 4 évente kell összehívni. Rendkívüli közgytilést kell összehírrni, ha azt

-

az ok és a

cél megielölésével a társaság tagjainak legalább 30Yo-a írásban kéri. Rendkívüli közgy.tilést az
elnökség saját vagy avezetőség döntése alapjan bármikor összehívhat.

A közgyulést az elnök írásban hívja össze. A közgyílés összehíviása akkor szabáIyszeru,Ita a
tagok az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal írásban, - melyet a tagoknak igazolható módon

kell kézbesíteni,-értesülnek a közgyulés időpontjaról, helyszínéről és a

megüírgyalandó

napirendről.

A

kőzgyőlési meghívó kézbesítésétőlvagy közzétételétől szátmítoti,

az

alapszabályban

meghattározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szerr,től vagy

személytől a napirend kiegészítósétkérhetik, a kiegészítésindokolásával.

A

napirend

kiegészítésénektárgyában aközgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a
napirend kiegészítéseiranti kérelemről aközgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt

vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáróI szőlő hatfuozat meghozataLát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésénektárgyában.

Igazolható módon történő kézbesítésnekminősül

:

az qánLott küldeményként postai úton törtónő kézbesítésvagy
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a tagnak

az altala megadott elektronikus levelezósi címére történő kézbesítésvagy közösségi

oldalon lótrehozott zárt csoport tagsairészére történő megküldés
Ha a közgyűlés ülésétnem szabályszerűen hívt{ák össze, azilést akkor lehet megtartaní,ha az

ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájáruI az rilés
megtartásához.

A közg}nílés ülésénaszabalyszerűen közölt napirenden szereplő kérdésbenhozhatőhatátrozat,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
me gtárgyal ásáho

z e gyhangúl a g hozzáj aral.

A közgyűlés résávevőiről jelenléti ívet kell vezetni. A tag személyesen vagy meghatalmazolíJa
útján is gyakorolhatja szavazati jogát.

A

meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító

erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő akózgyűIésen több tag képviseletére is jogosult.

A döntéshoző szew ülése akkor

hatítrozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét

képviselő szavazástajogosult részt vesz.

A

határozatképességet minden hatéxozathozatalnáI

vizsgálni kell. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adotthatírozat
meghozatalánáI ahatározatképesség megállapíása során figyelmen krr,.ril kell hagyni.

Ha a közgyúlés nem hatánozatképes ismételt közgyulést kell tártani. A megismételt közgyűlés

a hatfuozatképtelen közgyűiést követő későbbi időpontra (aznapra vagy eltérő napta) az
eredetivel azonos napirenddel hívható össze.

A

határozatképtelenség miatt megismételt

közgyűlés akkor lehet a megjelentek számától fiiggetlenül hatarozatképes, ha a közgyúlési

meghívó tartalmazza, hogy hatrározatkóptelenség esetén a meghívóban szereplő napirendi
pontokkal az eredeti időpontot követő rlgyanazon napon későbbi időpontra megismételt
közgyulés kerül összehívásra, mely a megjelentekszámáratekintet nélkül hatfuozatképes.

Amennyiben

a

közgyűlési meghívó tartalmazz4 hogy hatérozatképtelenségesetén a

meghívóban szereplő napirendi pontokkal az eredeti időpontot követő későbbi időpontra

megismételt közgyűlés kerül összehívásra,

az a

megjelentek számátóI fiiggetlenül

hatírozatképes.

Amennyiben az ismételt közgytílés az eredetitől eltérő íLapta kerül összehívásra, akkor a

tagoknak újabb meghívót

kell küldeni, amely felhívja a figyelmüket

hatarozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés
hatéxozatképes lesz.

a

atra) hogy a

megjelentek szitmátől fiiggetienül
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A

közgyulés hatátozaáít egyszerú szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlóség esetén a

közgyúlés levezető elnökének szavazaá dönt. Alapszabály módosításához, tagkízérásáútoz, a
társaság más tarsasággal történő egyesüléséhez, atársaság feloszlásahoz

a

jelenlévő szavazásra

jogosultak kéüarmadrának egyet értő szavazata sziikséges.

A

közgytilés hatérozataít nyílt szavazássa| hozza, azotban a személyi kérdésekbentitkos

szavazással dönt. A közgytílés bármely kérdésben elhatározhat titkos szavazást.

A

hatán ozat me ghozatalakor nem szav azhat az,

a) akit ahatátrozat kötelezettségvagy felelősség alól mentesítvagy

a

jogi személy

terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a hatfuozat alapjanpert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki

a

jogi személynek nem

tagavagy alapítőja;

e) aki a döntésben érdekelt más szewezetrel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban

all1'

vagy

í) aki egyébkéntszemólyesen érdekelt a döntésben.

Az

úgyvezető szerv köteles a közgyúIést összehívni a szükséges intézkedések megtétele

céljából, ha
a) a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) a Trársaság előreláthatőIagnem

iesz képes atartozásokat esedékességkorteljesíteni; vagy

c) a Társaság céljainak eléréseveszélybe kenilt.

Az így összehívott

közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény

megszüntetése érdekébenintézkedésttenni yagy az egyesület megsziintetéséről dönteni.

A Közgytilésekről jegyzőkönyvet kell

kószíteni. A jegyzókönyvet a jegyzőkönyvvezető,

a

levezető Elnök és a Közgyűlés által felhatalmazott jeienlevő jegyzőkönyv hitelesítő kettő tag

írjaalá. Ahatározatot

a Társaság honlapjan is

közzéteszí, aszemélyes érdekeltnek közvetlenül

megküldi.

Az

aIábbi szabályok szerint határozathozatalt ülés tartása nélkül is hozhatnak a tagok, az

ilyen

határozathozatal az elnök a hatérozat tervezetének a tagok részétetörténő megkiildésével

kezdeményezi.

A tagok

szétméra a tewezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos

határidőt kell biztosítani ata, hogy szavazatukat megkiildjék az elnök részére.
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Az ülés tartása nélküli döntéshozatal

során a törvénl,rrek a határozatképességre és szavazásra

vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltérésselkell alkalmazni, hogy a hatétrozathozatali eljárás

akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatat megküldenek az elnök tészéte,amennyi
szavazatijogot képviselő tagvagy alapítőjelenléte ahatérozatképességóhez sziikséges lenne
ülós tartása esetén,

Levélbeni és elektronikus szavazás esetén ahatátrozatképesség szabá}yut úgy kell alkalmazrn,
hogy érvénytelen a levélbeni és elektronikus szavazás, ha az arra jogosultak legalább a fele nem

szavazott.

A

szavazatszámlálrást 3 fös elfogulatlan bizottság végzL A szavazatszrámlálásról

jegyzőkönlv kerül felvételre, a szavazőIapokat ki kell nyomtatni és a szavazást követően egy
évig meg kell őrizni.

A

A

szavazás során biáosítani kell a szavazásrajogosultak beazonosítását.

szavazatot levélbeni szavazás esetén a szavazatot leadó aláírása hitelesíti, elektronikus

szavaeás esetén pedig az elektronikusan továbbított aláirt szavazőlap vagy az előzetesen
rögzített jelszó.

Elekhonikus úton titkos szavazás nem bonyolítható.
Levélbeni szayazás esetén tyílt szavazás egyszení egy borítékos, titkos szavazás kétborítékos
módon bonyolítható (a második bodtékban van a titkos szavazat). Nyílt levélbetúszavazás

-

amennyiben ennek a biztosítékaimegvannak- telefaxon vagy közvetlen sámítőgépes kapcsolat

útján is lebonyolíthaló.
rendelkezik, mint

A

szavazás során minden szavazásra jogosult annyi szavazatlal

a testiileti tilés keretében lebonyolított szavazás során. Ervénytelen a

levélbeni szavazás a nyílt szavazás érvénytelenségeinek eseteiben, továbbá akkor is, ha nem
tlllapíthatő meg a szavazatot leadó személye, szavazati jogosultsága,vagy ha leadott szavazat
bármely okból a megadott batfuidő uán érkezik be. A levélbeni szavazásrendjével kapcsolatos
vitát a szavazatszálmláló bizottság véleményezi,majd.az Elnökség dönt.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az elnöknek össze kell
hívnia.

A

szavazásra megszabott hattáridő utolsó napjat követő hiárom napon belül - ha valamennyi

tag szavazaía ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezéséneknapjától

számított harom napon belül - az elnök megállapítj a a szavazás eredményét,és azt további
hrárom napon belül

közli a tagokkal. A határozathazatal napja a szavazási határtdő utolsó

napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének
napja.

i1

Avezetőség atársaság általanos hatáskörű, döntéshozó,úgyírnéző szerve, Tag|a lehet atársaság
minden rendes tagsa. Létszáma 20 fő.

A vezetőség üléseit az elnök írásban hívja össze, évente legalább 4 alkalommal. A vezetóség
üléseire szólő, atárgyalandó napirendet is tartalmaző meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal
meg kell küldeni a vezetőség tagairarészéte.

A vezetőség a jogszabályok, az alapszabály és aközgyőléshaténozatainakmegfelelően:
titkos szavazássa7megváIasr-tlatagaiköziil

atiársaság elnökségét, kivéve apénztarost, valamint

a múlt elnököt,

szerv ezi és iranyítj a a tátrsaság tevékenységét,

dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgytílés kizrárólagos
haáskörébe, vagy nincs más szerv vagy vezető hataskörébe utalva,
dönt a tagfelvételi kérelmek ügyében,

előkészíti a kőzgyűIés kizarólagos hatáskörébe tartozó ügyeket,
dönt a szekciók (tenileti szervezetek) létrehozásának kérdésében,elfogadja, illetve módosítja a

szekciók műkö

dé si

szabály zatát,

koordinálja, ellenőrzí és segíti a szekciók munkáját,

figyelemmel kíséria társaság alapszabáIyszeni működését és mtrnkáját, továbbá a társaság
tisztségviselőinek tevékenységét,
gondoskodik a közgyúlési hatarozatok végreh ajtásarőI,
megvitatj a és j óvahagyja

aközgyiiési

előterj esztéseket,

irányítjaatársasággazdáIkodását,nemzetközimunkáját,
felkéri a Tanácsadó Testület tagiait a Testületben való részvételre,
dönt ársas ági díjjal, emlékéremmel, emléklappal való kittintetésről.

A vezetőséghatéxozatképes, ha azon tagjainak legalább több mint

fele jelen van.

A vezetőség

haténozatut á|talában egyszení szótöbbséggel, nyílt szwazással hozza, szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt.

A

vezetőség bármely tagának javaslat{na

a

vezetősóg

elhaíarozhatja a titkos szavazásí, A vezetőség ülóseire esetenként, a napirendnek megfelelően
tanácskozási joggal meg kell hívni a napirendben érdekelt tagokat, illetve más érdekelt szervek

képviselőit.
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Amennyiben a vezetőségítagkétegymást követő vezetőségi ülósről távolmarad arrélkül, hogy
magát nyomós okkal kimentené (pl. betegség, kiilftildi út, kongresszusi részvételstb.),
vezetőségi tagsága felfiiggesztésre kerül, vezetőségi tagságaről a §oron következő közgyűlés
egyszeni szótöbbséggel dönt.

5.

A

társaság elaöksége a tfusaság operatív ngyitttéző testülete.

A

társaság elnöksége a

vezetőség áItaI vélasztott elnökből, jövendőbeli elnökből, főtitkárból, titkaíból, pénáárosból,
az elnökségi tagból, valamint a volt elnökből

Az elnökségkanyttla

és összehangolja

á11.

a tarsaság

gyakorlati munkáját.

Az elnökség:
dönt a vezetőség két tilése közötti

időszakban

-

avezetőségh,tzárőlagos hatáskörébe tartoző

ügyek kivételével - avezetőség hataskörébe tartozó kérdésekben, döntésebőI a legközelebbi
ülésen beszámolni köteles,
a tarsaság

céljainak megvalósítása érdekében meghatarozottfeladatra munkabizottságot hozhat

létre. A munkabizottságok vezetőít és tagjait az elnökség bízzameg az elnökségnek tartoznak

felelősséggel,

előkészíti a társaság éves munkatervét,
Írányítja,segíti és biáosítja a testtileti hatátozatokvégrehajását, felügyeli azokügyintézését,

előkészíti a közgyulést és a vezetőségi üléseket,
koordinálja aürsaság általrendeze§hazai,nemzetközi

részvételűés nemzetközircndenrónyek

előkészítését, szew ezését,
javaslatot tesz tisáeletbeli tagok felvételére a vezetőségnek,
előterjesztést tesz a társasági díjjal, emlékéremmel, emléklappal való kitüntetésre,

Az

elnökségi ülés akkor hatérozatképes, ha azon legalább 2 tag jelen van.

Az

elnökség

hatátrozatut ajelenlóvők egyszerű szótöbbségévelhozzuKét elnökségi tagjelenléte esetén csak

egyhangú döntés ltozhatő.

Az elnökség ülései nem nyilvánosak. Az elnökség feladatait

a Ptk.

3:80. § szabályozza.

Az einökség rendszeresen beszámoi a működéséról a vezetőségnek. Az einökséget az elnök
írásbaílhívja össze. Az összehívás akkor szabályszetű, ha az elnökség tagjai az ülést
megelőzően legalább
napirendjérő1.
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nappal értesülnek az elnökségi ülés helyéről, időpontjáról

és

ía

lJ

Az elnökség szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülésezik. Határozatait nyílt
szavazássd,, egyszerű szótöbbség gelhozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dörrt.

Az elnökség

hatarozatképes, ha az ülésein legalább a tagoknak több mint a fele jelen van.

Határozatképtelenségeseténavezetőségnélleírtszabélyalkalmazandő.

6. A

a

Felügyelőbizottság

ténsaság felügyelő szerve, amely

a közgyűIés által válasúott

elnökből és két tagból áil. A Felügyelőbizottság kízatóIagaközgyűIésnek van alárendelve,
csak a közgyűlésnek tartozik felelősséggel és fiiggetlen a társaság testületeitől és vezetőitől.

A

közgyűlésnek rendszeresen (évente) beszámol tevékenységéről.Nem lehet a

Felügyelőbizottság elnöke vagy taga, aki a trársaságban, bármilyen egyéb tisásóget visel,
valamint összeferhetetlenségi okokból.

A Felügyelőbizottság ellenórzi atársaságműködését

és gazdálkodásat. Munkája sorrán jogosult

tájékoztatást, illetve felvilágosíüíst kapni aközgyűléstől, a vezetőség, illetve elnökség tagiaitól,

a társaság kön5,veibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A

Felügyelőbizottság

elnöke jogosult a tarsaság testrileti ülésein tanácskozási joggal résá venni. Jogszabálysértés

vagy sÚlyos mulasztás esetén köteles a közgyulést tá$ékoúatni, és annak összehívását
kezőeményezru.

A Felügyelőbizottság határozatképes, ha azontagainak

többsége jelen van. Hatiározataitnyílt

szavazással, egyszerű szótöbbséggelhozza. A Felügyelőbizottság ügyrendje határozzameg.

7.

A MST

Ti sásé gvi

s

Oktatási és Tudományos bizottsága: elnök, titkár, tagok (3

eIőit az elnök

j

avas

laát a

a v ezető

sé g

fő),

válasáj a me g.

Feladatai:

i.
ii.

-

Tudomrányos rendezvények programjanak tervezése, a

rendezvények koordin álása;

- A

Társaság áItal szervezett kongresszusok

tudomiányos

bizottságában való részvétel;

iii.
iv.
v.

-

A Sportorvosi Szemle időszakos

értékelése;

-ATrársaságpályazatunakelbírálása;
-

Az OSEI

áItaI szervezetttanfolyamok (továbbképző és szakvízsga-

előkészítő) véleményezése;

vi. - Javaslat aszakvízsgatematikájiáravonatkozőan;
vii. - Javaslat a sportorvosi licencekre vonatkozóan
sportsebész stb.);

(ringorvosi,
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viii. -

Egyéb, az elnökség vagy a vezetőség által felkért feladatok

elvégzése,

4.§
A társaság tisztségviselői

A

a

társaság vezető tisáségviselői

felügyelőbizottság elnöke és tagjai.
végzik. Megbízatásuk 4 évre szól.

vezetőség

és az elnökség tagjai,

A tisztségviselők

Az elnök

főtitkar űjravélaszthatő egy alkalommal,

pénztátos, a

tevékenységtiket társadalmi munkában

a következő

a

a

ciklusban nem válasáható újra. A

vezetőségi

és elnökségi tagok

korlátlanul

i$raválasúhatők.

Avezető tisztségviselővel szembeni követelmények és l<izárő okok:
Yezető tisáségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátáshoz szíikségeskörben nem korlátozták.

A

vezető tisztségviselő úgyvezetésifeladatait

személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisáségviseLő az, akjtbűncselekmény elkövetése

miatt jogerősen szabadságvesáés biintetésre ítéltek,amíg a btintetett előélethez ffiződő
hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e

foglakozástól jogerősen eltiltottak.

Akit valamely

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel

eltiltottak, az eltiltás hatalya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folyató jogi személy
vezető tisáségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig

nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltouak avezető tisáségviselői tevékenységtől.

A vezető tisztségviselő a jogi személy tagu, tagság nélküli jogi szemóly esetén ajogi személy
alapítói tészéreköteles

a

jogi személyre vonatkozóan felviiágosíüíst adni, és számukra a jogi

személyre vonatkozó iratokba és nyilvrántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és

az Íratbetekintést a vezető tisáségviselő

a

jogosult áItal tett írásbeli titoktartási nyilatkozat

A vezető tisáségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokbava|ő
betekintést, lta ez a jogi személy üzleti titkát sórtené, ha a felvilágosítást kérő a jogéú.
tételéhezkötheti.

visszaélósszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktaítási nyilatkozatot. Ha a

felvilágosítást kérő

a

felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja,

bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadásétra.

a

nyilvántartó
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A Társaság elnöke: Dr. Halasí Tamós.
Az elnök elnököl az elnökség,
esetén avolt, vagy jövendőbeli

vezetőség ülésein és a közgyúlésen. AkadáIyozíatása,távolléte

a

elnök helyettesíti.

A társaság elnökének hatásköre:
képviseli a társaságot hatóságok és más állami, társadalmi szervek, nemzetközi szervek előtt,
vezeti akőzgyűIést, avezetőség és az elnökség tanácskozásait,
dönt éslvagy intózkedik az elnökség két iilése közötti

-

az elnökség

időszakbafi- afotitkárral egyetértésben

hatáskörébe taríoző, de halasáhatatlan döntést vagy intézkedóst igénylő

ügyekben, kivéve az elnökség kizárólagos hatáskörébetartoző ügyeket. Egyetértés hianyábarr
az elnöksóg

döntazügyben. Az elnök döntéseiért felelőséggel tartozik és azokról

a

legközelebbi

elnökségi ülésen beszámolni köteles,

őrködik a hatályos jogszabályok és a társaság alapszabáIyának szigorú betartása felett,

ellenőrziavezetőszervekhatározaíunakvégrehajtását.

A Társaság főtitkára: Dr. Túllay Andrós
A főtitkár biáosítja atársaság folyamatos ügyvitelét, intéziaüírsaság levelezését,gondoskodik

a

határozatok végrehajásarőI, felügyeli

a

pénztírostevékenységét,mrrnkáltatói jogokat

gyakorol. AkadáIyoztatása, távolléte esetén feladatait a titkar látja el.

A társaság főtitkárának hatásköre:
társaság vezető szerveinek ülései között

e testületek baténozatainak

megfelelően folyamatosan

itltézi a társaság ügyeit,

az elnökség hatáskörébe tartoző, de halasáhatatlan ügyekben az elnökkel egyetértésbendönt
és intézkedik (egyetértés hirányában az elnökség dönt),

előkészítia vezető szervek üléseit, bíztosítjaműködésüket és gondoskodik a batározatok
végrehajtásaról,
tájékoztatla a tagokat a társaság munkájaról.

A társaság képviseletére az elnök

és a fotitkíííjogosult.

I6

A Társaság titkára: Dr. Mikulán Rita
Apénztáros az elnökség döntései alapjanirányítla atársaság vagyon* és pénzgazdáIkodását,
vezetí (vezetteti) a pénztárkönyvet, gondoskodik a bevótelek és kiadások teljesítéséről,a
társaságpénd<ezelésiszabélyzatábanfoglaltakbetartásáról.

Amennyiben bármilyen tisztség megiiresedik, úgy a közgytílés helyette más tisztségviselőt
választ, kivéve a volt elnököt.

A

tarsaságot hatóságok és belfoldi vagy külföldi szervezetek előtt az elnök akadályortatása

esetén afőlitkar yagy az elnök által megbízott személy képviseli.

5.§
Tanácsadó Testület

A

Tanácsadó Testület tagjai sajátkezdeményezésre javaslatot tehetnek avezetőség részóre a

társaság tevékenységérevonatkozőan, felkérésrevéleményeáetika vezetőség döntéseit,

A

Testiilet tagai avezetőség ülésein tanápskozási joggal részt vehetnek.

6.§
Dalmady Emlékérmes€k Klubja
ADalmady ZoltánEmiékérem aTársaságáltaladományozhatőlegmagasabb
sportorvoslás területén kifejtett magas színűelméleti és
érem évente kerül átadasra, ahol
előadását.

gyakorlati

elismerés a

tevókenységért

adíjazottaDalmady Emléküléskeretóben

tntla

.

Az
meg

A Dalmady EmlékérmesekKlubjanak (DEEK) tagsai az emlékérem kittintetésben

részesült MST tagok, elnöke a mindenkori

rangidős

kitiintetett, titkara a legfrissebben

díjazottTag.

A DEEK

ünnepi

összejövetelére

sor,
aktuális

a

Magyar Tudományos Akadémia Különtermében

évente egy alkalommal kerül

ahol egy-egy klubtag

sportegészsógügy

problémáiról.

ún.

serlegbeszédet

tart

a
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7.§
A társaság gazdálkodása

A

tarsaság működéséhez sziikséges anyagi feltételeket tagdíjakból, valamint külső

támogatásból fedezi, éves költségv etés alapjángazdálkoük.

A tagdíj összegét

a

közgyűlé shaározzameg az alapszabéúyfelhatalmaz ása alapján A társaság

éves költségvetését a vezetőség áIlapítjameg.

A tarsaság

gazdáIkodását

az elletőrzőbizottság

ellenőrzi.

A tarsaság

tartozásaiért sajéúvagyonával felel.

A tagok - a tagdíj f,rzetésén túI -

atársaság

tartozásaíért sqát vagyonukkal nem felelnek.

Á tórsasdg tagdíjának mértéke évi 10000,- Ft, azaz tízezer forint, hallgatók és nyugdíjasok
részére5000.- Ft - azaz ötezer forint-, amely összeget tdrgev január 31. napjóíg kell a
Tdrsasúg bankszúmldjára átutalni vagy

ű

szdmlaszámára történő bankí beJízetéssel

kiegyenlítení

8.§

zárő rendelkezések
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekr e v álhat szét.

A jogi személy jogutód nélküli megsy'unéséneka]talanos esetein

tűl'

az egyesület jogutód

nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította céljátvagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlennó
vált, és új cólt nem hataroztakmeg;vagy
b) az egyesület tagjainak szétma hat hónapon keresztül nem éri el

A

atíz főt.

Tarsaság jogutód nélküIi megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítéseután

fennmaradó vagyont azaIapszabrályban meghatétrozoff.,azegyesület céljával megegyező vagy

hasonló cél megvalósítására létrejött szewezetnek

kell

áúadni. A nyilvantartó bíróság
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jogszabályban meghaározattszewezetnek juttatja

a

vagyont,ha az alapszabály nemtartalmaz

rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonátől, vagy ha az aIapszabaIybanmegjelölt
a vagyont nem fogadja el

A

szervezet

vagy aztnem szerezheti meg.

fennmaradó vagyon sorsaról a nyilvantartó bíróság a törlést kimondó határozaábart

rendelkezik, a vagyonátn:hazás teljesítéséreszükség esetén ügygondnokot rendel ki.

A

vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száIl at az új jogosultra.

A

tarsaság megszűnik, ha feloszlását vagy más társasággallegyesülettel

közgyűlós kétharmados szótöbbsé ggel kimondj

A

a.

társaság megszűnik, ha feloszlását vagy más társasággallegyesülettel

közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondj

üársaság működése felett az ügyószség

való egyesülését

a.

A társaság aMagyat Orvostudomanyi Trársaságok

A

való egyesülését

és Egyesületek Szövetségének tagsa.

a reá

irányadő szabályok szerint törvényességi

felügyeletet gyakorol, ha atérsaság működésének törvényessége masként nem biztos íthatő, az
ügyész az illetékes bírősághoz fordulhat.

A

kársaság közvetlen

politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól fiiggetlen

és

azoknak anyagí támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kup, továbbá
otszé&győlési és megyei, valamint fovarosi önkormányzati képviselőielöltet nem állít, és nem
támogat.

A

Közgyűlés a www.sportorvostarsasag.hu internetes honlapon nyilvánosságra hozza a

Társaság működésével összeftiggésében keletkezett nyilvánosság szátmátta hozzáferhető
határozatok illetve a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót.

Mindazokban

a

kórdésekben, amelyekről

az

alapszabály nem rendelkezik,

a

Polgári

Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló törvény és a társadalmi szewezetek gazdálkodásráról
és ügyviteléről szóló jogszabályok az irányadók.

Az alapszabály
hó

7.

7.

§-ának utolsó bekezdését a Maglar Sportorvos Társuság 2016. év december

nupjdn megtartoű közglűlése módosította. Az elnöki,íőtítklífí tísztségbenbekövetkezett

r
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vdltozások

a Maglnr Spartorvos Tónaság 2018, ev december hó

6.

napján m€gtartoű

közgrűtésen lezajlatt vélaszíóse k eredménj,eí.

Az

alapszabáIyt

a

V.

§ utoísó beltezdésénl+ívüI a Maglar

§pol.toruos Társasdg 2aI9. év

mdrcius hó 28. napján m€gta?totí közgyűílése módosltotía

A

vúltoztatúsok dőtt,í€lkövér

bet{í*kel szerepelnek a szövegben.

Budapest, 2019. március 28.
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,' Főtitkár

Igazoltís

Alulírott Dr. Halasi Tamas. a Magyar Sponorvos Társaság elnöke igazolom, lrogy a jelen
Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-rnódosítások
alapj án hatáyos tartalmrinalr.

Budapest. 2019. mfucius 28"
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