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A MAGYAR IDEGSEBÉSZETI TÁRSASÁG, 

mint a MOTESZ tagjának  

A L A P S Z A B Á L Y A 

a 2022.05.07. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 

/A változások vastag dőlt betűvel kiemelve/ 

I. 

MAGYAR IDEGSEBÉSZETI TÁRSASÁG 

(a továbbiakban: Egyesület) 2022.05.07. napján megtartott közgyűlésén meghozott határozatával az 

a l a p s z a b á l y t 

(a továbbiakban: Alapszabály) az alábbiak szerint módosította és foglalta egységes szerkezetbe a Polgári 

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

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve. 

1. § Az Egyesület neve 

(1) Magyar Idegsebészeti Társaság 

2. § Az Egyesület székhelye, honlapja 

(1)  1145 Budapest, Amerikai út 57. 

 

(2)  Az Egyesület honlapja: http://neurosurgery.org.hu/ 

 

3. § Az alapítás ideje 

(1) 1966. április 12. 

4. § Az Egyesület működési területe 

(1) Az Egyesület működési területe: országos. 

5. § Az Egyesület pecsétje 

(1) Az Egyesület pecsétje: az Egyesület neve, székhelye, alapításának éve, annak feltüntetésével, hogy a 

MOTESZ tagja. 

6. § Az Egyesület jogállása 

(1) Az Egyesület önálló jogi személy, amely a törvényben meghatározott szervezettel, valamint a működéséhez 

szükséges önálló költségvetéssel rendelkezik. 

(2) Az Egyesület a jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. 

(3) Az Egyesület tagja a Magyar Orvostudományi Táraságok és Egyesületek Szövetségének (a továbbiakban: 

(Szövetség). 

7. § Az Egyesület működésének jellege 

(1) Az Egyesület a létesítő okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan 

gazdálkodik, vállalkozási tevékenységet csak létesítő okiratban meghatározott céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét az Alapszabályban 

meghatározott tevékenységére fordítja. 

(2) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület pártoktól támogatást nem kapott, és a jövőben sem fogad el, 

országgyűlési és önkormányzati képviselőjelölteket nem állít, nem támogat és a jövőben sem fog támogatni.  

http://neurosurgery.org.hu/
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8. § Az Egyesület célja és tevékenysége 

(1) Az Egyesület a Szövetség céljainak érdekében tevékenykedik és működését a Szövetség alapszabályában 

foglalt elvek szerint folytatja. 

(2) Az Egyesület célja: a magyar idegsebészet fejlesztése, a tagok szakmai és tudományos ismeretének 

bővítése, folyamatos továbbképzésének elősegítése, valamint az orvosetikai nevelése. Az Egyesület 

feladata, hogy a tudományág hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elősegítse a tudomány 

eredményeinek gyakorlati felhasználását, szakmai folyóiratok szerkesztésével is elősegítse a magyar 

kutatási eredmények minél szélesebb körű megismertetését belföldön és külföldön egyaránt.  

(3) Az Egyesület céljai elérésének érdekében vezető szervei útján: 

a) tagjai és vendégei számára rendszeresen előadásokat, referáló és vitaüléseket, ankétokat, 

szimpóziumokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket, hazai és nemzetközi konferenciákat és 

kongresszusokat rendez, 

b) szakfolyóiratokat adhat ki, javaslataival és bírálataival segíti az orvostudományi könyvkiadást, 

c) figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási kérdéseket, javaslatokkal és bírálatokkal segíti azok 

megoldását, 

d) szakterületét érintő kérdésekben megkeresésre véleményt nyilvánít, illetőleg javaslataival segíti az 

állami és társadalmi szervek munkáját, azokkal rendszeres kapcsolatot tart fenn, 

e) feladatai megoldása érdekében pályázatokat hirdethet, jutalmakat tűzhet ki, emlékérmeket és díjakat 

alapíthat, 

f) tudományos kiállításokat rendezhet, 

g) szükség szerint bevonja társadalmi munkába mindazokat a szakembereket, akik felkészültségüknél 

fogva a társaság célkitűzéseit elő tudják mozdítani, 

h) csatlakozhat olyan szervezetekhez, egyesületekhez, amelyek tevékenysége az Egyesület céljainak 

megvalósítását szolgálja. 

9. § Az Egyesület tagsága, tagdíj 

  Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj mértéke: 15.000 Ft/év 

rendes tag esetén, 10.000 Ft/év rezidens/szakorvosjelölt tag esetén és 1.000 Ft/év nyugdíjas tag esetén. A 

nyugdíjas tag a tárgyév március 31-ig köteles nyugdíjba vonulását igazolni. A tagdíj összegét minden év 

május 31. napjáig kell egy összegben az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára 

átutalás útján megfizetni. Az a tag, aki esedékes tagdíját legkésőbb a tárgyév június 30-ig felszólítás 

ellenére sem fizeti meg, a tagdíjon felül késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék június 30. 

napja után a tárgyéven belül 2.000 Ft, a tárgyéven túl 3.000 Ft. 

  Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított 

összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év 

május 31. napjáig köteles az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára átutalás útján 

megfizetni.  

(1)  Az Egyesületnek rendes és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 

(2)  Az egyesületnek teljes jogú (rendes) tagja lehet az Egyesület tudományágának művelője, vagy gyakorlati 

alkalmazója, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, aki az Alapszabályban meghatározott célkitűzések 

megvalósításáért tevékeny részt vállal, a kitöltött és az Egyesület két rendes vagy tiszteletbeli tagjának 

aláírásával támogatott belépési nyilatkozatban elfogadja az Alapszabályt, azt magára nézve kötelezően 

elismeri, kinyilvánítja csatlakozási szándékát, továbbá vállalja az egyesületi tagdíj megfizetését, s az 

egyesület Elnöksége a tagok sorába felveszi (rendes tag).  
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(3)  Az egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek, akik 

rendszeresen nem vesznek részt az egyesület munkájában, annak céljaival azonban egyetértenek. 

Személyes fellépéssel vagy anyagilag a szervezet működését támogatják, és akik az Egyesület 

tudományágának valamelyikében kiemelkedően értékes munkásságot fejtettek ki és kiemelkedő 

eredményeket értek el, illetve a hazai idegsebészet felemeléséért, a magyar idegsebészek támogatásáért 

sokat tesznek. Ezért tevékenységük elismeréseként az egyesület Közgyűlése ezt a címet adományozza, 

feltéve, ha ezt az érintettek elfogadják (tiszteletbeli tagok). A tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem 

rendelkeznek.  

10. § A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

(1) A tagsági viszony keletkezése  

a) belépéssel (tagfelvétel) - a belépési nyilatkozat elfogadásával 

(2) A rendes tagok felvételéről az Elnökség dönt. Az Elnökség az illetőt bejegyzi az alapnyilvántartásba, és 

utasítja a pénztárost, hogy az új tagot vegye a tagdíj-listába. Döntéséről tájékoztatja a tagságot a 

legközelebbi Közgyűlésen. 

(3) Tagsági viszony úgy kezdeményezhető, hogy a jelentkező a rendszeresített belépési nyilatkozaton postai 

vagy elektronikus úton kéri a felvételét az Elnökségtől, s nyilatkozik, hogy elfogadja az Alapszabályt. A 

tagfelvételi kérelemhez csatolni kell az Egyesület két rendes vagy tiszteletbeli tagjának ajánlását. 

(4) Az Elnökség a belépési nyilatkozat beérkezésétől számított 30 napon belül köteles a tagfelvétel tárgyában 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határozni. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül 

írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára.  

(5) A tagfelvételi kérelmet elutasító döntés ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül lehet a Közgyűléshez 

címzett, de az Elnökségnél benyújtandó fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezésről a fellebbezés 

beérkezését követő 30 napon belül összehívott rendkívüli Közgyűlés dönt. 

 

(6) A tiszteletbeli tagi cím adományozására a Közgyűlés jogosult az Elnökség előterjesztése alapján. 

(7) A tagsági viszony megszűnése  

a) A rendes tagok tagsági viszonya megszűnik: 

- a tag kilépésével 

- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 

- a tag kizárásával 

- a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 

- az egyesület megszűnésével; 

b) A tiszteletbeli tagság megszűnik:  

- a Közgyűlés által adományozott cím Közgyűlés általi megvonásával  

- a tiszteletbeli tag kilépésével  

- a tiszteletbeli tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 

- az egyesület megszűnésével. 

(8) Kilépéssel szűnik meg azon tag tagsági viszonya, aki a kilépési szándékát írásban - indokolás nélkül - 

bejelenti az Elnökségnek. A tagsági jogviszony a bejelentés kézhez vételének napján szűnik meg. 

(9) A Közgyűlés a tag tagsági jogviszonyát harmincnapos határidőben írásban felmondhatja, ha az alapszabály 

a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltétételeknek. 

 (10) A tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten 

sértő magatartása esetén valamint ha a tag - írásbeli felszólítás ellenére - legalább 12 hónapos tagdíj 

hátralékát nem rendezi, az Elnökség - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a 

taggal szemben kizárási eljárást folytat le. 
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(11) Kizárással szűnik meg a tagsági viszony, ha az Elnökség fegyelmi szankcióként a tag kizárásáról határoz. 

A tag kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni és tértivevényes 

küldeményként a tagnak meg kell küldeni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 

tényeket és bizonyítékokat, továbbá azt, hogy a határozat ellen a kézhez vételtől számított 30 napon belül 

írásban fellebbezéssel élhet a Közgyűléshez. 

 A tagsági viszony a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján tekintendő megszűntnek. 

 

 Különösen abban az esetben tekinthető súlyosan felróhatónak valamely magatartás, amennyiben a tag az 

Alapszabályban foglalt tagi kötelezettségeinek többszöri figyelmeztetés ellenére önhibájából sem tesz 

eleget, vagy tagsági viszonyának visszaélésszerű gyakorlásával az egyesület jó hírnevét csorbító 

magatartást fejt ki.  

 A kizáráshoz az Elnökség titkos szavazással meghozott 2/3-os többségi határozata szükséges. 

(12) A tag elleni fegyelmi eljárás lefolytatása során lehetőséget kell biztosítani az eljárás alá vontnak, hogy 

védekezését előadja.  

(13) Az ügyet körültekintően, részrehajlás nélkül a terhelő és mentő körülmények maradéktalan feltárásával kell 

elbírálni. Ennek érdekében a fegyelmi eljárás lefolytatásában nem vehet részt az Elnökség azon tagja, akitől 

az ügy elfogulatlan megítélése nem várható el, illetve akit, vagy hozzátartozóját az ügy eljárás alá vontként 

érint. Ilyen esetben, illetve, ha az Elnökség tagja ellen folyik eljárás, az Elnökség helyett az Elnökség által 

az adott ügyben lefolytatandó eljárás kivizsgálására létrehozott ad hoc fegyelmi bizottság jár el.  

(14) Az Elnökség határozatával kizárt tag a kizáró határozat ellen - a kézbesítéstől számított 30 napon belül a 

Közgyűléshez fordulhat. A kizárt tag a Közgyűlés által hozott kizáró határozat ellen – a tudomására jutástól 

számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.  

(15) Az egyesület Elnöksége (megbízott tisztségviselője útján) a rendes tagokról és tiszteletbeli tagokról 

nyilvántartást vezet, amely a személyi azonosító adatokon túl tartalmazza a tagsági viszony formáját, 

keletkezésének és megszűnésének módját és idejét.  

 Köteles valamennyi tag az Elnökség részére az elérhetőség érdekében állandó és ideiglenes lakcímét, e-

mail címét, telefonszámait bejelenteni azzal, hogy bármelyik adat megváltozását szintén köteles a változás 

napjától számított 8 naptári napon belül írásban vagy elektronikus úton bejelenteni. 

11. § Tagsági jogok és kötelezettségek 

(1)  A tagok jogai:  

  a) Az Egyesület rendes tagja:  

➢ részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, igénybe veheti a szervezet 

szolgáltatásait, eszközeit, az Egyesület tevékenységéről tájékoztatást kérhet, arról véleményt 

nyilváníthat és javaslatot tehet,  

➢ személyére vonatkozó adatait az Elnökség csak a tag engedélye alapján szolgáltathatja ki,  

➢ az Egyesület döntéseinek meghozatalában szavazati jogának gyakorlásával részt vehet, 

➢ az Egyesület vezető tisztségeire jelölhető és választható, 

➢ használhatja az Egyesület rendelkezésére álló szakirodalmat, folyóiratokat és honlapján található 

adatbázist, 

➢ részt vehet az Egyesület feladatainak végrehajtásában;  

➢ joga van Közgyűlésről 15 nappal előbb értesülni, illetve minden olyan testületi szerv üléséről, 

amelyen megjelenhet,  

➢ joga van az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát – amennyiben ilyet az 

Alapszabály biztosít, az egyesületen belüli jogorvoslati eljárás igénybevételét követően – a 

tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadni,  
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➢ A tag a tagsági jogait személyesen vagy képviselőn keresztül gyakorolhatja.  

➢ A tag bármilyen okból történő akadályoztatása esetén a személyes jelenlét helyett a közgyűlésen 

részt vehet és tagsági jogait teljes mértékben, korlátozás nélkül gyakorolhatja elektronikus hírközlő 

eszköz segítségével is. A tag a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközzel abban az esetben vehet 

részt, ha a tag azonosítása, illetve a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció 

biztosított. Az elektronikus hírközlő eszközzel megtartandó ülés során a kommunikáció és az 

azonosítás a mozgóképet és/vagy a hangot egyidejűleg továbbító és/vagy rögzítő eszköz 

igénybevételével (pl. Skype, Zoom, Microsoft Teams) történik. 

b) Az Egyesület tiszteletbeli tagja:  

➢ tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik, egyesületi tisztségre nem választható,  

➢ szavazati joggal nem rendelkezik, a tiszteletbeli tagokat tagdíj, illetve hozzájárulás fizetési 

kötelezettség nem terheli.  

(2)  A tagok kötelességei:  

a.) A rendes tagok kötelességei:  

➢ A tagok kötelesek az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseket tevékenységükkel 

előmozdítani, az abban foglalt rendelkezéseket megtartani, a tőlük elvárható módon részt venni az 

egyesület munkájában. 

➢ A tagok kötelesek elérhetőségüket (levelezési- és e-mail címüket, telefon-elérhetőségüket) 

valamint azok változását a Vezetőségnek bejelenteni. 

➢ A Közgyűlés által meghatározott tagdíjat köteles fizetni. A tagdíj mértékét a Közgyűlés határozza 

meg.  

➢ A tagdíjat meghaladó mértékű adomány, illetve pénzbeli felajánlás felső határát az Egyesület nem 

szabja meg.  

➢ Az Egyesület tagjai az Egyesület ügyeiről – különösen a pénzügyekről, támogatásokról – a 

médiában kizárólag az elnök (távollétében a titkár) előzetes engedélye alapján nyilatkozhatnak.  

➢ Az Egyesület tagjai az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint kártérítési 

felelősséggel tartoznak.  

b.) A tiszteletbeli tagok kötelességei:  

➢ Azzal az eltéréssel azonosak a rendes tagokéval, hogy tiszteletbeli tagok nem kötelesek az 

Egyesületi tevékenységben részt venni, illetve tagdíj, illetve hozzájárulás fizetésére sem kötelesek. 

➢ A tiszteletbeli tag önként felajánlhat anyagi támogatást.  

12. § Az Egyesület szervezete, tisztségviselők 

(1)  Az egyesület szervei:  

a) a Közgyűlés;  

b) az Elnökség;  

(2)  Az egyesület vezető tisztségviselői:  

Az Elnökség tagjai:  

- Elnök,  

- Titkár,  

- Pénztáros, 

 - Volt elnök,  

- Leendő elnök. 

(3)  Az Elnökség ülésén meghívottként tanácskozási joggal vehet részt a Történész, a társtársaságok elnökei, és 

az Egyesület nemzetközi társasági delegáltjai.  
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13. § Az egyesület vezető szervei és működésük 

(1) Az egyesület vezető szervei a Közgyűlés - mint legfőbb szerv; az Elnökség - mint ügyintéző és képviseleti 

szerv.  

14. § Közgyűlés 

(1) Az egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.  

(2) A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer (rendes Közgyűlés) ülésezik, amelyet az 

Egyesület Elnöke hív össze. A közgyűlés ülése megtartható oly módon is, hogy a közgyűlésen résztvevők 

egésze vagy egy része elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt az ülésen. A tag a 

közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközzel abban az esetben vehet részt, ha a tag azonosítása, illetve a 

tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. Az elektronikus hírközlő eszközzel 

megtartandó ülés során a kommunikáció és az azonosítás a mozgóképet és/vagy a hangot egyidejűleg 

továbbító és/vagy rögzítő eszköz igénybevételével (pl. Skype, Zoom, Microsoft Teams) történik.  

(3) Az Elnöknek kötelessége a Közgyűlés (rendkívüli) összehívásáról 30 napon belül gondoskodni, 

amennyiben a tagság 1/3-ad része - az összehívás okát, célját, és az ülés napirendjét megnevezve - írásban 

kéri. Ugyancsak kötelező a Közgyűlés összehívása, ha azt a bíróság elrendeli.  

(4) A Közgyűlések összehívására az Elnök jogosult és kötelezett. Az Elnök, vagy megbízása alapján a Titkár 

által aláírt írásbeli vagy elektronikus meghívó tagok (rendes és tiszteletbeli) részére történő kézbesítése 

útján történik. A meghívás akkor tekinthető szabályszerűnek, ha a Közgyűlés tervezett időpontja előtt 

legalább 15 nappal a tagok a napirendet is tartalmazó meghívót kézhez kapják.  

  A Közgyűlésre szóló meghívónak tartalmaznia kell: 

 

a.) az Egyesület nevét és székhelyét 

b.) a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését 

c.) a Közgyűlés napirendjét - olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt 

témakörökben az álláspontjukat kialakíthassák. 

d.) Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott közgyűlés esetén a meghívó továbbá 

tartalmazza a résztvevők részvételét lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszközt, valamint a 

határozatok tervezetét is. 

 

  Ha Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a Közgyűlést akkor lehet megtartani, ha azon valamennyi 

részvételre jogosult jelen van és egyhangúlag hozzájárul a Közgyűlés megtartásához. 

  A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés magtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárul. 

  A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 5 napon belül a tagok és az Egyesület 

szervei az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés írásbeli indokolásával. 

  A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelmet 

a közgyűlést összehívó Elnök elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában. 

  Amennyiben a napirend kiegészítésére kerül sor a kiegészített napirendet a Közgyűlést 5 nappal 

megelőzően kézbesíteni kell a tagoknak. 

 

(5) A Közgyűlés nem nyilvános. A Közgyűlésen a tagokon és az Elnökség tagjain kívül az Elnök által 

meghívottak és az alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező 

személyek vehetnek részt.  
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(6)  A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 

jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

 Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 

megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

  

(7) A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést az előzőekben meghatározott meghívási rend 

betartása mellett 30 napon belüli időpontra kell összehívni, ahol az eredeti napirendi pontok tekintetében a 

Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek tekintendő. A meghívási rend 

megtartásának tekintendő az az eset is, amikor az eredeti meghívóban közlik a tagokkal a 

határozatképtelenség esetén ismételten összehívott ülés idejét, s azt, hogy az ismételten összehívott 

Közgyűlés már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ez esetben ugyanazon a napon az 

eredeti ülés idejét követő óra is meghatározható a megismételt Közgyűlés idejeként.  

(8) A határozatképtelenség miatt megismételt, s az ismételten összehívott, s határozatképesnek tekintendő 

Közgyűlés az eredeti napirendekben szereplő kérdésekben dönthet.  

(9) A Közgyűlés döntéseit, határozatait (kivéve a vezető tisztségviselők és a Vezetőség megválasztását) – 

jogszabály vagy Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

hozza. A vezető tisztségviselők és a Vezetőség megválasztása titkos szavazás útján történik.  

(10) A jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az Egyesület 

Alapszabályának módosításához, az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről 

szóló közgyűlési döntéshez.  

(11) A Közgyűlés határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta 

előnyben részesít,  

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

(12) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,  

b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása 

c)  az Egyesület Elnökségének (Elnök, Titkár, Pénztáros, Volt elnök, Leendő elnök) és a Vezetőség 

megválasztása, visszahívása 

d)  az éves költségvetés elfogadása 

e)  az éves beszámoló - ezen belül az Elnökség az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - 

elfogadása 

f)  a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll 

g)  az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt 

h)  a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők vagy más egyesületi szervek tagjai 

elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés 

i)  a végelszámoló kijelölése 

j)  döntés mindazokban az ügyekben melyeket jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés 

hatáskörébe utal.  
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(13) A Közgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén, megbízása alapján a Titkár vezeti. A hagyomány 

szerint – kivált az Elnökséget Választó Közgyűlést – egy korelnöknek kellene vezetnie. Erről a lehetőségről, 

és a személyről a Közgyűlésnek kell határoznia. Ha a közgyűlésen valamennyi tag elektronikus hírközlő 

eszköz igénybevételével vesz részt, a közgyűlésen csak levezető elnököt szükséges választani. 

(14) Az Elnökség köteles gondoskodni arról, hogy a Közgyűlés idejét követően 8 munkanapon belül a 

jegyzőkönyv írásba foglalása megtörténjen, s azt a tagság, illetve a működés ellenőrzésére jogosított 

személyek megtekinthessék.  

(15) A Közgyűlés döntései (határozatai) a jelenlévők előtt szóban kerülnek közlésre, de e mellett az Elnök 

köteles arról gondoskodni, hogy mindazokkal, akikre vonatkozóan a Közgyűlési határozat rendelkezést 

tartalmaz írásban is értesüljenek arról. A Közgyűlés határozatainak nyilvánosságát az Elnökség akként 

köteles biztosítani, hogy azokat az Egyesület honlapján közzéteszi.  

(16) Az Egyesület Elnöke köteles gondoskodni a Határozatok Nyilvántartása vezetéséről, amely többek között 

a Közgyűlés határozatainak pontos tartalmát, időpontját és hatályát tartalmazza utalva a Közgyűlés 

jegyzőkönyvére, amelyből a határozatot elfogadók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható. 

(17) A Határozatok Nyilvántartása, a Közgyűlési jegyzőkönyvvel együtt a tagok által, az ellenőrzésre jogosult 

szervek által, s az érdekeltség igazolása mellett a tagok által megtekinthető az egyesület székhelyén, 

valamint az egyesület honlapján.  

15. § Elnökség 

(1) A Közgyűlés által két évre választott 5 (öt) tagú Elnökség az Egyesület  ügyvezető szerve, amely két 

Közgyűlés között az egyesület munkáját, tevékenységét szervezi és irányítja a jogszabályok, az 

Alapszabály, valamint a legfelsőbb szerv döntéseinek megfelelően.  Az Egyesület vezető tisztségviselői 

az Elnök, a Titkár, a Pénztáros, a Volt elnök és a Leendő elnök. 

  

(2) Az Elnökség alapvető feladata az Egyesület működésének biztosítása, az Egyesület vagyonával való 

gazdálkodás, a szükséges és hatáskörébe tartozó döntések meghozatala a Közgyűlések közötti időben. Az 

Elnökség tevékenységéről szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol a Közgyűlésnek.  

(3)  Az Elnökség feladatkörébe tartozik 

 

a)  az Egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 

meghozatala 

b)  a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése 

c)  az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése 

d)  az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlési 

hatáskörbe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása 

e) az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztásának előkészítése 

f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése 

g) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása 

h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre 

i) a tagság nyilvántartása 

j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése 

k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése 

l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele 

m) az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés 

n) gondoskodik a Közgyűlés határozatainak a végrehajtásáról 

o) végzi a napi munkával kapcsolatos feladatokat; 

p) eljárás és döntés a tag kizárásával kapcsolatos fegyelmi eljárásban 

q) az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése és jóváhagyása 

r) az Egyesület honlapjának létesítése, fenntartása és folyamatos üzemeltetése 
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s) két-évente szakmai, nemzeti és nemzetközi kongresszusok szervezése és lebonyolítása, valamint az 

Elnök és egy vezetőségi tag delegálása hasonló külföldi szakmai kongresszusokon való részvételre; 

t)  döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés 

hatáskörébe, illetve azon ügyekben, amelyeket jogszabály és az Alapszabály kifejezetten az 

ügyintéző képviseleti szerv hatáskörébe utal. 

 

Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi 

b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni 

c) az Egyesület céljának elérése veszélybe került. 

 

Az ezen okokból összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

(4)  Az Elnökséget az Egyesület Elnöke, Titkára, Pénztárosa, Volt elnöke és Leendő elnöke alkotják, akiket 

a Közgyűlés 2 éves időtartamra (választási ciklus) választ meg az Egyesület rendes tagjai közül.  

Amennyiben bármely okból megszűnik az Elnökség egy tagjának mandátuma az adott választási ciklus 

alatt, úgy a helyére megválasztott Elnökségi tag mandátuma az Elnökség többi tagjának mandátumához 

igazodik.  

  A Leendő elnök az aktuális választási ciklust követő választási ciklus egyik javasolt elnökjelöltje. Az 

Elnökség a Leendő elnök személyét Elnöknek javasolja megválasztani, kivéve ha a Leendő elnök 

pozíciója a Közgyűlés időpontjában bármely okból nincs betöltve. A Leendő elnökön kívül más személy 

is javasolható Elnöknek. 

   Az Elnököt a Közgyűlés az Egyesület rendes tagjai közül választja meg.  

  A Volt elnök az előző választási ciklus leköszönő elnöke. Amennyiben az előző ciklus leköszönő 

elnökének Volt elnökké választása bármely okból nem lehetséges, vagy a Volt elnök megbízatása a 

választási ciklus vége előtt bármely okból megszűnik, úgy a Közgyűlés más személyt választ elnökségi 

tagnak, aki azonban a választási ciklusban nem Volt elnökként, hanem Társtitkárként vesz részt az 

Elnökség munkájában. A Társtitkárra egyebekben a Titkárra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.  

(5) Nem lehet elnökségi tag 

a)  akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül 

b)  akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak 

c)  akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató Egyesület elnökségi tagja nem lehet 

d)  akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől az eltiltást kimondó határozatban megszabott 

időtartamig 

e)  aki kiskorú 

f)  akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták. 

 

(6) Az Elnökség tagjának jelölt személy köteles az Egyesület Közgyűlését előzetesen tájékoztatni arról, hogy 

vezető tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt, illetve vele szemben a fenti összeférhetetlenségi 

okok bármelyike fennáll. 

(7)  Amennyiben az adott ülés napirendje ezt megkívánja, úgy az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz 

részt a történész, valamint az EANS Training Bizottság delegáltja, és a Neuro-Onkológiai Társaság elnöke.  

(8) Az Elnökség a feladat és hatáskörét testületként gyakorolja, döntéseit szavazással hozza.  
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(9) Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább kéthavonta tartja. Az Elnökség üléseit az Elnök, vagy 

megbízása alapján a Titkár írásbeli vagy elektronikus úton küldött meghívóval (a tervezett napirend 

közlésével) hívja össze úgy, hogy a testület tagjai (valamint a tanácskozási joggal résztvevő meghívottak) 

legalább az ülés előtt 8 nappal a meghívót kézhez kapják vagy az elektronikus úton küldött meghívó az 

érintettek részére legalább az ülés előtt 8 nappal elküldésre kerüljön. Rendkívüli esetben rövid úton 

(távbeszélőn) is összehívható az Elnökségi ülés, ebben az esetben az értesítés megtörténtéről feljegyzést 

kell készíteni.  

Az Elnökség ülése személyes jelenlétet igénylő részvétellel és/vagy elektronikus hírközlő eszköz 

igénybevételével történő részvétellel is megtartható utóbbi esetben oly módon, hogy a résztvevők egésze 

vagy egy része elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt az ülésen. A résztvevő az ülésen 

elektronikus hírközlő eszközzel abban az esetben vehet részt, ha a résztvevő azonosítása, illetve a 

résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. Az elektronikus hírközlő 

eszközzel megtartandó ülés során a kommunikáció és az azonosítás a mozgóképet és/vagy a hangot 

egyidejűleg továbbító és/vagy rögzítő eszköz igénybevételével (pl. Skype, Zoom, Microsoft Teams) 

történik.  

(10)  Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azon a (7) bekezdésben megjelöltek tanácskozási joggal, valamint a 

meghívottak vesznek részt.  

(11)  Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon a szabályszerűen meghívott tagjainak többsége (3 fő) jelen van. 

A testület ülését az Elnök, vagy felkérése alapján a Titkár vezeti.  

(12)  Az Elnökség döntéseit és határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha a jelen 

Alapszabály eltérően rendelkezik. 

(13) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akiknek hozzátartozója a határozat 

alapján:  

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül 

ilyennek az Egyesület, mint szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony 

alapján nyújtott Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.  

(14) Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az üléseken esetenként választott (vagy 

felkért) jegyzőkönyvvezető vezet, s rajta kívül az elnök ír alá. A jegyzőkönyv jelenléti ívvel alátámasztva 

tartalmazza a megjelent Elnökség tagjainak létszámát, (a tanácskozási joggal résztvevőket), a szavazatok 

pontos, számszerű arányát (a döntés ellenzők és tartózkodók személyét), az ülésen történtek menetét, a 

hozott határozatokat.  

(15) Az elnökségi ülést levezető elnök köteles gondoskodni arról, hogy az elnökségi ülést követő 3 munkanapon 

belül a jegyzőkönyv írásba foglalása megtörténjen, s azt az Elnökség tagjai, tagság és a működés 

ellenőrzésére jogosított személyek megtekinthessék.  

(16) Az Elnökség (ezzel megbízott tagja, a Titkár útján) köteles gondoskodni arról, hogy a Nyilvántartásába 3 

munkanapon belül bevezetésre kerüljön az Elnökség határozatainak pontos tartalma, időpontja és hatálya, 

utalva az elnökségi ülés jegyzőkönyvére, amelyből a határozatot elfogadók és ellenzők számaránya és 

személye is megállapíthatók.  

(17) A Nyilvántartás, az elnökségi ülési jegyzőkönyvvel együtt a tagok által, bárki részéről megtekinthető az 

egyesület honlapján.  

(18) Az Elnökség döntéseit, határozatait az érintettekkel (akikre az rendelkezést tartalmaz) kézbesítés (ideértve 

az elektronikus úton történő közlést is) útján kell közölni, s ezen túl az Egyesület honlapján nyilvánosságra 

kell hozni, amelyről az Egyesület Elnöke köteles gondoskodni.  
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(19) Az Elnökség tagjai tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek, költségtérítésre jogosultak.  

16. § Az Elnökség tagjainak főbb feladat-, és hatásköre 

(1) Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre 

válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról beszámolni. 

(2)  Az Egyesület Elnöke:  

a) jogosult az egyesület képviseletére, ellátja a Közgyűlés által rábízott feladatokat;  

b) irányítja az Elnökség munkáját, önállóan gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot, továbbá az 

utalványozási jogot stb., 

c) irányítja az Egyesület gazdálkodását, gyakorolja az aláírási és utalványozási jogot; 

d) az Egyesület alkalmazottjai tekintetében munkáltatói jogokat gyakorol,  

e) gondoskodik az Elnökség többi tagjának irányításáról, munkájuk ellenőrzéséről,  

f) gondoskodik a Közgyűlések és az elnökségi ülések összehívásáról, megtartásáról és dokumentálásáról, 

elnököl a Közgyűléseken és az Elnökség ülésein,  

g) ügyel az Egyesület Alapszabályának-, a jogszabályok betartására,  

h) folyamatosan végzi mindazokat a feladatokat, meghozza azokat a döntéseket, amelyeket jogszabály, 

vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, illetve az Elnökség hatáskörébe. 

(3)  Az Egyesület Titkára:  

a) az Elnök akadályoztatása vagy távolléte esetén az Elnök megbízása, és útmutatása alapján képviseli az 

Egyesületet,  

b) mindenben segíti az Elnök munkáját, gondoskodik a Közgyűlés-i határozatok végrehajtásáról és az 

Egyesületen belüli információáramlásról,  

c) vezeti a tagnyilvántartást, felügyeli az eszköz-állományt, javaslatot tesz az Egyesület által eszköz1endő 

beszerzésekre és lebonyolítja az Egyesület beszerzéseit,  

d) valamint ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés vagy az Elnökség megbízza.  

e) önállóan jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre, továbbá az utalványozási jogot is önállóan 

gyakorolja,  

f) ellátja a szervezési feladatokat, illetve azokat koordinálja,  

g) vezeti az Egyesület nyilvántartásait, illetve gondoskodik azok naprakész vezetéséről, azokba való 

betekintés biztosításában részt vesz,  

h) ellátja az Elnök, illetve az Elnökség által rábízott feladatokat, különösen ellátja az Elnökség ügyviteli 

teendőit, segíti az Elnök munkáját,  

i) gondoskodik az Egyesület vagyonának kezeléséről és nyilvántartásáról a mindenkor hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

(4) Az Egyesület Volt és a Leendő elnöke: 

a)  részt vesznek az Egyesület Közgyűlésén, az Elnökség ülésein és rendezvényein,  

b)  segítik az Elnökség munkáját, részt vesznek a határozatok előkészítésében, meghozatalában és 

végrehajtásában,  

c)  elvégzik mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Elnökség vagy az Elnökség nevében az Elnök 

megbízza őket. 

 

(5) Az Egyesület Pénztárosa: 

a)  részt vesz az Egyesület Közgyűlésén, az Elnökség ülésein és rendezvényein,  

b)  segíti az Elnök munkáját, részt vesz a határozatok előkészítésében, meghozatalában és 

végrehajtásában,  

c)  elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Elnökség vagy az Elnökség nevében az Elnök 

megbízza,  

d) felelős az Egyesület pénzügyeinek szakszerű intézéséért,  

e) a pénzkezelési előírásoknak megfelelően kezeli a pénztárat,  

f)  gondoskodik a bevételek nyilvántartásáról és a kiadások teljesítéséről,  
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g) vezeti a könyvviteli jogszabályok által előírt nyilvántartásokat.  

 

16/A. § Az Egyesület Vezetősége  

Az Egyesület Vezetősége az Elnökség irányításával dolgozik, az Elnökség számára javaslatokat tesz. A Vezetőség 

tagjai az alábbi állandó munkabizottságok vezetői:  

- Neuro-traumatológiai Bizottság 

- Neuroonkológiai bizottság 

- Neurovasculáris bizottság 

- Gerincsebészeti bizottság 

- Oktatási bizottság  

- Történész 

A Vezetőség tagjait a Közgyűlés választja 4 éves időtartamra, titkos szavazással.  

A fentieken felül az Elnökség konkrét feladatok ellátására további ad hoc bizottságokat hozhat létre, melyek vezetőit 

az Elnökség felkérés útján jelöli ki.  

17. § Vezető tisztségviselőkre vonatkozó egyéb szabályok 

(1) A vezető tisztségviselők (az Elnökség tagjai) a tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek, 

költségtérítésre jogosultak. 

(2) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az Egyesületnek okozott károkért a 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az Egyesülettel szemben. 

(3)  A vezető tisztségviselői megbízás megszűnik: 

a)  határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával 

b)  megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével 

c)  visszahívással 

d)  lemondással 

e)  a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 

f)  a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával 

g)  a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

(4) A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület Elnökségéhez intézett 

nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

 Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 

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

(5) A vezető tisztségviselők visszahívásáról a Közgyűlés titkos szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű 

szótöbbségével határoz. 

(6) A vezető tisztségviselő visszahívására különösen akkor kerülhet sor, ha a tisztségükkel járó 

kötelezettségeiket figyelemfelhívás ellenére sem teljesítik, a legalább 3 egymást követő 2 testületi szervi 

ülésen hiányzik, továbbá, ha a tisztségviselőnek a tisztsége ellátására tartósan képtelen állapota állapítható 

meg.  

(7) A tisztségviselő visszahívása a tagok tíz százalékának az Elnökséghez benyújtott, indokolt írásbeli 

kérelmével kezdeményezhető. Az Elnökség a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles 

összehívni a Közgyűlést.  
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18. § Az egyesület képviselete 

(1) Az Egyesületet és az Elnökséget az Elnök képviseli harmadik személyek és a hatóságok felé. 

Akadályoztatása esetén megbízása alapján a Titkár jár el. Képviseleti joguk gyakorlásának módja: önálló. 

(2) A bankszámla feletti rendelkezési jogot az Egyesület Elnöke (akadályoztatása esetén a Titkára) és a 

Pénztárosa külön-külön önállóan gyakorolja. Az utalványozási jog az Elnököt, (akadályoztatása esetén a 

Titkárt) és a Pénztárost önállóan is megilleti.  

19. § Az egyesület vagyona és gazdálkodása: 

(1) Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a Közgyűlés által megállapított tagdíj fizetésén 

túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  

(2) Az Egyesület gazdálkodását a jogi személyekre vonatkozó és a jogi személyek gazdálkodó tevékenységéről 

szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.  

(3) Az Egyesület a rendelkezésére álló vagyonnal az Elnökség által készített és a Közgyűlés által elfogadott 

költségvetés szerint gazdálkodik.  

(4) Gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott célok 

megvalósítására, közhasznú tevékenységére fordítja. 

(5) Az Egyesület csak a céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve gazdasági vállalkozási 

tevékenységet is folytathat.  

(6) Az Egyesület működésének pénzügyi alapját a tagdíjak, illetve egyéb bevételek (önkéntes adományok, 

pályázatok, vállalkozási bevételek) alkotják. Ezen túlmenően az egyesület a célok megvalósításával 

összefüggésben alapítványt hozhat létre.  

(7) A tagdíjak fizetésének rendjét és mértékét az éves költségvetés elfogadásával együtt a Közgyűlés határozza 

meg.  

(8) Az Egyesület pénzügyi forrásai (bevételei) különösen:  

a) tagdíjak,  

b) az államháztartás alrendszereitől, más adományozótól közhasznú célra, illetve a működés 

költségeinek fedezetére kapott támogatás, adomány; 

c) egyéb adományok, hagyatékok, alapítványok; 

d) rendezvények bevétele, szak-és propagandaanyagok forgalmazása;  

e) szponzorok támogatása;  

f) vállalkozások bevételei, kutatások és egyéb környezet és természetvédelmi tevékenységből 

származó bevételek;  

g) egyéb bevételek, támogatások.  

(9) Az Egyesület költségei (kiadásai) különösen: 

a) a cél szerinti, illetve a tevékenysége érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások; 

b) a működőképesség biztosítása érdekében felmerült költségek 

c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 

d) a cél szerinti és ezzel összefüggő vállalkozási tevékenység közvetett költségei. 

(10) Az egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit 

és kiadásait elkülönítetten és részletezetten kell nyilvántartani a jogi személyekre irányadó könyvvezetési 

szabályok alkalmazásával. 

(11) Az egyesület pénzvagyonát pénzintézeti számlán kell kezelni. 

(12) A tagdíj minimum összegét kizárólag a Közgyűlés jogosult megállapítani. A tagdíj az Egyesületet illeti. 
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(13) Az Elnökség kivételes esetben a tag szociális helyzetének alapos és mindenre kiterjedő vizsgálatát 

követően, engedélyezheti az alacsonyabb összegű tagdíj megállapítását, amely tehát az Elnökség 

kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

(14) Az Egyesület, az Elnökség szervezetét, feladatait és működését érintő, az Alapszabályban részletesen nem 

szabályozott alapvető kérdéseket a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni. E 

szabályzatot az Elnökség hagyja jóvá. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem állhat ellentétben az 

Alapszabállyal. 

20. § Az egyesület megszűnése 

 

(1)  Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt 

b)  megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett 

c)  a tagok 3/4-es szótöbbséggel kimondják a megszűnését 

d)  az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni 

viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a 

nyilvántartásból törli. 

e)  az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új 

célt nem határoztak meg. 

f)  az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

(2)  A vezető tisztségviselők felelőssége az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén: 

- Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben 

az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven 

belül – az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, 

akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kell adni, vagy ha lett volna vagyon, 

át kellett volna adni. 

 

- Az Egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az Egyesület megszűnésétől 

számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az Egyesület hitelezőivel szemben mindazon 

tartozásokért, amelyeket az Egyesület vagyona vagy a vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi 

tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.  

 

(3)  Az Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 

 

 

22. § Záró rendelkezések 

 

(1) Az Egyesület, mint szervezet tekintetében az adóellenőrzést az Egyesület székhelye szerinti adóhatóság, a 

törvényességi felügyeletet - a működés törvényessége tekintetében - a reá irányadó szabályok szerint a 

bíróság látja el. 

(2) Jelen Alapszabály az Egyesület működésének és szervezeti életének alapdokumentuma. 

(3) Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.) és az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 
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(4)  A jelen módosított egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Egyesület 2022.05.07-én megtartott 

közgyűlésén meghozott határozatával egyhangúlag fogadta el. Az Alapszabály 2022.05.07. napján lép 

hatályba, egyidejűleg a korábbi, alapításkori Alapszabály hatályát veszti. 

 

Budapest, 2022.05.07.  

____________________________ 

_______________________  

az Egyesület elnöke  

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: Aláírás: 

Név:  Név:  

Cím:  Cím:  

 

Alulírott Dr. Sisa Dániel ügyvéd (Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/A. IV/23.) mint a 

Magyar Idegsebészeti Társaság meghatalmazott jogi képviselője igazolom, hogy az Alapszabály fenti egységes 

szerkezetbe foglalt szövege tartalmazza a 2022.05.07. napján elfogadott változásokat, ezért az Alapszabály fenti 

egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály-módosítás alapján hatályos tartalomnak. Az egységes 

szerkezetű Alapszabály elkészítésére az Alapszabály 2. § (1), 9. §, 10. § (3), (5), (10), (15), 12. § (2), 14. § (4), (9), 

(12) c), 15. § (1), (4), (9), (18), 16. § (4), (5), 16/A § és átszámozva: 10 § (6)-(15), 19. § (8) pontjainak változása adott 

okot. 

 

Budapest, 2022.05.07.  

_____________________ 

dr. Sisa Dániel ügyvéd 

KASZ: 36068449 

Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda 

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/A. IV/23. 

 


