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ELŐTERJESZTÉS 

A Magyar Artroszkópos Társaság vezetősége az időközi jogszabály változások miatt az 

alapszabályának a módosítását javasolja. 

Az elmúlt időszakban megszületett Magyarország Alaptörvénye, a korábbi alkotmányt felváltva, 

életbelépett a közhasznúságot szabályozó Civilt Törvény (2011. évi CLXXV. törvény) és a Polgári 

Törvénykönyv egyesületeket szabályozó része is módosult.  

Erre tekintettel a Társaság az alábbiak szerint módosítja az alapító okiratát. 

I. Alapító okirat 2 § /1/ bekezdésben Magyar Köztársaság helyett:  Magyarország. 

II. Alapító okirat 3 § /1/ bekezdése az aláhúzott és dőlt betűvel jelzett szöveggel egészül ki:  

/1/ A Magyar Artroszkópos Társaság (MAT) a magyar Polgári Törvénykönyvben írt egyesületi 

formában működő jogi személy. 

III. Alapító okirat 4 § a következő /11/ bekezdéssel egészül ki: 

/11/ A MAT célja továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 116. § és a 141. §-ában 

meghatározott állami feladat ellátásában való közreműködés, azaz a lakosság egészségi állapotának, 

az egészséghez szükséges feltételrendszer kialakításában való szakmai segítségnyújtás, a lakosság 

egészségi állapotának védelme és az egészségfejlesztés; részvétel az egészségügyi szakképzés és 

továbbképzés rendszerének fejlesztésében, az egészségügyi kutatási tevékenység támogatása, az 

egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek az oktatási rendszerbe történő 

integrálása, 

E célt a Társaság haszonszerzési cél nélkül a vonatkozó jogszabályban meghatározott 

követelményeknek és feltételeknek megfelelve - a közfeladat ellátásban közvetlenül, vagy közvetve – 

végzi, nemcsak tagjai, hanem tagjain kívül más, a lakosság széles köre számára is. 

IV. Tekintettel arra, hogy a Társaság a jövőben közhasznú jogállást megszerezheti, de jelenleg 

még nem kívánja azt megszerezni, az alapító okirat 6 § /4/ bekezdése vége az aláhúzott és dőlt 

betűvel jelzett szöveggel egészül ki: 

 „…, amennyiben közhasznú jogállását megszerezte” 

V. Alapító okirat 7 § (1) bekezdése a./ pontja az aláhúzott és dőlt betűvel jelzett szöveggel 

egészül ki: 

a./ A Társaság Közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, döntéshozatali, szavazati joggal részt 

vegyen. 

VI. Alapító okirat 7 § (1) bekezdése A rendes Tag kötelessége alcím további f./ ponttal egészül ki: 

„f./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.” 

VII. Alapító okirat 8 §  (2)bekezdése számozása (1) bekezdésre változik, s a  „Tiszteletbeli tag” 

alcím után a Vezetőség helyett „a  Vezetőség javaslatára a közgyűlés”  szöveg kerül: 
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„(1) Tiszteletbeli tag lehet az, az egyetemet végzett magyar vagy külföldi állampolgár, aki 

szakterületének nemzetközileg elismert művelője, akinek tapasztalatait a Társaság munkájában 

hasznosítani tudja, és akit a Vezetőség  javaslatára a Közgyűlés tiszteletbeli taggá választ 

tevékenysége elismeréseként. A tiszteletbeli tagságot ünnepélyes keretek között átadott oklevéllel 

ismeri el a Társaság, s ez alkalommal a megválasztott tiszteletbeli tag ünnepi előadást tarthat. A 

tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen gyakorolják. A tiszteletbeli tagokat egyenlő jogok illetik meg.” 

A tiszteletbeli tag joga alcím elé (2) bekezdés számozás kerül és a./ pontja az aláhúzott és dőlt 

betűvel jelzett szöveggel egészül ki: 

„a./ A Társaság Közgyűlésén tanácskozási és javaslattevő joggal vesz részt, a Társaság szerveibe nem 

választható.” 

VIII. Alapító okirat 8 § (4) bekezdése A pártoló tag joga alcím a./ pontja az aláhúzott és dőlt 

betűvel jelzett szöveggel egészül ki: 

a./ A Társaság Közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen, a Társaság szerveibe 

nem választható. 

IX. Alapító okirat 8 § (5) bekezdése az aláhúzott és dőlt betűvel jelzett szöveggel egészül ki: 

(5) Emeritus tag lehet az a 65. életévét betöltött tag, aki kéri az emeritus tagságot. Az emeritus tag 

jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagéval, azzal, hogy tagdíjmentesség és a Társaság 

rendezvényein kedvezményes részvételi díj illeti meg. 

X. Alapító okirat 8 § (5) bekezdést követően beszúrásra kerül egy sorszám: „8/A§” 

XI. Alapító okirat 11 § /6/ bekezdésében a választás időtartama 4 évről 3 évre csökken. Egyidejűleg a 

/6/ bek. alábbi b./ pont hatályát veszti, mert  a Vezetőség és az Elnök azonos időintervallumra  

történő megválasztására tekintettel szükségtelenné válik a jövőben a soronkövetkező elnök 

választása, így a 11 § /6/ bek helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:) 

„/6/ Titkosan megválasztja 3 évre   

a./ az elnököt 

b./ a Társaság Főtitkárát  

d./ a Vezetőség 8 választott tagját és 2 póttagját  

e./ az állandó bizottságok elnökeit, tagjait, póttagjait. 

A tisztújító Közgyűlésre vonatkozó szabályokat az 1.sz. melléklet tartalmazza.  

A Közgyűlés indokolt esetben az általa megválasztott bármely testületet, bizottságot illetőleg 

tisztségviselőt visszahívhatja. A visszahívásról a Társaság Fegyelmi Bizottságának javaslata alapján 

dönt.” 
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XII. A fentiekkel összhangban a 15 § /2/ bekezdés az alábbiak szerint módosul, az Elnök szó elől a 

„leendő” szó törlésre kerül: 

„/2/ A vezető szerveket,  az Elnököt, Főtitkárt, állandó bizottságokat a Közgyűlés többes jelölés 

alapján, titkos szavazással választja meg.” 

XIII. A fentiekkel összhangban a 19 §-ból  a „következő Elnök” szövegrész törlésre kerül, a mandátum 

időtatama 4 évről 3 évre változik: 

„19.§ 

 A Vezetőség a Társaság által titkosan megválasztott 8 tagból (plusz 2 fő póttag), az Elnökből és a 

Főtitkárból áll. A választott Vezetőségi tagok mandátuma 3 évre szól. A Vezetőségi tag funkciójáról 

történő lemondását az Elnöknek köteles írásban bejelenteni. A választott Vezetőségi tagság 

megüresedése esetén a Vezetőség a legközelebbi Közgyűlésig a póttagok közül új Vezetőségi tagot 

kooptálhat oly módon, hogy a kapott szavazatok alapján kialakult sorrend szerint a legtöbb 

szavazatot kapott, első helyen álló póttagot hívja be a Vezetőségbe. A kooptált tag a Vezetőségben 

funkcióját teljes jogkörrel látja el.” 

XIV. Az egyértelműség érdekében az alapító okirat 20 § /2/ bekezdése az aláhúzott és dőlt betűvel 

jelzett szöveggel egészül ki: 

„/2/ Megválasztja tagjai közül a pénztárost.” 

XV. Alapító okirat 26 § /1/ bekezdés pontja az aláhúzott és dőlt betűvel jelzett szöveggel egészül 

ki és a korábbi szöveg hatályát veszti: 

/1/ A Társaság vezető tisztségviselői: a Társaság Vezetőségének és Ellenőrző Bizottságának Elnöke 
és tagjai. 

 

XVI. Alapító okirat 26 § /B §-ából a „vagy a soron következő elnök” szövegrész törlésre kerül. 

XVII.  Alapító okirat 28 § /2/ bekezdés pontja az aláhúzott és dőlt betűvel jelzett szöveggel egészül 

ki: 

/2/ A Társaság vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a 

tagdíj fizetésén túl – a Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

XVIII. Alapító okirat 29 § /1/ bekezdése a „felügyeletet” szó helyett „ellenőrzést” szó kerül, a /3/ 

bekezdés pontja az aláhúzott és dőlt betűvel jelzett szöveggel egészül ki és a korábbi szöveg a 

hatályát veszti: 

/1/ A Társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi 

ellenőrzést gyakorol. 

/3/ A bíróság a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítja a Társaság jogszerű működését. 

XIX. Alapító okirat 30 § /2/ bekezdés pontja az aláhúzott és dőlt betűvel jelzett szöveggel egészül 

ki és a korábbi szöveg a hatályát veszti: 
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/2/ Vitás ügyekben a MAT magyar illetékes bíróságának döntését fogadja el. 

XX. Alapító okirat jelenlegi 31 §-át hatályon kívül helyezik és helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„A Társaság megszűnik, ha 

a) egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 

b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, 

c) a bíróság feloszlatja, 

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja 

megszűnését, 

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a 

nyilvántartásból törlik. 

A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott 

végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.” 

XXI. Alapszabály 1.sz.melléklet: A Társaság tisztségviselőinek és ügyintéző szervei tagjainak 

jelölése és választása 4.) pontja b./ alpontja a „soron következő elnökre vonatkozó rendelkezése 

hatályát veszti: 

„4.) A tisztújító Közgyűlés a MAT tagjainak sorából titkos szavazás útján a tisztségviselőket 4 év 

helyett 3 évre választja, egyidejűleg a soron következő elnökre vonatozó rendelkezés hatályon kívül 

helyezésre kerül, így a 4.) pont asz alábbiak szerint módosul: 

4.) A tisztújító Közgyűlés a MAT tagjainak sorából titkos szavazás útján 3 éves időtartamra 

 a./Elnököt  

b./ soron következő elnököt (hatályon kívül helyezve) 

c./ Főtitkárt  

 d./ 8 tagból álló Vezetőséget és 2 póttagot  

 e./ az állandó bizottságok elnökeit, tagjait és póttagjait  

 választja meg.” 

Értelemszerűen kikerül a következő elnök megválasztásának megszüntetésével a jelöltséget  elfogadó 

nyilatkozat-mintából és a jelöltállítási lista formájából a „következő elnök” megnevezés. 

 

Budapest, 2013. augusztus 

 

Magyar Artroszkópos Társaság 


