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A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI
TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA
I.
1. §

(1)

A Társaság neve: Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai
Társaság
A Társaság rövidített neve: MFT
Angolul: Hungarian Society for Experimental and Clinical
Pharmacology
Németül: Ungarische Gesellschaft für Experimentelle und
Klinische Farmakologie
Franciául:

Association

Hongroise

de

la

Pharmacologie

Experimentale et Clinique
Oroszul: Vengerszkoje Obscsesztvo po Experimentalnoj I
Klinicseszkoj Farmakologii
(2) A Társaság székhelye: H-1083 Budapest, Szigony u. 43.
(3) A Társaság elektronikus levélcíme: mft@koki.mta.hu
(4) A Társaság emblémája:

2. §

A Társaság jogállása
(1)

A Társaság önálló jogi személy, amely a tagok önálló társulásán
alapuló

szakmai-tudományos,

koordinációs

szakmai–

érdekképviseleti közhasznú szervezet.
(2)

A Társaság jogállása: közhasznú.

(3)

A Társaság képviseletére az Elnök, illetőleg a Főtitkár önállóan
jogosult /14. § (3) e.)/

(4) A Társaság tagja a Farmakológiai Társaságok Nemzetközi
Uniójának (IUPHAR), az Európai Farmakológiai Társaságnak
(EPHAR), és az Európai Klinikai Farmakológiai Társaságnak
2/28

(EACPT). A nemzetközi társaságokkal folytatott együttműködés
kérdéseiről az Alapszabály VI. fejezete rendelkezik.
3. §

(1)

A Társaság célja és feladata a farmakológia és a klinikai
farmakológia,

valamint

a

gyógyszerkutatás

fejlesztése,

szervezeti összefogása, szakemberek képzésének elősegítése,
továbbá a farmakológia minden ága művelésének támogatása,
eredményeinek megvitatására és nyilvánosságra hozatalára
hazai és nemzetközi fórum megteremtése.
(2)

A Társaság közhasznú tevékenységének fő formái: a hazai
farmakológusok

és

klinikai

farmakológusok

tudományos

érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi fórumokon; hazai
és nemzetközi részvételű tudományos és továbbképző ülések
rendezése, a farmakológusok és klinikai farmakológusok hazai
és nemzetközi tudományos szereplésének támogatása.
(3)

A Társaság a 3. § (2) bekezdésében foglalt közhasznú
tevékenységeit az állam
–

köznevelési

feladatához

/Magyarország

Alaptörvénye

2011.4.25.: XI. cikk (2) bekezdése; „A nemzeti felsőoktatásról”
szóló 2011. évi CCIV. Törvény 2.§ (2) bekezdés/;
– kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó feladatához /”A kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi
törvény 5. § (3) bekezdés/
– népegészségügyi feladatához /Az egészségügyről” szóló
1997. évi CLIV. törvény 35. §. (1) és (2) bekezdései, valamint a
144. §. (1) és (2) bekezdései/
–

szakmai

érdek-képviselethez

kapcsolódó

feladatához

/Magyarország Alaptörvénye 2011.4.25.: XII. cikk (1) és

(2)

bekezdése/;
kapcsolódóan végzi.
(4)

Az MFT nem folytat politikai tevékenységet, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem
támogat politikai párt(ok)at, nem állít, és nem ajánl politikai
választás(ok)on

sem

országgyűlési,

sem

önkormányzati

képviselőjelölteket, valamint Európai Parlamentbe tagokat.
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(5)

A

Társaság nem zárja

ki, hogy tagjain

kívül más is

részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, a Társaság
szolgáltatásai a Társaság tagjain, munkavállalóin, önkéntesein
kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. A Társaság
gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú és jelen
Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása
során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag a jelen
Alapszabályban

meghatározott

közhasznú

tevékenységére

fordítja.
(6)

A Társaság minden érdeklődő számára nyitott, tevékenységét a
nyilvánosság tájékoztatásával végzi, iratai nyilvánosak: a
Társaság

Titkárságán

előre

egyeztetett

időpontban

megtekinthetőek. A Társaság hirdetményei és programja a
Társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, a Társaság
Titkárságán

továbbá

a

http://www.mapharm.hu/

Társaság

weboldalon

honlapján
az

a

érdeklődők

rendelkezésére áll.

II.
A TAGSÁGI VISZONY
4. §

(1)

A Társaságba felvételüket kérhetik azok a személyek (akár
természetes-, akár jogi személyek, jogi személyiség nélküli
társaságok) akik, illetve amelyek elfogadják a Társaság
Alapszabályát, a Társaság célkitűzéseit magukévá teszik és
részt kívánnak venni annak megvalósításában, továbbá tagdíjat
fizetnek.

(2)

A társasági tagság formái:
a.) rendes tagság
b.) tiszteletbeli tagság
c.) jogi személyek tagsága
d.) pártoló tagság
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5. §

(1)

A Társaság rendes tagjává választható az a büntetlen előéletű
nagykorú személy, aki a farmakológia vagy gyógyszerkutatás
valamely ágában jártasságra tett szert.

(2)

A Társaság rendes tagjává választást a jelölt a megfelelően
kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti.

(3)

A belépési nyilatkozathoz a tagjelöltnek két (rendes vagy
tiszteletbeli) tag ajánlását kell megszereznie.

(4)

Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot a Társaság
titkárságára kell benyújtani. A kérelmet a Főtitkár terjeszti a
közgyűlés elé, és a Társaság rendes tagjává választásról a
Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

(5)

A Társaság rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a
tagok személyes aktivitás útján gyakorolják. A Társaság rendes
tagjai

tudományos-szakmai

kérdésekben

függetlenek,

a

Társaság ilyen ügyekben elfoglalt álláspontja a rendes tagokat
nem köti.
(6)

A Társaság rendes tagjainak jogai:
a.) részt vehetnek a Társaság közgyűlésén;
b.) tanácskozási,

indítványozási

és

szavazati

jogot

gyakorolhatnak a közgyűlésen;
c.) választhatnak

és

bármely

társasági

tisztségre

megválaszthatók;
d.) jogosultak

részt

venni

a

Társaság

rendezvényein

(előadásokon, konferenciákon, vitákon), azokon előadást
tarthatnak;
e.) a Társaság megbízásából részt vehetnek hazai és külföldi
tudományos

szakmai

rendezvényeken

(értekezleteken,

konferenciákon, kongresszusokon). A hivatalos minőségben
kiküldötteknek a Társaság álláspontját kell képviselniük;
f.) igénybe vehetik a Társaság által nyújtott kedvezményeket;
g.) a testületi szervek és bizottságok vezetőitől, valamint a
tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

5/28

(7)

A Társaság rendes tagjainak kötelességei:
a.) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb társasági
szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg a Társaság szerveinek
határozatait;
b.) kötelesek

teljesíteni

kapcsolatosan

önként

a

társaság

elvállalt

tevékenységével

feladataikat,

és

tőlük

elvárható módon elősegíteni a Társaság célkitűzéseinek
megvalósítását;
c.) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.
(8)

A rendes tagsági viszony megszűnik:
a.) a tag kilépésével, azzal, hogy a kilépési szándékot a
Titkárságra benyújtva az Elnökséghez címezve kell írásban
bejelenteni. Az írásbeli bejelentést követően a Főtitkár törli a
kilépési szándékot írásban bejelentő rendes tagot a rendes
tagok névsorából.
b.) a tag fegyelmi határozattal történő kizárásával, azzal, hogy a
fegyelmi eljárást a Vezetőség folytatja le. Fegyelmi eljárás
indítható azon tag ellen, aki magatartásával a Társaság
Alapszabályának rendelkezéseit súlyosan sérti, vagy a
közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartást

tanúsít,

vagy

a

Társaság

céljainak

megvalósítását veszélyezteti. Abban az esetben, amikor
fegyelmi eljárás lefolytatására kerül sor a Vezetőség
esetenként tagjai közül sorshúzással egy három tagú
Fegyelmi Bizottságot alakít meg a tagjai közül. A
Fegyelmi Bizottság az eljárása alapjául szolgáló ügyet
lehetőleg 30 napon belül kivizsgálja: szükséghez képest
okiratokat szerez be, meghallgatja az eljárással érintet
személyt, illetve személyeket. Ezt követően a Fegyelmi
Bizottság kialakítja álláspontját, amelyet a Vezetőség elé
terjeszt.

A

Vezetőség

a

Fegyelmi

Bizottság

álláspontjának meghallgatása után titkos szavazással
dönt az eljárás alá vont személy kizárásáról, vagy annak
mellőzéséről.
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A tag kizárását kimondó, illetve a kizárást mellőző
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás,
illetve annak mellőzése alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. A kizárási ügyben hozott határozatot a
taggal közölni kell. A kizárást kimondó határozat ellen,
annak kézhez vételét követő 15 napon belül írásban
fellebbezéssel élhet a kizárt tag, amely fellebbezést a
Titkárságra kell benyújtani, és amelyet a Közgyűlés bírál el.
A

közgyűlést

a

fellebbezés

Titkárságra

történt

beérkezését követően, lehetőleg 30 napon belül kell
összehívni. A kizáró határozat elleni fellebbezést elbíráló
közgyűlésen a kizárt tagnak megfelelő időt és módot kell
adni ahhoz, hogy a fellebbezésében foglaltakat szóban
is előadhassa.
c.) a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (a felszólítás
után a kitűzött 90 napos határidő eltelte után, a tagsági
viszonyt megszüntető vezetőségi határozattal)
d.) a tag halálával.
(9)

A rendes tag által fizetendő tagdíj összege: 3 000,-Ft/év,
azaz Háromezer forint/év. A tagdíj összegét a rendes tagok
minden tárgyév március hó 31. napjáig kötelesek megfizetni
banki átutalással a Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11709002-20334956

számú

bankszámlájára

vagy

a

Titkárságon átvehető készpénzátutalási megbízás (sárga
csekk befizetése) útján.
6. §

(1)

A Társaság tiszteletbeli tagja lehet az a hazai vagy külföldi
kutató, akit a farmakológia vagy a gyógyszerkutatás valamely
ágában kifejtett különösen kiemelkedő értékű munkássága
elismeréseképpen a Társaság Közgyűlése megválaszt.

(2)

A tiszteletbeli taggá választásra az MFT Vezetősége tesz
javaslatot a Közgyűlés számára. Ilyen javaslat előterjesztését a
Társaság tagjai is kezdeményezhetik.
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(3)

A tiszteletbeli tagok a Társaság rendezvényeire meghívhatók és
előadások tartására felkérhetők. A tiszteletbeli tagok – a 8. § (1)
bekezdésében meghatározott személyek kivételével - nem
választhatóak a Társaság tisztségviselőjévé, a döntéseknél csak
tanácskozási joggal vehetnek részt. A tiszteletbeli tagok tagdíjat
nem fizetnek.

7. §

(1)

A Társaság pártoló tagja lehet az a személy, jogi személy, illetve
társadalmi vagy gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §), aki, illetőleg
amely készségét

fejezi ki

a

Társaság tevékenységének

rendszeres és folyamatos támogatására. A pártoló tagság
további feltétele az, hogy a pártoló tagságát kérő a Társaság
céljait elfogadja, tevékenységét erkölcsileg és anyagilag is
támogassa. A pártoló tag a Társaság tevékenységében csak
vagyoni hozzájárulásával vesz részt. A pártoló tag vagyoni
hozzájárulásának összegét a pártoló tag határozza meg,
azonban az nem lehet kevesebb, mint a rendes tag által
fizetett,

jelen

Alapszabály

5.§

(9)

bekezdésében

meghatározott tagdíj összege. A pártoló tag a vagyoni
hozzájárulását a rendes tagokra előírt határidőn belül és
módon köteles a Társaság részére bocsátani. (5.§ /9/
bekezdés)
(2)

A pártoló és jogi személy tagok felvételéről a Vezetőség
előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt.

(3)

A jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja.

(4)

A jogi személy tag köteles az 5.§ (9) bekezdése szerint
megállapított

tagdíjat

ugyanebben

a

rendelkezésben

megállapított időben és módon a Társaság rendelkezésére
bocsátani.
8. §

(1)

A

Társaság

keretében

tevékenységet
választhatók

kifejtett

hosszabb
személyek

(tiszteletbeli

elnök,

időn

át

kiemelkedő

tiszteletbeli

tisztségre

tiszteletbeli

társelnök,

tiszteletbeli vezetőségi tag). A tiszteletbeli tisztségre történő
megválasztásról

a

Vezetőség

Közgyűlés dönt.
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előterjesztése

alapján

a

(2)

A

Társaság

arra

érdemes

személynek

„Issekutz

Béla”

emlékérmet és jutalomdíjat adományozhat. A díj odaítéléséről –
a Vezetőség javaslatára – a Közgyűlés dönt.
(3)

A farmakológia és gyógyszerkutatás területén eredményesen
tevékenykedő fiatal (35 évnél nem idősebb) szakembereknek
pályázat alapján a Társaság „Ifjúsági Díjat” adományozhat. Az
Ifjúsági Díjat – a Főtitkár vezette és két vezetőségi tagból álló
bizottság javaslatára – a Vezetőség ítéli oda.

(4)

A (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjak összességét a
Közgyűlés határozza meg. A díjak átadására a Közgyűlésen
kerül sor.

(5)

A Vezetőség javaslatára a Közgyűlés más díjak (Év Gyógyszere
pályázat és díj) kiadásáról is dönthet.

III.
A TÁRSASÁG SZERVEZETE
9. §

(1)

A Társaság szekciókat hozhat létre, amelyek nem jogi
személyek, de működésük kiterjedhet Magyarország egész
területére.

(2)

A Társaság jelenlegi szekciói:
– Farmakokinetika és gyógyszermetabolizmus szekció
– Experimentális farmakológiai szekció
– Gyógyszerkémiai szekció
– Immunfarmakológiai szekció
– Klinikai farmakológiai szekció
– Gyógyszer-innovációs szekció
– Oktatási szekció

(3)

Új szekció létrehozásának együttes feltétele:
– tíz rendes tag írásba foglalt nyilatkozata, amely szerint egy
adott új szekcióban kívánnak működni;
– a Társaság Alapszabályával összhangban álló működési rend
kialakítása;
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–

a

Közgyűlés

hozzájárulása

a

szervezeti

egység

megalakításához.
(4)

A szekciók az Alapszabálynak megfelelő önálló tevékenységet
folytatnak, és saját működési szabályzatot is kialakíthatnak. A
szekció vezetőjét, a szekciótitkárt a szekció tagjai maguk közül
választják meg. Éves munkatervek alapján végzik munkájukat,
amelyről a Közgyűlésnek évenként beszámolnak.

IV.
A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI, TISZTSÉGVISELŐI ÉS A RÁJUK
VONATKOZÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
10. §

A Társaság szervei:
(1) A Társaság testületi szervei:
a.) Közgyűlés
b.) Vezetőség
c.) Elnökség
(2)

A Társaság tisztségviselői:
a.) Tiszteletbeli elnök (Előző elnök)
b.) Elnök
c.) Belépő Elnök
d.) Főtitkár
e.) Jegyző
f.) Pénztáros

(3)

A Társaság ügyintéző szervei:
a.) Számvizsgáló Bizottság
b.) Felügyelőbizottság
c.) Titkárság

(4)

A Társaság egyéb szervei:
Szekciók

(A

szekciókra

vonatkozó

rendelkezéseket

Alapszabály III. fejezete tartalmazza.)
11. §

(1) A Közgyűlés a tagok összessége, a Társaság legfőbb szerve.
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az

(2) A Közgyűlésen a rendes és tiszteletbeli tagok személyesen, a jogi
személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.
(3) A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet.
(4) Rendes közgyűlést a Társaság évente egyszer tart. Rendkívüli
közgyűlést kell összehívni legalább harminc tag által aláírt
kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját.
Az

Elnök,

illetőleg

a

Főtitkár

köteles

a

közgyűlést

összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem
fedezi;
b) a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni; vagy
c) a Társaság céljainak elérése veszélybe került.
A fentiek miatt összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek
az

összehívásra

érdekében

okot

adó

intézkedést

körülmény

tenni

megszüntetése

vagy

a

Társaság

megszüntetéséről dönteni.
A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Bíróság elrendeli.
A

Közgyűlést

a

Felügyelőbizottság

Számvizsgáló
írásbeli

Bizottság

indítványára

–

vagy

az

a

indítvány

Titkárságra történt benyújtását követő harminc napon belül –
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
közgyűlés összehívására a Számvizsgáló Bizottság vagy a
Felügyelőbizottság is jogosult.
A Közgyűlést az Elnök, illetőleg a Főtitkár hívja össze.
(5)

A Közgyűlésre szóló meghívót a tagok részére a kitűzött időpont
előtt 10 nappal írásban postai vagy igazolt elektronikus
kézbesítés útján meg kell küldeni, és meg kell jelölni benne a
Közgyűlés

helyét,

határozatképtelenség

időpontját

és

napirendjét,

esetén

a

megismételt

valamint

a

Közgyűlés

időpontját, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a megismételt
Közgyűlés

a

megjelent

határozatképes.
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tagok

számára

tekintet

nélkül

(6)

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagoknak
legalább

több

mint

fele

jelen

van.

Ha

az

egyébként

szabályszerűen összehívott közgyűlés a megjelent tagoknak az
előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb
1 hónapon belüli időpontra ugyanazon napirenddel új Közgyűlést
kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül
határozatképes.
(7)

A Közgyűlésen az Elnök, akadályoztatása esetén a Főtitkár
elnököl.

(8) A Közgyűlésen olyan indítványok tárgyalhatók, amelyek a
Közgyűlés előtt legalább egy nappal a Társaság főtitkárához
beérkeztek. A Közgyűlésen résztvevők egyszerű szótöbbséggel
további indítványok napirendre tűzését határozhatják el.
(9) A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök,
akadályoztatása esetén a Főtitkár szavazata dönt.
A Társaság Alapszabályának módosításához a jelen lévő
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
A

Társaság

céljának

módosításához

és

a

Társaság

megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
Titkos

szavazást

rendelhet

előterjesztésére

vagy

el
a

a

Közgyűlés

tagok

az

Elnök

egyharmadának

kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden
esetben titkosan történik.
A közgyűlés megnyitása után a jegyzőkönyv hitelesítőjének
felkérésével egyidejűleg kerül sor egy három tagból álló
Szavazatszámláló
bizottság

feladata

Bizottság
a

megválasztására,

közgyűlésen

leadott

amely

szavaztok

szavazatok megszámlálása és a szavazás eredményének
közlése a közgyűlést levezető személlyel. A szavazás
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eredményét a közgyűlésen az azt levezető személy hirdeti
ki.
(10) A

Közgyűlésről

jegyzőkönyvet

kell

felvenni,

amelyet

a

közgyűlést levezető személy, a jegyző és a Közgyűlésen a
levezető személy által felkért tag hitelesít. A jegyzőkönyv
elkészítéséről, szerkesztéséről és nyilvántartásáról a Társaság
Titkársága gondoskodik.
A

jegyzőkönyvben

rögzíteni

kell

az

előterjesztéseket,

a

javaslatokat, a felszólalások lényegét, a szavazásra feltett
kérdéseket, a szavazás módját és eredményét (a döntést
támogatók és ellenzők számarányát),

valamint

a hozott

határozatok, állásfoglalások és javaslatok szó szerinti szövegét,
időpontját és hatályát.
(11) A

Közgyűlés

határozatát,

Közgyűlés

által

elfogadott

beszámolókat és a közhasznúsági jelentést a döntést követő 30
napon belül nyilvánosságra kell hozni a Társaság internetes
honlapján, a www.mapharm.hu weboldalon. A Közgyűlés
határozatai a Társaság Titkárságán megtekinthetőek, továbbá a
Társaság internetes honlapján kerülnek megjelenítésre. A
Közgyűlés határozatát az érintettekkel írásban – akár postai,
akár elektronikus levél útján - igazolható módon közölni kell.
(12) A

Társaság

a

működéséről

és

a

szolgáltatások

igénybevételének módjáról a székhelyén lévő hirdetőtáblán
történő kifüggesztés

útján, illetve a Társaság internetes

honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
(13) A Közgyűlés hatásköre:
a.) megválasztja,

illetve

visszahívja

a

Társaság

vezető

testületeit: a Vezetőséget (12. §) és a Számvizsgáló
Bizottságot (18. §), Felügyelőbizottságot (19. §), valamint
tisztségviselőit: az Elnököt (14. §), a Főtitkárt (15. §), a
Jegyzőt (16. §), a Pénztárost (17. §).
b.) határoz a Vezetőség által előterjesztett fontos, a Társaságot
érintő ügyekben és kialakítja a Társaság álláspontját az
aktuális kérdésekben, melyet a Vezetőség köteles képviselni;
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c.) jóváhagyja vagy módosítja az Alapszabályt, illetőleg a
Társaság egyéb szabályzatait;
d.) dönt az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának
elfogadásáról;
e.) a

Főtitkár

előterjesztése

alapján

dönt

a

tagfelvételi

kérelmekről
f.) meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak
mértékét
g.) elbírálja a Vezetőség kizárást kimondó határozata ellen
benyújtott fellebbezést
h.) tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat
i.) a Vezetőség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra
jelölt személyek megválasztása ügyében,
j.) dönt az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló
számviteli beszámoló elfogadásáról;
k.) dönt a Társaság megszűnésének, egyesülésének és
szétválásának kimondásáról,
l.) dönt az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról,
amelyet

a

Társaság

saját

tagjával,

vezető

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy
ezek hozzátartozójával köt;
m.) dönt a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető
tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más
társasági

szervek

tagjai

elleni

kártérítési

igények

érvényesítéséről;
n.) a Társaság megszűnésének elhatározása esetén kijelöli
a végelszámolót.
(14) A (13) bekezdés a.) pontjában meghatározott választások
előkészítésére a Közgyűlés jelölőbizottságot küld ki, melynek
személyi összetételére a közgyűlésen jelenlévő tagok és
tisztségviselők tehetnek javaslatot.
(15) A

Közgyűlésnek

beszámolót,

a

kell

elfogadnia

közhasznúsági

következőket kell tartalmaznia:
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az

elmúlt

jelentést,

évről

szóló

amelynek

a

- a számviteli beszámolót,
- a költségvetési támogatás felhasználását,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- a cél szerinti juttatások kimutatását,
- a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértékét,
- a közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámolót,
- a központi költségvetési szervtől, vagy bármely állami, valamint
önkormányzati szervtől kapott támogatás mértékét.
12. §

(1)

A két közgyűlés közötti időszakban a Társaság munkáját a
Vezetőség irányítja.
A

Társaság

tevékenységét

és

a

gyakorlati

munkát

a

közgyűlések között a Vezetőség végzi. A Vezetőség feladatait
az Alapszabálynak és a Közgyűlés határozatainak megfelelően
végzi a jogszabályok keretei között. A Vezetőség jogosult
dönteni minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem
utal a Közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe.
(2)

A Vezetőség szavazati joggal rendelkező tagjai:
a.) a Tiszteletbeli elnök (Előző elnök)
b.) az Elnök,
c.) a Főtitkár,
d.) a Jegyző,
e.) a Pénztáros,
f.) választott vezetőségi tagok,
g.) a funkciójáról leköszönt elnök és főtitkár további egy
választási periódusban.

(3)

A Vezetőség ülésein tanácskozási joggal a szekciótitkárok is
részt vesznek, illetve a Számvizsgáló Bizottság, továbbá a
Felügyelőbizottság elnöke és tagjai részt vehetnek.

(4)

A Vezetőséget a Közgyűlés 4 évre választja, tagjait indokolt
esetben felmentheti, illetőleg visszahívhatja.

(5)

A Vezetőség évente legalább két ülést tart, melyet az Elnök
vagy a Főtitkár a napirend közlésével írásban hív össze és vezet
le. A vezetőségi ülés határozatképes, ha a szavazati joggal
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rendelkező vezetőségi tagoknak több, mint fele (50% + 1 fő)
jelen

van.

Határozatait

nyílt

szavazással,

egyszerű

szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök,
akadályoztatása esetén a Főtitkár szavazata dönt.
(6)

A

Vezetőség

határozatai

a

Társaság

székhelyén

lévő

hirdetőtáblán kifüggesztésre kerülnek, továbbá a Társaság
internetes honlapján kerülnek megjelenítésre. A Vezetőség
határozatait az érintettekkel írásban – akár postai, akár
elektronikus levél útján - igazolható módon közölni kell.
A Vezetőség ülései nyilvánosak. Nyilvánossága korlátozható, ha
a jelenlévő vezetőségi tagok fele a napirend jellegére tekintettel
azt indítványozza (pl. személyi kérdések).
(7)

A Vezetőség tevékenységét éves munkaterv alapján végzi,
üléseiről

jegyzőkönyvet

készít,

amelyet

az

Elnök,

akadályoztatása esetén a Főtitkár aláírásán felül két elnökségi
tag hitelesít. A Vezetőség üléséről készült jegyzőkönyvek
nyilvántartása a Titkárság feladata.
(8)

A Vezetőség feladatai:
a.) meghatározza

a

farmakológia

és

a

gyógyszerkutatás

fejlesztése és művelése, valamint a Társaság tagjainak
továbbképzése szempontjából fontos célkitűzéseket és
teendőket,
b.) elkészíti

a

Társaság

következő

naptári

évre

szóló

évre

szóló

munkatervét és ellenőrzi azok végrehajtását,
c.) elkészíti

a

Társaság

következő

naptári

költségvetését;
d.) meghatározza és előkészíti a közgyűlés napirendi pontjait,
e.) a Közgyűlés elé terjeszti a tagfelvételi kérelmeket,
f.) lefolytatja a tag kizárással kapcsolatos fegyelmi eljárásokat
/5. § (8). bekezdés b.) pont/
g.) a Társaság működőképességének fenntartása, és a
fenyegető
érdekeinek

fizetésképtelenség
szem

előtt

esetén

tartásával

a
a

hitelezők
szükséges

intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.
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13. §

(1)

A Társaság operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az
Elnökség látja el.

(2)

Az Elnökség tagjai a Tiszteletbeli elnök (Előző elnök), az Elnök,
a Főtitkár, a Jegyző, a Pénztáros. Az elnökségi ülésre – annak
tárgykörére figyelemmel esetenként további vezetőségi tagok,
illetve a Számvizsgáló Bizottság és a Felügyelőbizottság
elnöke és tagjai hívhatók meg.

(3)

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de évente
legalább két alkalommal tartja.
Az Elnökség üléseit az Elnök vagy a Főtitkár a napirend
közlésével írásban hívja össze és vezeti le. Az elnökségi ülés
határozatképes, ha az Elnök vagy a Főtitkár, valamint legalább
további

két

elnökségi

szavazással,

tag

egyszerű

jelen

van.

Határozatait

szótöbbséggel

nyílt

hozza.

Szavazategyenlőség esetén az Elnök, akadályoztatása esetén
a Főtitkár szavazata dönt.
(4)

Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az
Alapszabály

nem

utal

a

Közgyűlés

vagy

a

Vezetőség

hatáskörébe.
(5)

Az Elnökség a két vezetőségi ülés közötti időszakban végzett
tevékenységéről a Vezetőség előtt beszámol, és intézkedéseit a
Vezetőség hagyja jóvá.

14. §

(1)

Az Elnököt a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja. A
Társaság Elnöke 2014. november hó 03. napjától Dr.
Sperlágh Beáta (lakóhely: 2040 Budaörs, Nefelejcs u. 4.)

(2)

Az Elnök megbízatása a megválasztás napjától négy évre szól.

(3)

Az Elnök feladatai:
a.) a közgyűlés és a vezetőségi ülések összehívása és
levezetése
b.) konferenciák és más rendezvények szervezése
c.) a közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés
d.) a Társaság működésének irányítása
e.) a Társaság önálló képviselete, a Társaság számára jogok
szerzése és kötelezettségek vállalása
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f.) utalványozási jog gyakorlása
15. §

(1)

A Főtitkárt a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja. A
Társaság Főtitkára 2014. november hó 03. napjától Dr. Köles
László (lakóhely: 2194 Tura, Kossuth Lajos út 17.)

(2)

A Főtitkár megbízatása a megválasztás napjától négy évre szól.
A mandátum lejárta után a főtitkár e tisztségre több alkalommal
újra megválasztható.

(3)

A Főtitkár feladatai:
a.) az elnök munkájának segítése, akadályoztatása esetén
helyettesítése; a Társaság önálló képviselete
b.) az elnök akadályoztatása esetén vagy megbízása alapján a
Vezetőség ülésének vezetése
c.) a Közgyűlés és vezető testületek munkájának előkészítése,
szervezése
d.) a Társaság titkárságának irányítása
e.) a Társaságot érintő eseményekről jelentés előterjesztése a
Közgyűlésen
f.) intézkedés

a

Társaság

tudományos

eseményeivel

kapcsolatos publikációkról
g.) utalványozási jog gyakorlása
h.) a Közgyűlés elé terjeszti a rendes tagfelvételi kérelmeket
16. §

(1)

A Jegyzőt a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja. A
Társaság Jegyzője 2014. február hó 04. napjától Dr. Zelles
Tibor (lakóhely: 1141 Budapest, Szugló u. 128.)

(2)

A Jegyző megbízatása a megválasztás napjától négy évre szól.
A mandátum lejárta után a jegyző e tisztségre több alkalommal
újra megválasztható.

(3)

A Jegyző feladatai:
a.) a Közgyűlésről, a Vezetőség üléseiről jegyzőkönyv felvétele
b.) a

Közgyűléssel

kapcsolatos

egyéb

adminisztráció

megszervezése, dokumentumainak nyilvántartása, őrzése
c.) szükség esetén a főtitkár helyettesítése
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17. §

(1)

A Pénztárost a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja. A
Társaság Pénztárosa 2014. február hó 04. napjától Dr. Járai
Zoltán (lakóhely: 1125. Budapest, Városkúti u. 22/a.)

(2)

A Pénztáros megbízatása a megválasztás napjától négy évre
szól. A mandátum lejárta után a pénztáros a tisztségre több
alkalommal újraválasztható.

(3)

A Pénztáros feladatai:
a.) a Társaság pénzügyeinek önálló anyagi felelősséggel történő
intézése
b.) a tagdíjbefizetések nyilvántartása
c.) a

Társaság

pénzforgalmának

(be-

és

kifizetések)

nyilvántartása és dokumentálása a számvitel bizonylati
rendjére vonatkozó szabályok szerint
d.) utalványozási jog gyakorlása
e.) évenként elszámolás készítése a Közgyűlés számára a
Társaság

gazdálkodásáról,

melynek

elfogadásánál

a

Közgyűlés dönt.
18. §

(1)

A pénzügyi és gazdálkodási tevékenység ellenőrzése végett a
Közgyűlés

háromtagú

Számvizsgáló

Bizottságot

választ,

melynek vezetője a tagjai közül megválasztott elnök. A
Számvizsgáló Bizottság a Társaság elkülönült felügyeleti szerve.
Közvetlen felügyeletét a Közgyűlés gyakorolja, tevékenységéért
a Közgyűlésnek felelős.
(2)

A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi a közhasznú Társaság
működését

és

gazdálkodását.

Ennek

során

a

vezető

tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja. A Számvizsgáló Bizottság vezetőjét és tagjait a
Vezetőség üléseire meg lehet hívni, azokon tanácskozási joggal
vehetnek részt. A Számvizsgáló Bizottság ügyrendjét maga
állapítja meg.
(3)

A Számvizsgáló Bizottság megbízatása négy évre szól. A
Számvizsgáló Bizottság Elnöke 2014. február hó 04. napjától
Dr. Lendvai Balázs (lakóhely: 2040 Budaörs, Ibolya u. 104.).
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Tevékenysége csak mindhárom tag együttes jelenléte esetén
szabályszerű. A mandátum lejárta után a Számvizsgáló
Bizottság tagjai a tisztségre újra megválaszthatóak.
(4)

A Számvizsgáló Bizottság feladatai:
a.) a Társaság pénzkezelésének és számviteli tevékenységének
rendszeres (legalább félévenkénti) vizsgálata, erről jelentés
készítése a Vezetőség részére
b.) pénzügyi

szabálytalanság

észlelése

esetén

annak

késedelem nélküli jelentése a főtitkár részére
c.) a pénztáros által készített éves zárszámadás felülvizsgálata
s ennek eredményeiről a Közgyűlés tájékoztatása.
(5)

A Számvizsgáló Bizottság köteles az intézkedésre jogosult
döntéshozó

szervet,

tájékoztatni

és

annak

összehívását

kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy
– a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a
Társaság

érdekeit

(mulasztás)

egyébként

történt,

súlyosan

amelynek

sértő

esemény

megszüntetése

vagy

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre
jogosult döntéshozó szerv vagy ügyintéző és képviseleti
szerv döntését teszi szükségessé;
– ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény
merült fel.
Az intézkedésre jogosult döntéshozó szervet (Közgyűlés)
vagy az ügyintéző és képviseleti szervet (Vezetőség) a
Számvizsgáló

Bizottság

indítványára

annak

megtételéről

számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az
ügyintéző és képviseleti szerv összehívására a Számvizsgáló
Bizottság jogosult. Ha a Közgyűlés, vagy a Vezetőség a
törvényes

működés

helyreállítása

érdekében

szükséges

intézkedéseket nem teszi meg, a Számvizsgáló Bizottság
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
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(6)

A Számvizsgáló Bizottság megállapításai és javaslatai alapján a
Társaság illetékes szerve köteles az intézkedéseket megtenni,
annak végrehajtását ellenőrizni és minderről a Számvizsgáló
Bizottságot értesíteni.

(7)

A Számvizsgáló Bizottság tagjai és a Ptk. 685. § (b.) pontjában
meghatározott

közeli

hozzátartozóik

nem

kaphatnak

a

Társaságtól semmiféle juttatást, kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint a
Társaság minden tagjának nyújtott Alapszabályban leírt célok és
feladatok szerinti juttatásokat.
(8)

A Számvizsgáló Bizottság tagjai e megbízatásuk ideje alatt a
Társaságban más tisztséget nem tölthetnek be.

19. §

(1)

A Társaság szerveinek,

valamint a

jogszabályok,

az

Alapszabály és a társasági határozatok végrehajtása,
ellenőrzése

végett

a

Közgyűlés

háromtagú

Felügyelőbizottságot választ, melynek vezetője a tagjai
közül megválasztott elnök.
A Felügyelőbizottság a Társaság elkülönült felügyeleti
szerve. Közvetlen felügyeletét a Közgyűlés gyakorolja,
tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős.
(2)

A

Felügyelőbizottság

ellenőrzi

a

Társaság

jogszerű

működését. Tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől
jelentést,

tájékoztatást

Társaság

könyveibe

vagy
és

felvilágosítást

irataiba

kérhet,

betekinthet,

a

azokat

megvizsgálhatja. A Felügyelőbizottság vezetőjét és tagjait a
Vezetőség üléseire meg lehet hívni, azokon tanácskozási
joggal vehetnek részt. A Felügyelőbizottság ügyrendjét
maga állapítja meg.
(3)

A Felügyelőbizottság megbízatása négy évre szól. A
Felügyelőbizottság Elnöke 2014. június hó 24. napjától Dr.
Lévay György (lakóhely: 2092 Budakeszi, Gábor Áron u.
10.). Tevékenysége csak mindhárom tag együttes jelenléte
esetén

szabályszerű.

A
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mandátum

lejárta

után

a

Felügyelőbizottság

tagjai

a

tisztségre

újra

megválaszthatóak.
(4)

A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult
döntéshozó szervet vagy ügyintéző és képviseleti szervet
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha
tudomást szerez arról, hogy a Társaság működése során
olyan jogszabálysértés történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult döntéshozó szerv vagy ügyintéző és
képviseleti szerv döntését teszi szükségessé.

(5)

A Felügyelőbizottság megállapításai és javaslatai alapján a
Társaság

illetékes

szerve

köteles

az

intézkedéseket

megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni és minderről a
Felügyelőbizottságot értesíteni.
20. §

(1)

A

Társaság

működésével

kapcsolatos

nyilvántartási

és

ügyintézési munka szakszerű és folyamatos végrehajtása
céljából a Vezetőség Titkárságot hozhat létre.
(2)

A titkárságot a Főtitkár irányítja. Munkájában – meghatározott
időre szóló felkérés alapján – öntevékeny tagok, és – szükség
szerint – munkaviszonyban alkalmazott adminisztratív dolgozók
vesznek részt.

(3)

A titkárság feladatai:
a.) a tagok névjegyzékének vezetése, a szükséges személyi
adatok (pl. lakcímek) nyilvántartása
b.) a vezető testületi szervek üléseinek előkészítése: meghívók,
vitaanyagok összeállítása, sokszorosítása, kiküldése
c.) a jegyző segítése a testületi ülések jegyzőkönyveinek
megszerkesztésében, leírásában
d.) a Társaság irattárának kezelése, a dokumentumok és egyéb
iratanyagok rendszerezett tárolása és nyilvántartása
e.) a Társaság levelezésének lebonyolítása, érkező és kimenő
levelek iktatása

21. §

(1)

A

Társaság

–

a

szakmai-tudományos

tevékenység

differenciálódásának megfelelően – szekciókra tagozódik.
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(2)

A szekciók élén titkárok állnak, akik e funkciójuk alapján a
Társaság Vezetőségének ülésein tanácskozási joggal részt
vesznek.

22. §

Összeférhetetlenségi szabályok:
(1)

A döntéshozó szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv
(Vezetőség) határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat
alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt.

(2)

Nem minősül előnynek a közhasznú 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, létesítő okiratnak megfelelő
cél szerinti juttatás.

(3)

Nem

lehet

a

felügyelő

szerv

(Számvizsgáló

Bizottság,

Felügyelőbizottság) elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója
az a személy, aki
a.) a döntéshozó szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti
szerv (Vezetőség) elnöke vagy tagja (ide nem értve a
Társaság legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem
töltenek be),
b.) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre

irányuló

egyéb

jogviszonyban

áll,

ha

jogszabály másképp nem rendelkezik,
c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d.) az

a)–c)

pontban

meghatározott

hozzátartozója.
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személyek

közeli

(4)

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem
lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig -,
a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem
egyenlítette ki,
b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős
összegű adóhiányt tárt fel,
c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő
bírságot szabott ki,
d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az
adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy
törölte.

(5)

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi

érintett

közhasznú

tájékoztatni arról, hogy ilyen

szervezetet

tisztséget

előzetesen

egyidejűleg más

közhasznú szervezetnél is betölt.
V.
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA
24. §

A

Társaság

nem

nyereségelvű.

Anyagi

eszközeit

az

Alapszabályban rögzített célokra fordítja. A közhasznú (szakmai,
társadalmi)

szervezetekre

vonatkozó

szabályok

szerint

gazdálkodik.
25. §

A Társaság vagyona a bevételeiből, a rendelkezésre álló
ingóságokból, valamint egyéb eszközökből áll.

26. §

(1)

A Társaság bevételei:
a.) tagdíjak
b.) a jogi személy tagok átutalásai
c.) a Társaság rendezvényeinek bevételei
d.) kiadványokban közzétett hirdetések bevételei
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(2)

A Társaság rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek
mértékét a Közgyűlés állapítja meg.

27. §

A Társaság pénzeszközeinek felhasználása
(1)

A Társaság pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves
költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az
előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót a pénztáros terjeszti
a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.

(2)

A Társaság pénzeszközei a következő célokra használhatók fel:
a.) a társasági tagok kongresszusi részvételének támogatása
b.) tudományos dolgozatok kiadása
c.) külföldi

vendégek

utazási/

tartózkodási

költségeinek

fedezése
d.) működési költségek fedezése
e.) jutalomdíjak
f.) a Társaság rendezvényeinek támogatása
g.) a nemzetközi tudományos társaságok tagsági díjainak
fedezése
h.) az a.)–g.) pont alá nem tartozó egyéb költségek
(3)

Kifizetések két utalványozásra jogosult vezetőségi tag aláírása
alapján teljesíthetők.

(4)

A Társaság gazdálkodását a Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi.

(5)

A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A Társaság
tagja - a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl - a
szervezet

(6)

tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

A Társaság megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés
rendelkezik.

28. §

A Társaság gazdálkodása:
a.) A Társaság éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet
a Közgyűlés hagy jóvá.
b.) A Társaság cél szerinti tevékenységéből származó bevételeit
és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
c.) A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljai
és

feladatai

megvalósítása

veszélyeztetve végezhet.
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érdekében,

azokat

nem

d.) A Társaság gazdálkodása során elért eredményt nem osztja
fel,

azt

az

Alapszabályban

meghatározott

közhasznú

tevékenységre fordítja.
e.) A Társaság vezető tisztségviselői a Társaság érdekében
kifejtett

munkájukért

tiszteletdíjat

és

költségtérítést

kaphatnak. A Vezetőség ezen döntéséről a Közgyűlést
tájékoztatni köteles.
f.) A Társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az
önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások,
illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
g.) A Társaság csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat
kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti
tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
h.) A Közgyűlés és a Vezetőség feladata a működőképesség
fenntartása és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a
hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges
intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.
29. §

A Társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval
azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A
közhasznú

szervezet

beszámolójába,

közhasznúsági

mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére
másolatot készíthet.

VI.
AZ MFT RÉSZVÉTELE NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZERVEZETEKBEN
30. §

(1)

A Társaságnak a nemzetközi szövetségek közgyűlésein részt
vevő képviselőit a Vezetőség jelöli ki.

(2)

A

nemzetközi

tudományos

szervezetekkel

kapcsolattartást az elnök és a főtitkár biztosítja.
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a

folyamatos

VII.
A TÁRSASÁG FELÜGYELETE
31. §

(1)

A Társaság működése felett az ügyészség - az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvényben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvényben meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről
szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést
gyakorol.

(2)

A Társaságot a Fővárosi Bíróság 1989. december 4-én kelt
6.Pk.60.600/2. számú végzésével a társadalmi szervezetek
bírósági

nyilvántartásába

642.

nyilvántartási

szám

alatt

bevezette.

VIII.
JOGELŐDÖKRE VONATKOZÓ ADATOK
32. §

(1)

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság 2012.
évi rendes közgyűlése 2013. február hó 25. napján egyhangú
határozatot

hozott

arról,

hogy

a

Magyar

Kemoterápiai

Társasággal 2013. március hó 31. napjával egyesül. Az
egyesüléssel a Magyar Kemoterápiai Társaság jogutódlással
megszűnik, akképpen, hogy 2013. március hó 31. napjával
hatályosan

beolvadt

a

Magyar

Kísérletes

és

Klinikai

Farmakológiai Társaságba.
(2)

A Magyar Kemoterápiai Társasággal egyesült Magyar Kísérletes
és Klinikai Farmakológiai Társaság székhelye az Alapszabály
I/1.§. (2) bekezdésében meghatározott székhely: H-1083
Budapest, Szigony u. 43.

IX.
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VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
33. §

Azokban a kérdésekben, amelyekről az Alapszabály nem
rendelkezik, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

34. §

(1) Ezt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt
a Társaság közgyűlése 2014. november hó 03. napján fogadta
el. Az Alapszabály 2014. június hó 24. napján módosult
rendelkezései vastagon szedett, sötét kék színű betűkkel, míg a
2014. november hó 03. napján módosuló rendelkezései
vastagon szedett,

világos

kék színű betűkkel

kerültek

kiemelésre.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a Társaság 2013. december hó 17.
napján megalkotott Alapszabálya.
Záradék:
Alulírott Dr. Sperlágh Beáta, mint a Magyar Kísérletes és Klinikai
Farmakológiai Társaság Fővárosi Törvényszék által vezetett nyilvántartásba
bejegyzett civil szervezet önálló képviseleti jogkörrel rendelkező elnöke, és
egyben a Társaság törvényes képviselője a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírásával igazolom, hogy a Magyar
Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság Alapszabályának egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján
hatályos tartalmának.
Budapest, 2014. november hó 03.
Dr. Sperlágh Beáta
elnök
törvényes képviselő
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Tanú neve:

2.Tanú neve:

Tanú címe.

Tanú címe:

Tanú aláírása:

Tanú aláírása:
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