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A MAGYAR BETEGBIZTONSÁGI
TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
A társaság neve
magyarul: Magyar Betegbiztonsági Társaság
angolul: Hungarian Society for Patient Safety
németül: Ungarische Gesellschaft für Patientensicherheit
A társaság magyar nevének rövidített formája: MABEBIT (a továbbiakban Társaság)
2.§
/1/ A társaság működési területe: a Magyar Köztársaság, illetve a betegbiztonsággal
kapcsolatos nemzetközi konferenciák, szakmai rendezvények helyszínei.
/2/ A társaság székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 9/A, 3/16
/3/ A társaság alapítási éve: 2010.
/4/ A társaság pecsétje: köriratban a Társaság magyar és angol elnevezése, középen a
Társaság logoja
3.§
/1/ A Társaság jogi személy.
/2l A Társaság képviselője az Elnök, illetve a Társaság egyéb tisztségviselői a jelen
Alapszabályban foglalt rendelkezések szerint
/3/ A Társaság a betegek biztonságával kapcsolatos tudományos munka koordinálásával, a
kapcsolódó ismeretek terjesztésével, a betegbiztonságot segítő eljárások, módszerek
fejlesztésével, rendszerezésével, alkalmazásával valamint az egészségügyi ellátáshoz kapcsoló
károsodások felismerésével, megelőzésével, a veszélyhelyzetek elkerülésével foglalkozó
tagok önkéntes társulása.
/4/ A Társaság nyilvántartott tagsággal rendelkezik, a Társaságnak szekciói és területi
szervezetei is lehetnek, melyek nem önálló jogi személyek, céljaik és feladataik a Társaság
jelen Alapszabályban rögzített céljaival és alapfeladataival megegyeznek.

II. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
4.§
A társaság célja:
/1/ a betegellátás biztonságával kapcsolatos hazai és nemzetközi tudományos ismeretek minél
szélesebb körű terjesztése, rendszerezése
/2/ a betegbiztonsággal kapcsolatos tudományos kutatások, eredmények szakmai értékelése és
ismertetése, a tudományos eredmények gyakorlati felhasználásának elősegítése,
/3/ bekapcsolódás a nemzetközi betegbiztonsági tevékenységek végrehajtásában, kapcsolódó
szakmai egyeztetések lebonyolítása, kooperáció kialakítása
/4/ a betegbiztonság kultúrájának fejlesztése és terjesztése, együttműködés más szakmai és
civil szervezetekkel,
/5/ az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egészség-károsodásokat érintő nyílt, őszinte
kommunikáció elősegítése
/6/ a tagok erkölcsi és anyagi érdekeinek a közérdekkel összhangban történő képviselete és
érvényesítése
/7/ Mind az ellátás nyújtásában közreműködők, mind az ellátást kapók (betegek) biztonságos
ellátással kapcsolatos érdekeinek és szempontjainak összehangolt képviselete hazai és
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nemzetközi szinten egyaránt.
5.§
A társaság céljai megvalósítása érdekében:
/1/ tagjai kezdeményezésére, a tagokkal történt szakmai egyeztetés után javaslattevő és
véleményező tevékenységet fejt ki a szakterületét érintő döntések , tervek, fejlesztések,
koncepciók, jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában, illetve módosításában;
/2/ a betegbiztonság területén közreműködik az oktatás-, tudomány- és szakmapolitikával
kapcsolatos feladatok megoldásában, fejlesztési stratégia kialakításában, megvalósításában;
/3/ előmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását,
tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket, melynek érdekében:
- szakmai pályázatokat írhat ki,
- személyi javaslatokat tehet kitüntetések, szakmai elismerések adományozására,
- emlékérmeket és díjakat alapíthat, illetve adományozhat;
/4/ nemzetközi kapcsolatok létesítésével és fenntartásával elősegíti a magyar betegbiztonsági
kezdeményezések érvényesülését külföldi szakmai, tudományos szervezetek munkájában;
/5/ tagjai és vendégei számára a tudományos tapasztalatcsere és szakmai továbbképzés
érdekében rendszeresen szakmai előadásokat, vitaüléseket, ankétokat, megbeszéléseket,
szimpóziumokat, nagygyűléseket és kongresszusokat szervez és rendez;
/6/ aktívan részt vesz nemzetközi és nemzeti tudományos szakmai szerveztek munkájában,
ezekben megbízottjai útján képviselteti magát;
/7/ figyelemmel kíséri a szakterületet érintő oktatási, továbbképzési kérdéseket, javaslatokkal,
bírálatokkal segíti azok megoldását;
/8/ adott esetben szakmai kiadványok szerkesztésével és kiadásával, valamint honlapja
működtetésével is elősegítheti a hazai és nemzetközi kutatási eredmények minél szélesebb
körű megismerését belföldön és külföldön egyaránt;
/9/ anyagi lehetőségeinek határain belül mindent megtesz tagjai hazai és külföldi
kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételének előmozdítására;
/10/ előmozdítja a tagok szakmai érvényesülését, szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket,
figyelmet fordít a tagok szakmai fejlődésére, ismereteinek bővítésére;
/11 / felkérésre, illetve saját kezdeményezésre szakvéleményeket és tanulmányokat dolgoz ki,
szakmai állásfoglalásokat ad ki, szerződéses megbízásokat vállal;
/12/a társasági célok gazdasági feltételeinek megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási
tevékenységet folytathat, támogatókat szerez, azokkal együttműködik;
/13/ ápolja a betegbiztonság területén jelentős kutatásokat végzett, felfedezéseket tett és
eredményeket elért elődök hagyományait és örökségének tekinti azokat.
III. A TÁRSASÁG TAGJAI, TEVÉKENYSÉGÜK, JOGAIK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEIK
6.§
A Társaság tagjai lehetnek:
1. rendes tagok,
2. pártoló tagok,
3. tiszteletbeli tagok.
A Társaságnak nem lehet tagja , aki foglalkozásától, vagy közügyek gyakorlásától eltiltás
hatálya alatt áll, illetve akit a Társaság közgyűlése kizárt a Társaságból.
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7.§
Rendes tag
/1/ A Társaság rendes tagja lehet az a magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon
letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, aki
- a orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, pszichológusi, jogi, közgazdasági egyetemi szintű
végzettséggel vagy egyéb egészségügyi (szak)képesítéssel rendelkezik és gyógyító, megelőző
vagy rehabilitációs tevékenységet gyakorlatban végez, vagy a betegbiztonsággal
kapcsolatosan oktató, kutató és/vagy szervező tevékenységet végez;
- kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a Társaság Alapszabályában foglalt elvek szerint
folytatja;
- felvételét a Társaságba belépési nyilatkozattal kérelmezi és akit a Társaság tagjai közé
felvesz.
/2/ A belépni szándékozó személy a Társaság vezetőségéhez intézett írásbeli kérelemmel
(belépési nyilatkozattal) kezdeményezi felvételét, melyben kijelenti, hogy a belépés
feltételeivel rendelkezik, a Társaság Alapszabályát elfogadja, illetve az abban foglaltakat
magára nézve kötelezőnek elismeri.
/3/ A rendes tagok sorába történő felvételről a Vezetőség dönt egyhangú szavazással.
/4/ A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg.
8.§
Pártoló tag
/1/ A Társaság pártoló tagja lehet bármely magánszemély, aki a betegbiztonság ügyét előbbre
kívánja vinni, a Társaság Alapszabályát elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el,
felvételi kérelme alapján a Vezetőség pártoló tagnak fogadja el.
/2/ Ugyancsak pártoló tag lehet az a természetes, illetve jogi személy, aki a Társaság céljainak
megvalósítása érdekében, a Társaság működéséhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy egyéb
támogatást nyújt.
/3/ A pártoló tag felvételi kérelméhez legalább 2 rendes tag írásos írásbeli ajánlása szükséges.
9.§.
Tiszteletbeli tag
/1/ A Társaság tiszteletbeli tagja lehet, aki a betegbiztonság szakterületen kiemelkedő szakmai
munkásságot fejt vagy fejtett ki és akit a Vezetőség javaslata alapján a Közgyűlés tiszteletbeli
tagnak megválaszt.
/2/ A tiszteletbeli tagokat egyenlő jogok illetik meg, jogaikat személyesen gyakorolják.
/3/ A Vezetőség egyhangú döntés alapján a tiszteletbeli tagok közül Tiszteletbeli Elnököt
választhat.

10.§
/1/ A rendes tag joga hogy:
- a Társaság közgyűlésére és egyéb, a tagság számára nyilvános rendezvényeire meghívást
kapjon;
- a Társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt vegyen;
- a Társaság tisztségviselőinek választásán részt vegyen, tisztségre választható legyen;
- választás eredményét elfogadja, illetve ha tisztségviselőnek választják, akkor a tisztséget
elfogadja, vagy elutasítsa;
- részt vegyen a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, az állásfoglalások és
határozatok kialakításában, végrehajtásában, illetve a Társaság egyéb tevékenységében;
/2/ A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg.
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/3/ A pártoló tag joga, hogy:
- a Társaság közgyűlésére és egyéb, a tagság számára nyilvános rendezvényeire meghívást
kapjon;
- a Társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási joggal részt vegyen;
/4/ A pártoló tagokat egyenlő jogok illetik meg.
/5/ A rendes tag és a pártoló tag közös joga, hogy:
- részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, vitákon és más szakmaitudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szakmai alkotását
ismertesse, véleményét elmondja;
- a Vezetőség által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a Társaság szolgáltatásait,
anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit
i) a nemzetközi szervezetekben vagy más szakmai társaságokban, egyesületekben létesített
tagságához, illetve e szervezetekkel való kapcsolattartáshoz,
-ii) a külföldi tudományos konferenciákra, kongresszusokra, szakmai tanulmányutakra való
kiküldetéséhez,
iii) egyéb, a Társaság működését segítő, a betegbiztonság fejlődését szolgáló
tevékenységéhez, a szolgáltatás jellegétől függően ingyenesen, kedvezményesen, vagy térítés
ellenében;
- a Társaság honlapján és/vagy kiadványain keresztül folyamatos tájékoztatást nyerjen a
Társaság bármely területén folyó munkájáról, eseményeiről, határozatairól, állásfoglalásairól;
- meghatározott feladatok elvégzésére a Társasággal munka, illetve egyéb szerződéses
jogviszonyt létesítsen;
- a Társaság testületeinek és tisztségviselőinek hibás döntései, határozatai, téves
állásfoglalásai ellen szavát felemelje; a törvénysértő határozatot a tudomására jutástól
számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadja.
/6/ A Társaság rendes, pártoló tagjai jogaikat személyesen gyakorolják.
11.§
/1/ A rendes tag és a pártoló tag kötelezettsége, hogy:
a/ a Társaság Alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az ott leírt kötelezettségeknek
maradéktalanul eleget tegyen;
b/ a Társaság döntéseit, határozatait végrehajtsa;
c/ a társasági tevékenységgel kapcsolatos, önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb
tudása szerint teljesítse;
d/ a Társaság Vezetőségének felkérésére társasági tevékenységéről beszámoljon;
e/ a megállapított éves tagsági díjat minden év március 31-ig teljes összegében a Társaság
bankszámlájára befizesse;
12.§
A Tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei
/1/ A tiszteletbeli tag jogosult
- a Társaság szakmai rendezvényein, tanácskozásain a Vezetőség meghívása alapján
tanácskozási, indítványozási és véleményezési jogkörrel részt venni;
- a Vezetőség döntése alapján a Társaság Tiszteletbeli Elnöke címet viselni, vagy azt
elutasítani, arról lemondani;
- a Társaság honlapján és/vagy kiadványain keresztül folyamatos tájékoztatást nyerjen a
Társaság bármely területén folyó munkájáról, eseményeiről, határozatairól, állásfoglalásairól.
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/2/ A tiszteletbeli tag kötelessége, hogy a Társaság Alapszabályának megfelelően
tevékenykedjen; a Társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb
tudása szerint teljesítse.
/3/ A tiszteletbeli tagok közül az Elnökség által választott Tiszteletbeli Elnök jogosult a
vezetőségi üléseken tanácskozási és indítványozási joggal részt venni.
13.§
Támogatók
/1/ Támogatók lehetnek azok a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes
személyek, illetve magyar vagy külföldi jogi személyek, társaságok, akik /amelyek/ a
Társaság működéséhez erkölcsi, szellemi, anyagi támogatást nyújtanak. A támogatók
jelentkezését a Vezetőség fogadja el.
/2/ A támogató jogosult meghatározni, hogy az általa önként nyújtott anyagi vagy egyéb
támogatást a Társaság milyen célra használhatja fel; e körben őt a Vezetőség a felhasználás
végrehajtásáról is folyamatosan tájékoztatja.
14.§
A tagsági viszony megszűnése
/1/ A rendes tag, a pártoló tag és a tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik
a/ a tag halálával, illetve amennyiben a pártoló tag jogi személy, úgy a jogi személy
megszűnésével;
b/ a Társaság megszűnésével;
c/ a tag kilépésével, illetve lemondásával:
A rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tag kilépéssel vagy lemondással bármikor megszüntetheti
tagsági viszonyát. A kilépési, illetve lemondási szándékot az Elnökhöz, vagy a Főtitkárhoz
kell írásban bejelenteni. A tagsági viszony a lemondási/kilépési nyilatkozat kézhezvételével
szűnik meg. A már befizetett tagsági díj, illetve a Társaság által átvett támogatás nem
követelhető vissza semmilyen jogcímen és formában. A tagsági viszony megszűnéséről a
Vezetőséget tájékoztatni kell.
d/ törléssel:
Törölni kell a rendes, a pártoló tagok sorából azt, aki a tárgyévet követő 6. naptári hónap
utolsó napjáig, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetést tartalmazó írásbeli felszólítás
ellenére sem tesz eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének.
Ugyancsak törölni kell azt a pártoló tagot, aki (amely) az önként vállalt kötelezettségének
határidőre nem tett eleget és a Vezetőség írásbeli figyelmeztetése ellenére sem tesz 15 naptári
napon beül eleget.
e/ kizárással:
A Vezetőség javaslatára a Közgyűlés a tagok sorából kizárja azt a személyt, aki a tagságra
tevékenysége, munkája, megnyilatkozása vagy egyéb okból érdemtelenné vált, súlyos
megítélésű, taghoz méltatlan magatartást tanúsított.
IV. A TÁRSASÁG SZERVEI
15.§
/1/ A társaság vezető szervei:
a/ a Közgyűlés,
b/ a Vezetőség
c/ a Felügyelő Bizottság
/2/ Mind a Közgyűlés, mind a Vezetőség a Társaságot érintő szervezeti, szakmai és
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tudományos kérdéskör tanulmányozására, véleményezésére, állásfoglalás kialakítására ad hoc
bizottságot állíthat fel, melynek tagjai a Társaságon kívüli személyek is lehetnek.

V. KÖZGYÜLÉS
16.§
/1/ A Társaság legfőbb testületi vezető szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből
alakult és minden, a Társaságot érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik.
17.§
/1/ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:
a/ megállapítja, illetve módosítja a Társaság alapszabályát;
b/ megszüntetheti a Társaságot, kimondhatja a feloszlását vagy más társasággal való
egyesülését;
c/ döntés a Társaság csatlakozásáról szövetséghez vagy ezekből való kilépésről;
d/ Két évi időtartamra megválasztja a Vezetőséget , indokolt esetben dönt bármely vezetőségi
tag idő előtti visszahívásáról, új vezető tisztségviselő választásáról;
e/ a Vezetőség beszámolója alapján megvitatja a Társaság munkáját, meghatározza a
következő időszakra a Társaság legfontosabb feladatait;
f/ dönt a Vezetőség éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról; (A beszámoló részét
képezi a Társaság éves pénzügyi jelentése is).
g/ megállapítja a Társaság éves költségvetését;
h/ megállapítja az éves tagdíj mértékét, melynek összegét időszakonként felülvizsgálja;
i/ a Vezetőség előterjesztése alapján, adott esetben dönt tag kizárásáról;
j/ a Társaság szabályzatait elfogadja;
/2/ A Társaság választott szervei a Közgyűlésnek felelőséggel és beszámolási kötelezettséggel
tartoznak.
18.§
/1/ A Vezetőség által megállapított számú meghívott vendéget a Közgyűlésen tanácskozási
jog illeti meg.
/2/ A Társaság minden évben legalább egyszer Közgyűlést tart.
A Közgyűlést a Vezetőség hívja össze.
/3/ A Közgyűlés helyét, idejét, valamint tárgysorozatát a Vezetőség állapítja meg, és azt az
Elnök legalább 15 naptári nappal a kitűzött időpont előtt írásban közli a tagokkal.
/4/ A Társaság Elnöke jogosult a Társaság Alapító Közgyűlésére szóló meghívókat a kitűzött
időpont előtt 10 naptári nappal kiküldeni.
/5/ A Vezetőség köteles a Közgyűlést összehívni, ha azt bíróság elrendeli, vagy ha a
szavazásra jogosult, rendes tagok 20 %-a a pontos ok, illetve a cél megjelölésével azt írásban
kéri.
19.§
/1/ A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak rendes tagok 50 %-a plusz
egy fő jelen van.
/2/ Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a szavazásra jogosultak kis létszáma miatt
határozatképtelen, az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül
határozatképes, de csak az eredeti tárgysorozatban feltüntetett kérdésekben hozhat döntést. Az
ismételt Közgyűlést legkorábban az eredeti időpontot követő 15 perc múlva, legkésőbben
pedig 30 napon belül lehet megtartani.
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20.§
/1/ A Közgyűlést a Főtitkár, akadályoztatása esetén az Elnök vezeti.
/2/ A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Egyszerű szótöbbség: a
szavazásra jogosult, megjelent tagok létszámának több mint fele. Szavazategyenlőség esetén
az Elnök szavazata dönt.
/3/ A szavazás általában nyílt, de a Vezetőség tagjainak választása titkos..
/4/ Személyi kérdésekben mindig titkos szavazást kell tartani, de a Közgyűlés bármely tag
javaslatára más kérdésben is titkos szavazással dönthet.
/5/ A Közgyűlés nyilvános, azonban a Társaság Elnöke a közérdek, vagy valamely társasági
tag személyiségi jogainak védelme érdekében elrendelheti a nyilvánosság kizárását.
VI. A VEZETŐSÉG, A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI
21.§
/1/ A Vezetőség a Társaság ügyintéző, végrehajtó szerve. A Vezetőség tagjai: az Elnök , a
Főtitkár és a Pénztáros.
/2/ A Vezetőség feladata és hatásköre:
- a Vezetőség irányítja, segíti és biztosítja a közgyűlési határozatok végrehajtását, felügyeli
azok ügyintézését;
- előkészíti a Közgyűlést;
- megvitatja a kívülálló szervek és intézmények részére készülő tájékoztatókat, javaslatokat,
dokumentumokat, azokkal kapcsolatban állást foglal és dönt a végleges változat tartalmáról és
alaki megjelenéséről;
- koordinálja a Társaság által rendezett fórumok, rendezvények előkészítését és szervezését,
lebonyolítását;
- két Közgyűlés közötti időszakban a Társasággal kapcsolatos egyéb feladatait ellátja,
tevékenységeket elvégzi;
- végrehajtja és végrehajtatja a Közgyűlés határozatait;
- előkészíti a közgyűlési határozat-tervezeteket, előterjesztéseket;
/3/ A Vezetőség rendszeresen és felelősen beszámol működéséről, aktuális feladatairól,
tevékenységének eredményeiről a Közgyűlésnek.
/4/ A Vezetőség legalább negyedéves rendszerességgel ülésezik, az ülésekről jegyzőkönyv
készül. A vezetőségi üléseken hozott döntésekről a Közgyűlés felé a Vezetőség beszámolni
köteles. A vezetőségi üléseken, a Vezetőség meghívására tiszteletbeli tagok, illetve más
szakmai szervezetek képviselői tanácskozási és indítványozási joggal részt vehetnek.
/5/ A Vezetőség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,
személyi kérdésekben titkos szavazással dönt.
22.§
/1/ A Társaság Elnökének feladatai:
- a Társaság hivatalos képviselete hatóságok és más állami, társadalmi szervek, a média,
valamint nemzetközi szakmai szervezetek előtt;
- a Társaság nevében kötelezettségvállalás, kiadmányozás, igényérvényesítés elrendelése,
illetve végrehajtása a Főtitkár és a Pénztáros ellenjegyzésével;
- a Társaság ügyeinek folyamatos intézése;
- a Közgyűlés határozatainak aláírása;
- döntés és/vagy intézkedés a halaszthatatlan döntést és/vagy intézkedést igénylő ügyekben,
ezekkel kapcsolatos megbeszéléseken való részvétel;
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- a közgyűlési határozatok kihirdetésének ellenőrzése;
- a Főtitkár és a Pénztáros tevékenységének ellenőrzése.
- a tagok tájékoztatása a Társaság munkájáról;
- a Társaság szabályzatainak elkészítésében való részvétel, a szabályzatok aktuálisan hatályos
változatának aláírása;
- a Társaság ügyeinek és érdekeinek, illetve a Vezetőség szakmai álláspontjának képviselete a
sajtó előtt;
- a Társaság gazdálkodási tevékenységének felügyelete, a pénzügyi beszámolók
ellenjegyzése. ügyeinek intézését.
/2/ A Társaság Elnökét akadályoztatása esetén a Főtitkár képviseli, az elnöki feladatokat a
Főtitkár látja el.
/3/ A Főtitkár feladatai:
- a Közgyűlések levezetése, napirendi pontok előkészítése, jegyzőkönyvezés;
- a közgyűlési határozatok kihirdetése;
- a tagfelvétel és a tagság megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés, döntésre való
előkészítés;
- döntés és/vagy intézkedés a halaszthatatlan döntést és/vagy intézkedést igénylő ügyekben,
ezekkel kapcsolatos megbeszéléseken való részvétel;
- a Társaság nevében hozott elnöki kötelezettségvállalások, valamint elrendelt
kiadmányozások, igényérvényesítések ellenjegyzése;
- a Társaság szabályzatainak elkészítésében való részvétel, a szabályzatok aktuálisan
hatályos változatának kihirdetése;
- az Elnök akadályoztatása esetén az elnöki feladatok ellátása;
/4/ A Főtitkár akadályoztatása esetén a főtitkári tevékenységet az Elnök, vagy az általa az
akadályoztatás időtartamára, írásban meghatalmazott rendes tag végzi.
/5/ A Pénztáros feladatai:
- a Társaság pénzügyeinek megfelelő, pontos és naprakész kezelése;
- a Társaság bevételeinek és kiadásainak kezelése, nyomonkövetése, a kapcsolódó
pénzügyi, könyvelési dokumentáció vezetése;
- a Társaság pénzkészletének előírások szerinti elhelyezéséről gondoskodás;
- a Társaság pénzügyeiről szóló naplófőkönyv vezetése;
- a tagsági nyilvántartás vezetése, aktualizálása;
- rendszeres pénzügyi beszámoló a Közgyűlés felé;
- döntés és/vagy intézkedés a halaszthatatlan döntést és/vagy intézkedést igénylő ügyekben,
ezekkel kapcsolatos megbeszéléseken való részvétel;
- a Társaság nevében hozott elnöki kötelezettségvállalások, valamint elrendelt
kiadmányozások, igényérvényesítések ellenjegyzése;
- a Társaság támogatói által vállalt kötelezettségek nyomonkövetése, ezzel kapcsolatos
pénzügyi ügyintézés.

VII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
23.§
/1/ A felügyelő bizottság az egyesület legfőbb szerve részére ellenőrzi az egyesület
ügyvezetését. A felügyelő bizottság a tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a társaság
könyveit és iratait megvizsgálhatja.
/2/A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az egyesület legfőbb szerve ülésének
napirendjén szereplő minden olyan előterjesztést, amely az egyesület legfőbb szerve
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
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/3/A felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő. A felügyelő bizottság testületként jár el és
tagjai sorából a Közgyűlés elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak
legalább fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt.
/4/ A bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
/5/ A bizottság tagját - e minőségben - az egyesület tagjai nem utasíthatják.
/6/ A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, és vezeti. Az ülés összehívását a
felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől
számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli
időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga is
jogosult az ülés összehívására.
/7/ A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga határozza meg. Ha a felügyelő bizottság
tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, az egyesület elnöksége
a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles
összehívni az egyesület közgyűlését.
/8/ A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja,
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
/9/ A felügyelő bizottsági tagok megválasztása 2 éves időtartamra szól. A felügyelő bizottsági
tagok megválasztási időtartamának lejártát követően a felügyelő bizottságot újra kell
választani, azonban a felügyelő bizottsági tagok újra választhatók.
VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA
24.§
/1/ A Társaság vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és
magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. A Társaság vagyonát növelhetik
a gazdasági-vállalkozási tevékenységből és egyéb - jogszabályban meghatározott forrásokból származó bevételek is.
/2/ A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj fizetésén túl - a Társaság
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek,a tagok gazdasági kötelezettségei kizárólag a
tagdíj rendszeres, határidőre történő és megfelelő összegű fizetésére terjed ki.
/3/ A Társaság költségvetését és a kapcsolódó, elfogadott beszámolókat a Vezetőség terjeszti
a Közgyűlés elé tájékoztatás céljából.
/4/ Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek rendeltetésszerű és a mindenkori
előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint a Társaság ingó- és ingatlan vagyonának
kezeléséért a Vezetőség felelős.
IX. A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE
25.§
/1/ A Társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi
felügyeletet gyakorol.
/2/ Ha a Társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész az
illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhat.
/3/ A bíróság az 1989. évi II. törvény 16. § (2) szakasza szerint biztosítja a Társaság jogszerű
működését.
X. A TÁRSASÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE
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26.§
/1/ Ha a Társaság olyan tevékenységet végez, melyet jogszabályok feltételekhez kötnek, vagy
egyébként szabályoznak, e tevékenységek felett a tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező
állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
XI. A TÁRSASÁG MEGSZÜNÉSE
27.§
/1/ A Társaság megszűnik feloszlással, más társasággal/egyesülettel való egyesüléssel,
feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
28.§
/1/ Az Alapszabályban nem rögzített kérdések tekintetében az egyesülési jogról szóló
mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.
/2/ Az Alapszabály módosítását a Társaság bármely tagja kezdeményezheti a Vezetőséghez
benyújtott írásbeli javaslat alapján de csak a Közgyűlés döntése hagyhatja jóvá.
/3/ Jelen alapszabály a társaság 2010. szeptember 13. napján tartott alapító közgyűlésén lett
elfogadva.

Budapest, 2010. szeptember 13.

Dr. Baranyai Zsolt
A MABEBIT Elnöke
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