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A MAGYAR NEUROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 
(egységes szerkezetben, 2012) 

 

 

A magyar ideg- és elmeorvosok 1895-ben hozták létre a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társa-

ságát, amelynek a Magyar Neurológiai Társaság a jogutódja. 

A Társaság 2012. november 22-i Közgyűlése az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapsza-

bályt fogadta el az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV.törvény alapján. 

 

I. 

 

A Társaság adatai 

1. Általános rendelkezések 

 

1. A Társaság neve:                   Magyar Neurológiai Társaság 

    A Társaság rövidített neve:   MANET 

2. A Társaság neve angolul:      Hungarian Neurological Society 

                               franciául:     Société Hongroise de Neurologie 

                               németül:      Ungarische Neurologische Gesselschaft 

                               oroszul:       Vengerszkoje Obsesztvo Neurologii 

                                

3. A Társaság a magyar neurológusok önkormányzattal rendelkező szakmai egyesülete. 

 

4. A Társaság tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének 

 

5. A Társaság működési területe: Magyarország 

        

6. A Társaság székhelye:  7623 Pécs, Rét u.2. 

 

7. A Társaság alapítási éve: 1895 

 

8. A Társaság pecsétje: (körbélyegző) :  Magyar Neurológiai Társaság 1895. 

 

9. A Társaságot mint társadalmi szervezetet a Fővárosi Bíróság 531.sorszám alatt vette 

nyílvántartásba.  

 

10. A Társaság jogi személy. 

 

11. A Társaság szervei : Közgyűlés  ( a társaság legfőbb szerve, a tagok összessége) 

                                       Vezetőség   ( a két közgyűlés közötti időszakban irányítja a Társaság    

                                                          működését) 

                                       Elnökség     A Társaság képviseleti szerve 

                                        

12. A Társaság a közgyűlés által elfogadott Alapszabály szerint működik. 

 

13. A Társaságnak szekciói és tagozatai vannak. 
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13.1. Az egyes tudományágaknak megfelelően új szekciók alakíthatók. A szekciók alapításá-

nak feltétele, hogy 10 jelenlévő személy a szervezet létrehozására szóló igényét kinyilvánítsa. 

Igényét az új társaság beterjeszti a  MANET Vezetőségének, akik  a szekcióalapítási kérelmet 

a Közgyűlés elé terjesztik és megszavaztatják. 

 

13.2. Azon szekciók, illetve tagozatok, amelyek nem jogi személyek, tevékenységüket a Tár-

saság irányítása és felügyelete alatt fejtik ki. 

 

13.3. A szekciók, illetve tagozatok közül jogi személlyé válhat, amely: 

         - az érvényes egyesületi törvénynek megfelelő szervezeti szabályzat alapján működik, 

         - önáll ügyintéző és képviseleti szervvel rendelkezik, 

         - önálló költségvetése (vagyona) van, 

         - taglétszáma legalább 10 fő, 

         - jogi személlyé nyilvánítását a szekció/tagozat tagságának egyszerű többsége indítvá- 

           nyozza. 

 

13.4. A szekció, illetve tagozat jogi személlyé való nyilvánítását a Társaság közgyűlése egy-

szerű szótöbbséggel hagyja jóvá. 

 

A Közgyűlés határozatai alapján jogi személlyé vált szekciók, illetve tagozatok listáját az El-

nökség állítja össze, amely az Alapszabály mellékletét képezi. 

 

14. A jogi személlyé vált szekciók, illetve tagozatok továbbra is a Társaság keretén belül te-

vékenykednek.  

Saját szakmai terveikről, amelyek közérdeklődésre tartanak számot, információ adási kötele-

zettséggel rendelkeznek. 

 

II. 

 

A Társaság célja és feladatai 

 

1. A Társaság célja: a klinikai idegtudományok szakterületeinek művelése 

                                 kapcsolat tartása bel- és külföldi tudományos társaságokkal 

                                 a szekciókban folyó tudományos tevékenység serkentése 

 

2. A Társaság céljának megvalósítása érdekében 

    - rendszeres előadásokat,  referáló - és vitaüléseket,  ankétokat,  szimpóziumokat,  vándor-  

      gyűléseket, naggyűléseket, nemzetközi konferenciákat és kongresszusokat rendez, 

    - szakfolyóiratokat ad ki, 

    - tagjai szakmai célú külföldi utazását szakmailag, erkölcsileg és esetenként  anyagilag  tá- 

      mogatja, hasonló céllal külföldi szakembereket hív meg, fogad, vendégül lát, illetve szak- 

      emberek cseréjét szervezi, összehangolja és ellenőrzi tagjai irány irányú tevékenységét, 

   - javaslataival és bírálataival segíti szaktudományos művek kiadását, 

   - véleményt nyilvánít, javaslatokat tesz a szakterületét érintő kérdésekben,   

   - pályázatokat hirdet,  jutalmakat tűz ki, emlékérmeket és  díjakat alapít, amennyiben céljai  

     megvalósítása érdekében szükségesnek látja.  

 

 

 

A Társaság által ezideig alapított emlékérmek és díjak, melyik kiosztása folyamatos: 
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- Schaffer Károly emlékplakett és oklevél, amely 2 évente kerül kiosztásra a neuropathologiá- 

  ban és a neurológiában kiváló tagnak.  A kitüntetést a Társaság Vezetősége javasolja: a díja-   

  zandó személyt a  Vezetőség megbízása alapján az utolsó 3 díjazottból álló bizottság terjesz- 

  ti be a Vezetőségnek. A díjazott a Társaság meghirdetett szakosztályi ülésén vagy éves kon-    

  ferenciáján tartandó emlékelőadással nyer jogot a díj átvételére. 

- Sántha Kálmán emlékplakett és oklevél ( alapítója dr.Majerszky Klára, alapítói örököse   

   dr.Sántha Andrea), mely 2 évente kerül kiosztásra a neurológiában kiváló tagnak. A kitünte- 

   tést a Társaság vezetősége javasolja, a díjazandó személyt az utolsó 3 díjazottból álló bizott- 

   ság terjeszti be a Vezetőségnek. A díjazott a Társaság meghirdetett szakosztályi ülésén vagy  

   éves konferenciáján tartandó emlékelőadással nyer jogot a díj átvételére. 

 

- alapítványokat létesíthet, 

- csatlakozhat nyílt alapítványokhoz, 

- tudományos kiállításokat rendez. 

 

3.A Társaság céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és 

gazdálkodó szervezettel, más Társasággal és szövetséggel, amelyek segítik a Társaság ered-

ményes működését és céljainak megvalósítását. 

 

4. A Társaság céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a 

jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társa-

ságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. 

 

 

 

III. 

 

A Társaság tagsága 
 

 

1. A Társaság tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiség-

gel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja a Társaság Alapszabályát és belépési nyilatkozat-

ban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Társaság munkájában, valamint fizeti a tagdíjat. 

A rendes tag felvételéről  –  írásbeli felvételi kérelme alapján  –  a  Társaság Vezetősége dönt. 

A tagsági jogviszony a döntést követő nyilvántartásba vétel időpontjától kezdődik. 

 

2. A Társaság tagjai lehetnek: 

         - rendes tagok, 

         - tiszteletbeli tagok, 

         - pártoló tagok, 

         - ifjúsági tagok 

 

2.1.1. Rendes tag  lehet  a  Társaság tudományágának  egyetemi vagy  főiskolai végzettséggel 

rendelkező művelője  aki  magyar állampolgár,  vagy Magyarországon letelepedett, vagy tar-

tózkodási engedéllyel rendelkező   nem magyar  állampolgár, feltéve, hogy  nem  áll  a foglal-

kozástól vagy közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt. 

A belépni szándékozó  rendes tagok  az  Elnökséghez  intézett  írásbeli  belépési nyilatkozattal 

kezdeményezik felvételüket, amelyben kijelentik, hogy  a  belépés feltételeivel  rendelkeznek, 

az Alapszabályt elfogadják és  az  abban foglaltakat magukra  nézve  kötelezőnek  ismerik  el. 
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2.2. Tiszteletbeli tag lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgár, aki a Társaság tudomány-

ágának valamelyikében kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki vagy kiemelkedő eredménye-

ket ért el.  A tiszteletbeli tagokat a Társaság Vezetőségének ajánlására a Közgyűlés választja. 

Megválasztásuk esetén a tiszteletbeli tagoknak is nyilatkozni kell arról, hogy az Alapszabályt 

elfogadják és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 

2.3.A pártoló tagok olyan  természetes vagy  jogi személyek lehetnek, akik, illetve amelyek a 

Társaság tudományágának  előbbre vitele  céljából csatlakozni kívánnak. Ha a pártoló tag jogi 

személy, akkor a Társaság munkájában képviselője útján vesz részt. 

A pártoló tagok jelentkezésüket a Vezetőségnek nyújtják be. 

 

2.4. Ifjúsági tag lehet az  a  magyar  vagy   nem magyar  állampolgárságú,  magyar  egyetemet 

vagy  főiskolát látogató  hallgató,  aki  a  Társaság  tudományágai  iránt  érdeklődést  tanúsít. 

 Az ifjúsági tagnak  a  rendes taggal  egyező módon  kell  kezdeményeznie  felvételét és ehhez 

csatolnia kell az általa látogatott egyetem vagy főiskola vezetőjének ajánlását. 

 

3.  A Társaság rendes tagjának joga, hogy  

      - részt vegyen a Társaság közgyűlésein, ahol szavazati joga van és választható, 

      - részt vehet a Társaság szervezeti, szakmai  és  tudományos életében,  az  állásfoglalások,  

        határozatok kialakításában és végrehajtásában,illetve a Társaság egyéb tevékenységében, 

- részt vehet a Társaság  által rendezett  kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más  

        szakmai, tudományos rendezvényeken, 

     -  igényt tarthat  a Társaság  működésével, tevékenységével kapcsolatos tájékoztatásra, 

     -  ajánlásokat tehet a Társaságot érintő kérdések megtárgyalására; 

     -  felvilágosítást kérhet a Társaság tevékenységéről, javaslatot, panaszt tehet, amelyre a  

        Társaság illetékes szerve (általában a Vezetőség)  30 napon belül köteles választ adni; 

     -  a Társaság bármely szerve által hozott törvénysértő határozatot 30 napon belül bíróság e- 

        lőtt megtámadhatja. 

 -  választhat, illetve választható a Társaság ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tiszt- 

        ségeire; 

     -  indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira; 

     -  betekinthet a Társaság nyilvántartásába; 

     -  a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli            

        Vezetőségi ülés összehívását kezdeményezheti, 

 

4. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyi-

séggel nem rendelkező szervezet, aki a Társaság Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsi-

leg és anyagilag támogatja a Társaság működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó 

szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a 

Közgyűlésen, szintén igénybe veheti a Társaság szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, 

szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei meg-

egyeznek a rendes tagokéval. 

 

5. A Társaság természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. 

A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képvise-

lőik útján gyakorolják. 

 

6. A Társaság tagja köteles a Társaság Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt 

venni a Társaság munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását a Közgyűlés által 

meghatározott tagdíjat rendszeresen megfizetni. 
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7. A tiszteletbeli pártoló,- és ifjúsági tagok 

    - kötelesek az ügyrendi szabályok betartására és 

    - tanácskozási joggal rendelkeznek. 

  

8. A tagsági viszony megszűnik: 

     -  a tag halálával, 

     - a Társaság megszűnésével, 

     - a tag kilépésével, 

     - a tag kizárásával, 

     - a tag törlésével. 

 

8.1. A Társaságból a tag bármikor kiléphet. A kilépési szándékot a Vezetőséghez kell írásban 

bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető a Vezetőséghez megküldött lemondó nyilat-

kozatával 

 

8.2. Törölni kell a tagok sorából azt, aki  hat hónapon keresztül a Vezetőség írásbeli felszólí-

tás ellenére sem tesz eleget tagdíj fizetési kötelezettségének. 

 

8.3. Tagot kizárni csak fegyelmi határozattal lehet, amelyre a Társaság illetékes szerve ( álta-

lában a Vezetőség ) jogosult. 

A Vezetőség kizárja a Társaság tagjai közül azt, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó sza-

badságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott. 

 

8.4. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül a Társaság Köz-

gyűléséhez fellebbezéssel élhet. Ezen felül a határozatot 30 napos jogvesztő határidőn belül 

bíróság előtt megtámadhatja. 

 

9. Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt. 

 

10. A kizárási eljárást első fokon a Vezetőség folytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag 

írásban kezdeményezheti. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felho-

zott okokat, annak bizonyítékait közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy vé-

dekezését és bizonyítékait előadja. A taggal a Vezetőség indokolással ellátott kizáró határoza-

tát írásban közölni kell. 

     

11. A tagdíjat a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg. 

 

 

IV. 

 

A Társaság szervezete 

 

1. 1. A Társaság szervei: 

             - Közgyűlés 

                  - Vezetőség, 

                       - Elnökség. 

 

1.2. A Társaság állandó bizottsága: 

            - Szenátus 
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1.3. A Társaság tisztségviselői: 

          -  elnök, 

                - alelnökök 

                - főtitkár 

 

2. A Közgyűlés 

 

2.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyű-

lést évente egyszer – vezetőségválasztó közgyűlést öt évenként egyszer -  össze kell hívni a 

hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. Az Elnöknek a tagnyilvántartásban szerep-

lő tagok részére meghívót kell küldeni legalább 10 nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A 

közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg 

kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. 

 

2.2. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők 

számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a körülményről a tagokat az eredeti meghívó-

ban előre tájékoztatták. 

 

2.3. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölé-

sével, ebben az esetben az elnök 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. 

 

2.4.  A Közgyűlést össze kell hívni: 

        - ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, 

        - ha az Elnökség rendkívüli közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, 

       - ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli. 

 

2.5. A rendkívüli Közgyűlést a kezdeményezést követően 30 napon belül kell összehívni. 

 

2.6. A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata. 

 

2.7. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazatra jogosult tagok több mint a fele jelen 

van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés – változatlan napirend mellett – 

határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül. 

 

2.8.1.A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tag-

nak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. 

 

2.8.2. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: 

          - az Alapszabály elfogadásához, módosításához; 

          - a Társaság feloszlásához, más Társaságtól történő egyesülés kimondásához; 

 

2.8.3.  A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is 

megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök, a jegyzőkönyv-vezető és 

két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. 

 

2.8.4. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a 

személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben 

a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az eset-
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ben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tar-

tani. 

A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 

 

2.8.5.A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

         - a Társaság megalakulásának, feloszlásának, más Társasággal történő egyesülésének,   

            az abból való kiválásnak a kimondása; 

         - az Alapszabály elfogadása és módosítása; 

         - belső szabályzatok elfogadása, 

        - a tagdíj mértékének megállapítása; 

        - a Vezetőség éves munkatervének , a Vezetőség és a Szenátus éves  beszámolójának  

          elfogadása; 

        - az éves költségvetés megállapítása és a költségvetési beszámoló elfogadása, 

        - döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a Társaság Alapszabálya a  

          Közgyűlés hatáskörébe utal. 

        - a Vezetőség tagjainak, a Szenátus tagjainak a megválasztása és visszahívása, 

        - bizottságok létrehozása, tagjaik megválasztása és visszahívása, 

        - a tiszteletbeli tagok megválasztása, 

        - a tagfelvételi kérelem elutasítása, valamint a kizárás elleni panaszok elbírálása. 

        - a Vezetőség és az Elnökség határozatai, intézkedései elleni panaszok elbírálása, 

        - a tagsági díj összegének és fizetése időpontjának meghatározása, 

        - Alapítványok létesítése, 

        - csatlakozás más alapítványokhoz, 

        - a vezetőségi választó közgyűlést megelőző évben az új vezetőséget, elnökséget jelölő –  

          legalább három főnyi – Jelölő Bizottság megválasztása, 

 - tisztségviselők megválasztása és visszahívása, ha a tisztségviselő feladata ellátására  

    méltatlanná válik; 

        - megszűnés esetén döntés a kötelezettségek teljesítése után megmaradó vagyonról. 

 

2.8.6./ A Közgyűlés felhatalmazása alapján a Társaság jogait és kötelezettségeit  a két köz-

gyűlés közötti időszakban ( a kizárólagos hatásköröket kivéve)   a Vezetőség gyakorolja. 

 

2.8.7./  Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasá-

gi szervezetek és magánszemélyek képviselőit, illetve független szakértőket. 

 

 

3./  A Vezetőség 

 

A 30 tagú Vezetőséget a Közgyűlés választja meg a Társaság tagjai sorából 5 éves időtartam-

ra. 

 

A Vezetőség meghívott tagjai:  

- a Szenátus elnöke, 

- a társaság lapjának főszerkesztője és felelős szerkesztője, 

- a szekciók vezetői, amennyiben nem választott tagjai a Vezetőségnek, 

- a leköszönő elnök, 

 - meghívott tagjai lehetnek: 

 - az általános neurológia határterületeit művelő aktív és tudományosan elismert személyisé - 

   gek, amennyiben nem választott tagjai a Vezetőségnek.  
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3.1. A Vezetőségen belül a funkciók megválasztása titkos szavazással történik.  

Megválasztottnak azt kell tekinteni, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta a szavazatok sor-

rendjében. 

A Vezetőségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek 

gyakorlásától és tagja a Társaságnak. 

 

3.2. A Vezetőség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – 

gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja a Társaság működését.  A Vezetőség szükség 

szerint, de legalább három havonta ülésezik. A Vezetőséget az Elnök írásban hívja össze. 

Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az 

ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A 

Vezetőség ülései nyilvánosak. 

 

3.3. 30 napon belül össze kell hívni a Vezetőség ülését, ha azt tagjainak legalább 20 %-a, 

vagy a Szenátus elnöke a cél megjelölésével írásban kéri. 

 

3.4. Az ülés határozatképes, ha a vezetőségi tagok több, mint a fele jelen van.  

Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül a Vezetőséget ismételten össze kell 

hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképe-

sek, ha azokon legalább 3 vezetőségi tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök sza-

vazata dönt.. A Vezetőség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel- esetenként további ta-

gok hívhatók meg. 

 

3.5. A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.  

 

3.6. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a vezetőség határozatait. 

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévők számát , az ülés levezetőjének 

a nevét, az ülésen megválasztott jegyzőkönyv-vezető és jegyzőkönyv-hitelesítő személyének 

megnevelését ( a mellékelt jelenléti íven a jelenlévő tagok, meghívott személyek nevét), a 

napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy 

kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható 

legyen. A Vezetőség bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mel-

lett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a levezető elnök ( elnök vagy főtitkár), a 

jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv hitelesítők írják alá.  

 

3.7. A Vezetőség feladata és hatásköre: 

       - tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás; 

      -  a  Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés mun -  

         káját elősegítő szervező tevékenység; 

 - a Társaság gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves  

     programok, költségvetés megvitatása és elfogadása; 

      - a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása; 

      - a Vezetőség és az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; 

      - személyzeti munka irányítása; 

      - tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; 

      - a Társaság tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás; 

      - a Társaság munkatervének elkészítése, végrehajtásának ellenőrzése és összeállítja a   

        munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolót a Közgyűlés részére, 

 - elkészíti a Társaság éves költségvetését, ellenőrzi annak végrehajtását és összeállítja az  

   annak teljesítéséről szólóbeszámolót a Közgyűlés részére, 
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      - döntés a tagfelvételről, a tagságból való törlésről, illetve a tag kizárásáról, 

     - előkészíti a Közgyűlést és meghatározza napirendjét, 

     - gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, 

     - jóváhagyja a Társaság ügyrendjét, 

     - 5 éves időtartamra megválasztja az Elnökség tagjait. 

    -  minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és ame- 

      lyet a Vezetőség a hatáskörébe von. 

 

3.8. Az Elnökség tagjai közül elnöknek, vagy főtitkárnak ugyanaz a személy ugyanabba a 

funkcióba legfeljebb két egymást követő ciklusra választható. Az elnöki tisztet betöltő sze-

mély ezt követően a főtitkári tisztre nem választható. 

 

 

4. Az Elnökség 

 

Az Elnökség két Vezetőségi ülés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve –  

irányítja a Társaság működését.  Az Elnökség szükség szerint ülésezik. 

 

4.1. Az Elnökség a Társaság ügyintéző apparátusa és 9 főből áll.  

Az Elnökség tagjai: 

- a Társaság elnöke, 

- a  két alelnök, 

- a főtitkár, 

- a  két főtitkár helyettes, 

- az ifjúsági felelős, 

- a  jegyző, 

- a  pénztáros. 

 

4.2.  Két vezetőségi ülés között a Társaság vezetését az Elnök látja el a Főtitkár közreműkö-

désével. 

Az elnökségi ülésre meg kell hívni a Szenátus elnökét. 

 

4.3. Az Elnökséget az Elnök  hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a 

tagok az ülésről legalább hét nappal az ülés időpontját megelőzően értesülnek, és az ülés 

tárgysorozatáról tájékoztatást kapnak.  

Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

Az elnökségi ülést hét napon belül össze kell hívni, ha azt – a cél megjelölésével – az Elnök-

ség bármely tagja vagy a Szenátus elnöke kéri.  

 

4.4. Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon a tagok több, mint a fele jelen van.  

Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell 

hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképe-

sek, ha azokon legalább 3 elnökségi tag jelen van 

 

4.5. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.  

Szavazategyenlőség esetén az Elnök, távollétében a Főtitkár szavazata dönt. 
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4.6. Az Elnökség feladata különösen: 

       - a Társaság képviselete, a kiadványozás, kötelezettségvállalás, igényérvényesítés, 

       - a tagság nyilvántartása, 

       - a vezetőségi ülés előkészítése, összehívása, napirendjének meghatározása, 

      - döntés az elnökségi tagok utalványozási jogosultságáról, 

      - a Társaságnak külföldi társaságokkal és szakmai szervezetekkel való kapcsolattartása,  

        amelyre az Elnökség a Vezetőség egyetértésével megbízottat/kat jelöl ki, állandó, illetve 

       eseti jelleggel. A megbízott az Elnökségnek beszámolási kötelezettséggel tartozik. 

 

4.7. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a határozatokat. 

A jegyzőkönyvet az Elnök vagy a Főtitkár írja alá, továbbá a vezetőségi ülésen megválasztott  

jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő. 

 

4.8. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel- esetenként további tagok hívha-

tók meg. 

 

 

5.. A Társaság Elnöke 

 

5.1. A  Vezetőség megválasztása után a Vezetőség a tagjai sorából választja meg a Társaság 

Elnökét 5 éves időtartamra. A Társaság Elnöke tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. 

 

 

5.2. Az Elnök feladata és hatásköre: 

 a Társaság tevékenységének irányítása; 

 a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; 

 döntés és intézkedés a Vezetőség ülései közötti időszakban a Vezetőség hatáskörébe tarto- 

      zó kérdésekben; 

 a Közgyűlés és Vezetőség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irá- 

      nyítása és ellenőrzése; 

 kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; 

 irányítja a Vezetőség és az Elnökség munkáját; 

 vezeti a Közgyűlés, a Vezetőség és az Elnökség üléseit; 

 aláírja az által vezetett ülések határozatait tartalmazó jegyzőkönyveket, 

 képviseli a Társaságot; 

 intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 

 összehívja  a Vezetőség és az Elnökség üléseit; 

 vezeti az ügyintéző apparátust; 

 irányítja a Társaság gazdálkodását; 

 utalványozási jogot gyakorol; 

 gyakorolja a munkáltatói jogokat; 

 döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tar- 

      tozó ügyekben ( kivéve a tagsággal kapcsolatos kérdéseket), 

 minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal. 
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6.  A Társaság alelnökei 

 

A  Vezetőség megválasztása után a Vezetőség a tagjai sorából választja meg az Elnök-

helyetteseket 5 éves időtartamra. A Társaság Elnökhelyettese tevékenységével a Vezetőség-

nek felelős. 

 

6.1. Az Elnök saját feladatai megosztásával határozza meg az Alelnökök és a Főtitkár felada-

tait. 

Írásbeli meghatalmazás esetén a megbízott Alelnök teljes joggal képviseli a Társaságot, és 

gyakorolja az Elnök jogait. 

 

 

7.  A Társaság Főtitkára: 

 

7.1. A  Vezetőség megválasztása után a Vezetőség a tagjai sorából választja meg a Főtitkárt és 

annak helyetteseit 5 éves időtartamra. A Társaság Főtitkára tevékenységével a Vezetőségnek 

felelős. 

 

7.2. A Főtitkár feladata különösen: 

       - az Elnök akadályoztatása esetén a helyettesítés, 

       - az Elnök segítése a Társaság operatív munkájának irányításában, 

       - az Elnök segítése a Közgyűlés, a Vezetőség és az Elnökség határozatainak végrehajtása, 

         illetve végrehajtattatása érdekében. 

 

8. A Főtitkár- helyettesek feladatait a Főtitkár saját feladatai megosztásával határozza meg. 

 

9. Az Ifjúsági felelős feladatait az Elnökség jelöli ki. 

 

10. A Jegyző feladata a Társaság adminisztratív és pénzügyi-számviteli munkájának belső 

ellenőrzése. 

 

11. A Pénztáros feladatai különösen: 

      - a Társaság anyagi helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, 

      - a tagsági díjak nyilvántartása és a díjfizetés elmulasztásáról a Vezetőség tájékoztatása, 

      - a költségvetés és a költségvetési beszámoló tervezetének elkészítése, 

      - az Elnökség arra feljogosított tagjai által utalványozott összegek ellenjegyzése, 

      - a Társaság gazdálkodásában a pénzügyi előírások betartatásának biztosítása. 

 

 

 

V. 

A Szenátus 

 

1. A Társaság Közgyűlése 10 tagú Szenátust választ.  

A Szenátus a Közgyűlésnek van alárendelve és a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötele-

zettséggel. 

 

1.1. A Szenátus feladata a Társaság és annak szervei Alapszabály szerinti működésének elő-

segítése. A Szenátus javaslatait a Vezetőségnek juttatja el. 

A Szenátus legalább félévenként tart ülést. 
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1.2.A Szenátus megválasztása után tagjai sorából választja meg a Szenátus elnökét. 

 

1.3. A Szenátus elnöke a Vezetőség és az Elnökség meghívott tagja. 

 

 

 

VI. 

 

Bizottságok 

 

1. Az Alapszabályban foglaltakon kívül a Közgyűlés, a Vezetőség, illetve az Elnökség ad hoc 

Bizottságokat is létrehozhat. 

 

1.1. A Bizottságok létszámáról és feladatairól a bizottságot létrehozó szerv határoz. 

 

1.2.A Bizottságok beszámolási kötelezettséggel rendelkeznek a bizottságot létrehozó szerv-

nek. 

 

 

VII. 

 

A Társaság vagyona és gazdálkodása 

 

1.1.  A Társaság éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. A Tár-

saság gazdálkodásáról a Vezetőség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés 

elé terjeszt. 

 

1.2. A Társaság működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: 

 tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg; 

 magán és jogi személyek támogatásai; 

 a Társaság gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel; 

 rendezvények bevétele; 

 egyéb bevételek. 

 

1.3. A Társaság bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Tár-

saság tagjai a Társaság tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek. 

 

1.4. A Társaság vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társa-

dalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. 

1.5. A Társaság pénzeszközeit számlán kezeli. 
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VIII. 

A Társaság megszűnése 

 

1. A Társaság megszűnik, ha: 

 a Közgyűlés a Társaság feloszlását kimondja, 

 feloszlatják, 

 más szervezettel egyesül, 

 megszűnését megállapítják. 

 

2. A Társaság megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként a Tár-

saság volt ügyintéző szerve, a Vezetőség jár el. 

 

 

 

IX. 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

1. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési 

jogról szóló 2011.évi CLXXV. törvény, valamint a  mindenkor  hatályos egyéb jogszabályok 

irányadóak. 

1.2. A jelen Alapszabályban nem részletezett – a Társaság választott szervei működésére vo-

natkozó előírásokat a Társaság Ügyrendje tartalmazza. 

1.3. Jelen Alapszabályt a Társaság közgyűlése 1989. szeptember 28-án fogadta el, majd  több 

alkalommal módosította.  

 

 

Kelt: Budapest, 2012. november 22. 

 

  

 

………………………………………. 

                  jegyzőkönyv-vezető 

………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………. 

                Társaság elnöke 

   

Előttünk,mint tanúk előtt (jkv.hitelesítő 

 

 

 

 

   

………………………………………… 

aláírás 

 ……………………………………….. 

aláírás 

név: ……………………………………  név:…………………………………… 

 

lakcím: …………………….………….. 

  

lakcím:……………………………….. 

   

Ellenjegyzem:  

Budapest, 2012.november 22. 

 

  

 

………………………………………… 

                       ügyvéd 
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A MAGYAR IDEG- ÉS ELMEORVOSOK TÁRSASÁGA 

ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

2012. 

 
A Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága 2012.november 22-i közgyűlésén a Társaság 

Alapszabályában az alábbi változtatásokat eszközli: 

 

A 2010.december 09-i közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetű Alapszabály bevezető 

része az alábbiak szerint módosul: 

A.) 

„A magyar ideg – és elmeorvosok 1895-ben hozták létre a Magyar Ideg- és Elmeorvosok 

Társaságát. A Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága 2010.december 09-i közgyűlése az 

alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadta el az 1989.évi II.tv.alapján. „ 

                     törlésre kerül  

                     és helyébe 

„A magyar ideg- és elmeorvosok 1895-ben hozták létre a Magyar Ideg- és Elmeorvosok 

Társaságát, amelynek a Magyar Neurológiai Társaság a jogutódja. 

A Társaság 2012.november 22-i Közgyűlése az alábbi egységes szerkezetbe foglalt Alap-

szabályt fogadta el az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerve-

zetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény alapján.” 

 

B.) 

I.fejezet 1.1. A Társaság neve:    Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága 

                     A Társaság rövidített neve:  MIET 

                     törlésre kerül  

                     és helyébe 

               1.1. A Társaság neve:    Magyar Neurológiai Társaság  

                      A Társaság rövidített neve: MANET 

 

„ 2. A Társaság neve angolul:     Hungarian Society of Neurologists and Psychiatrists 

                                franciául:   Société Hongroise des Neurologistes et Psychiatres 

                                németül:    Ungarische Gesellshaft der Neurologie und Psychiatrie 

                                oroszul:     Vengerszkoje Obsesztvo Nevropatológov i Pszihiatrov 

                                spanyolul: Sociedad Húngara de los Neuologos y Psiquiatros „ 

                     törlésre kerül  

                     és helyébe 

„ 2. A Társaság neve angolul:     Hungarian Neurological Society 

                                franciául:   Société Hongroise de Neurologie 

                                németül:    Ungrische Neurologische Gesselschaft 

                                oroszul:     Vengerszkoje Obsesztvo Neurologii                                 

 

„ 7. A Társaság pecsétje: Magyar Neurológiai Társaság 1895.” 

                     törlésre kerül  

                     és helyébe 

„.7.A Társaság pecsétje: MANET Magyar Neurológiai Társaság  
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C./ 

IX.fejezet 

„ 1. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 

1989.évi II.törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak. 

1.3.A jelen Alapszabályt a Társaság közgyűlése 1989.szeptember 28-án fogadta el, majd 

1993.november 25-én, 1995.március 10-én, 2003.március 07-én és 2004.március…-én módo- 

sította. 

1.4.A Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a 2010.december 09-i Közgyűlés 

fogadta el.” 

                     törlésre kerül  

                     és helyébe 

1.Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesü-

lési jogról szóló 2011.évi CLXXV.törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabá-

lyok az irányadóak. 

1.3. Jelen Alapszabályt a Társaság közgyűlése 1989.szeptember 28-án fogadta el, majd több 

alkalommal módosította. „   
szövegrész kerül beemelésre. 

 

D./  

A Társaság Alapszabályának a fenti módosításokkal nem érintett egyéb részei változatlanok 

maradnak. 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2012. november 22. 

  

 

………………………………………. 

                  jegyzőkönyv-vezető 

 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………. 

                Társaság elnöke 

   

Előttünk,mint tanúk előtt (jkv.hitelesítő 

 

 

 

 

   

………………………………………… 

aláírás 

 ……………………………………….. 

aláírás 

név: ……………………………………  név:…………………………………… 

 

lakcím: …………………….………….. 

  

lakcím:……………………………….. 

 

 

  

Ellenjegyzem:  

Budapest, 2012.november 22. 

 

  

 

………………………………………… 

                       ügyvéd 
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Melléklet: 

Vezetőség: 

 

I. Elnökség    ( a Társaság képviseleti szerve) 

 

1. elnök :                             Dr.Komoly Sámuel 

2-3. alelnökök:                    Dr. Bereczki Dániel 

                                            Dr. Csiba László 

 

4. főtitkár:                           Dr. Horváth Sándor 

5-6. főtitkár helyettesek:     Dr. Bokor Magdolna 

                                            Dr. Fekete István 

 

7. jegyző:                            Dr.Jakab Gábor 

8. ifjúsági felelős:               Dr.Klivényi Péter 

9. pénztáros:                       Dr.Csépány Tünde 

 

II.További vezetőségi tagok 

 

10. Dr. Arányi Zsuzsanna 

11. Dr. Áfra Judit 

12  Dr. Bozsik György 

13. Dr. Csányi Attila 

14. Dr. Diószeghy Péter 

15. Dr. Dóczi Tamás 

16. Dr. Ertsey Csaba 

17. Dr. Fazekas András 

18. Dr. Harcos Péter 

19. Dr. Illés Zsolt 

20. Dr. Kamondi Anita 

21. Dr. Kondákor István 

22. Dr. Kovács Gábor 

23. Dr. Kovács Tibor 

24. Dr. Nagy Ferenc 

25. Dr. Nikl János 

26. Dr. Pánczél Gyula 

27. Dr. Rózsa Csilla 

28. Dr. Szirmai Imre 

29. Dr. Takáts Annamária 

30. Dr. Valikovics Attila 

 

     III. Állandó meghívottak ( tanácskozási joggal) 

 

előző elnök:                 Dr. Vécsei László 

 

Szenátus elnöke:          Dr. Csanda Endre 

 

Ideggyógyászati Szemle főszerkesztője: Rajna Péter 

                                        felelős szerkesztője: Tajti János 
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Tájékoztató a 2012.novemberi változásbejegyzési kérelemhez szükséges okiratokról és 

adatokról: 

 

1.) Adatok: 

A kérelmező elérhetősége (tel: 0672353912, fax: 0672535911) 

A kérelmező képviselőjének elérhetősége ( …………………………………..) 

 

2.) Kötelezően csatolandó iratok: 

- alapszabály ( egységes szerkezetben is) tehát jelen esetben a megküldött 

                          1.)  alapszabály módosítás ( 14-15.oldal)   aláírva és 

                          2.) az alapszabály egységes szerkezetben  ( 1 – 13.oldal) aláírva  

- közgyűlési jegyzőkönyv, 

- közgyűlés jelenléti íve ( tagok nevével, lakóhelyével(székhelyével) és aláírásával, 

- székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolata, ( már becsatoltuk,ismételten csak kérésre ) 

- a magyar nyelvű elnevezés külön jogszabályban foglaltak szerint arra jogosult által 

készített ) idegen nyelvű fordítása 

      -     tagok névsora  

 
              Szükséges még az alábbi adatok összegyűjtése    (De a 2012.11.22-i változásbejegyzéshez ez nem szükséges beadni ) 

       -   szövetség esetén csatlakozó társaságok, egyesületek adatai  (név.székhely,nyilvántartási szám),  

       -   jogi személy szervezeti egység bejegyzési adatai (név,székhely, nyilvántartási szám)  

           tekintettel arra, hogy a nyilvántartott tagság adatait bármikor kérheti az ügyészség 
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Tájékoztató az Alapszabállyal kapcsolatos követelményekről 2012-ben: 

 
  1. )   1954. évi IV. tv.: Ptk.    
III. CÍM. A JOGI SZEMÉLYEK 

V.Fejezet: A jogképesség: a jogi személy létrejötte és megszűnése. 
29.§.(2)  A  jogi személy  létesítéséről szóló  jogszabályban, határozatban vagy  okiratban meg kell állapítani a 

jogi személy  nevét,  tevékenységét,  székhelyét  és –  ha erről külön jogszabály nem rendelkezik – képviselőjét.  

(3) A jogi személy nevében aláírásra a jogi személy képviselője jogosult. Ha nem ő az  aláíró, és jogszabály a 

nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván, két képviselettel felruházott személy aláírása szükséges. Jog-

szabály ezektől a rendelkezésekről eltérhet. 

(4) Ha jogszabály a jogi személy létrejöttét nyilvántartásba vételhez köti, a  bejegyzett  körülmények megváltoz-

tatása harmadik személyek irányában csak akkor hatályos, ha a változást a nyilvántartásba bevezették. 

Ptk.30.§.(1) Ha a jogszabály vagy – annak felhatalmazása alapján – az alapító határozat vagy okirat másként 

nem rendelkezik, a jogi személy szervezeti egysége (….csoportja, alapszerve, szakosztálya, stb.) nem jogi sze-

mély. 

(2) A szervezeti egység vezetője az egység rendeltetésszerű működése által meghatározott körben a jogi személy 

képviselőjeként jár el. Jogszabály, alapító határozat vagy okirat ettől eltérően nem rendelkezhet. 

 
Ptk. 8. Az egyesület és a köztestület. 
Ptk. 60.§.(1) Az egyesület olyan Magyarországon önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az 

alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljának elérésére szervezi tagjai tevé-

kenységét. Az egyesület jogi személy. 

62.§.(1) Az egyesület alapszabályában rendelkezni kell a szervezet nevéről, céljáról és szék-helyéről, szervezetéről, a tagsági 

jogviszony keletkezésének és megszűnésének módjáról és feltételeiről. 

(2) Az egyesület alapszabálya az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet működését, elősegí-

ti a tagok joginak és kötelességeinek érvényesülését. 

(3) Az egyesület tagja 

a.) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényei, 

b.) válaszhat és választható az egyesület szerveibe, 

c.) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek, 

d.) nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását. 

(4) Az egyesület alapszabálya különleges jogállású tagságról ( pártoló tag, tiszteletbeli tag) is 

rendelkezhet. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a tiszteletbeli tagot az 

egyesület tagjai választják e tagságra. A különleges jogállású tagok az egyesület szerveiben nem választhatnak és az egyesü-

leti szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. Költségvetési szerv egyesület pártoló tagja nem lehet. 

(5)Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, 

a.) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycso-

portban korlátozza, és 

b.) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és 

c.) aki 

ca.) magyar állampolgár, vagy 

 cb.) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben megha-

tározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

cc.) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásról szóló tv. hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy 

letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.  

 

 

2.)  2011.évi CLXXV.tv.az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szer-

vezetek működéséről és támogatásáról 
1.§. E tv hatálya a Ptk. alapján létrehozott alapítványokra, egyesületekre, valamint a közhasznú szervezetekre, 

illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre  terjed ki. 

2.§.(6)  Civil szervezet : a civil társaság, illetve a Mo-n nyilvántartásba vett egyesület - a párt kivételével - va-

lamint az alapítvány.  Civil szervezet alatt at e tv. II- VI. és VIII –X.fejezetében a civil társaságot, továbbá a VII. – X.fejezetben a köl-

csönös biztosító egyesületet és a szakszervezetet  n e m   kell érteni.  

 

                                                            

 

 


