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1. Alapelvek 

 

 

1. § 

 

A Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság (továbbiakban: Társaság) a genetika 

különböző területeit művelő vagy az iránt érdeklődő személyek önkéntes társulása alapján 

működő szakmai – tudományos egyesület.  

 

2. § 

 

A Társaság a különböző genetikai szakterületek közötti együttműködést állítja tevékenységének 

középpontjába. 

 

3. § 

 

A Társaság elvárja tagjaitól, hogy szakmai és tudományos tevékenységükkel járuljanak hozzá a 

genetikai betegségek keletkezésével, megelőzésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos 

ismeretek gyarapításához és azok elterjesztéséhez.  

 

2. A Társaság céljai, feladatai és tevékenysége 

 

1. §  

 

A Társaság céljai: 

 A humán genommal, rendellenességeinek kialakulásával, az ezek következtében kialakuló 

kórállapotok diagnosztikájával, megelőzésével és kezelésével foglalkozó tevékenységek 

szakmai koordinálása és elősegítése. 

 A fenti tevékenységekkel kapcsolatos etikai és tudománypolitikai irányelvek kidolgozása és 

azok közvetítése a társadalom és a döntéshozók felé. 

 Módszertani levelek, javaslatok és állásfoglalások kiadása. 

 Tudományos konferenciák rendezése, továbbképző tanfolyamok rendezése diplomások és 

szakdolgozók számára. 

 

Működései területén összehangolja a tagok tevékenységét az alapelvek szellemében és azok 

megvalósítása érdekében. 

 

2. § 

 

Folyamatosan tájékoztatja tagjait az időszerű egészségpolitikai elgondolásokról, fejlesztési 

célokról és programokról, döntésekről szabályozásokról, különös tekintettel a tag szakterületére.  

 

Elősegíti tagjainak részvételét szakmai rendezvényeken.  

Publikációs tevékenységet folytat, amelynek célja szakmai anyagok megjelentetése, a genetikai 

szakterületek munkafeltételeinek javítása és a társadalmi megbecsülés előmozdítása. Részt vesz 

a közvélemény gyors és szakszerű tájékoztatásárban a médiák segítségével.  
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3. § 

 

A Társaság elősegíti a genetika területén regionális- és országos szintű szakmai, tudományos, 

oktatási, továbbképzési és társadalmi feladatok ellátását.  

 

Ennek érdekében javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki a genetika szakterületeit 

érintő törvények, jogszabályok és döntések előkészítésében, kidolgozásában, illetve azok 

módosításában. E tevékenység során szoros kapcsolatot épít ki és tart fenn a minisztériumokkal, 

a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézettel (GYEMSZI) a 

szakmai kollégiummal, a Társadalombiztosítás intézményeivel, az egyetemekkel és a Magyar 

Tudományos Akadémiával.  

 

Felkérésére, illetve saját kezdeményezésére szakvéleményeket és tanulmányokat dolgoz ki.  

 

Kapcsolatot létesít és tart fenn, valamint együttműködik más nemzeti- és nemzetközi szakmai 

szervezetekkel, Társaságokkal és egyesületekkel. Segít és összehangolja a tagok ilyen irányú 

tevékenységét.  

 

4. § 

 

A Társaság nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. 

 

A Társaság az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 

végzésére jogosult. 

 

A Társaság vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai 

között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

 

3. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A Társaság neve:  Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság 

Angol nyelven:  Hungarian Society of Human Genetics and Genomics 

Rövidítése magyarul:  MHGT 

Rövidítése angolul:  HSHG 

 

2. § 

 

A Társaság működési területe: a Magyarország 

 

3. § 

 

A Társaság székhelye: A mindenkori elnök munkahelye. 

  Szegedi Tudományegyetem 

  Általános Orvostudományi Kar 

  Orvosi Genetikai Intézet 

  6720 Szeged, Somogyi Béla utca 4. 
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4. § 

 

A Társaság alapításának éve: 1968 

 

 

5. § 

 

A Társaság logója: a Magyar Humángenetikai Társaság név felett ábra és a Társaság nevének 

rövidítése. A logóját az 1. és a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

6. §  

 

A Társaság pecsétje: „Magyar Humángenetikai Társaság” feliratú körpecsét, közepén a Társaság 

szimbólumával. 

 

7. § 

A Társaság önálló jogi személy. 

 

8. § 

 

A Társaság a Közgyűlés által elfogadott Alapszabálya szerint működik. 

 

A Társaság Alapszabálya a Társaság valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja. 

 

9. § 

 

A Táraság működése a Fővárosi Törvényszék bejegyzésével a Magyar Orvostudományi 

Egyesületek és Szövetségek (MOTESZ) irányelvei alapján működik.  

 

4. A Társaság tagjai, jogaik és kötelezettségeik 

 

1. § 

 

A Társaság tagsági formái: 

 

rendes tag,  

tiszteletbeli tag,  

pártoló tag,  

alapító tiszteletbeli Vezetőségi tag. 

 

2. § 

 

Társasági viszony létesítése iránt kérelmet az elnök felé kell benyújtani. Az elnök a belépésről 

egyszemélyben dönt, döntését a Vezetőség a következő Vezetőségi ülésen hagyja jóvá.  

 

Ha a Vezetőség a tagfelvételi kérelmet elutasítja, a Közgyűléshez lehet fellebbezni, amely dönt a 

tagfelvételi kérelem ügyében.  

 

3. § 
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A Társaság rendes tagja lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi természetes személy, aki a 

genetika valamelyik tudományágának művelője, alkalmazója, vagy a szakterület irányába 

különös érdeklődést mutat.  

 

A rendes tag jogait személyesen gyakorolja. 

A rendes tag joga, hogy a Társaság 

- szakmai és tudományos életében részt vegyen, 

- szervezeti életében és rendezvényeink részt vegyen, 

- Közgyűlésen tanácskozási- és szavazati joggal részt vegyen, 

- tisztségviselőket válasszon és tisztségre választható legyen, 

- munkájáról és eseményeiről folyamatosan tájékoztatást kapjon. 

 

A rendes tag kötelessége, hogy a Társaság  

- Alapszabályát betartsa 

- hozzájáruljon testületi állásfoglalások, döntések és határozatok kialakításához és 

végrehajtásához 

- a megállapított tagdíjat befizesse. 

 

4. § 

 

A Társaság tiszteletbeli tagja lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi természetes személy, aki 

a szakmai, a tudományos, a társadalmi és a gazdasági élet különböző területein szerzett 

tapasztalatait és érdemeit a Társaság érdekében kiemelkedő módon hasznosította. A tiszteletbeli 

tagot a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja meg.  

 

A tiszteletbeli tag jogait megegyeznek a rendes tag jogaival, kivétel a Társasági tisztségre való 

választhatóság és a Közgyűlésen való szavazati jog. A tiszteletbeli tag nem fizet tagdíjat.  

 

5. § 

 

A Társaság pártoló tagja lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi természetes személy vagy 

jogi személy, aki a Társaság alapelveit elfogadja, és működéséhez támogatást nyújt. A támogatás 

anyagi, szakmai, erkölcsi formában valósulhat meg. A támogatás szándékáról a Vezetőséget kell 

írásban értesíteni, amely elbírálja a pártoló tag felvételét.  

 

A pártoló tag jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolja.  

A pártoló tag jogai, hogy  

- meghatározza az általa nyújtott támogatás célját 

- tájékoztatást kapjon a Társaság azon tevékenységéről, amelyhez a támogatást nyújtotta,  

- a Társaság Közgyűlésén tanácskozási joggal részt vegyen. 

A pártoló tag kötelessége, hogy a vállalt támogatást maradéktalanul megvalósítsa. 

 

6.§ 

 

A Társaság alapító tiszteletbeli Vezetőségi tagja lehet az a nagykorú magyar természetes 

személy, aki a Táraság megalapításának érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. Az 

alapító tiszteletbeli Vezetőségi tagot a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja meg.  

 

Az alapító tiszteletbeli tag jogai megegyeznek a rendes tag jogaival. Az alapító tiszteletbeli 

Vezetőségi tag nem fizet tagdíjat.  
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7. § 

 

A tag tagsági viszonya megszűnik: 

 

– kilépéssel, 

– kizárással,  

– a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

– a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával. 

 

Kilépés: 

 

A kilépés szándékát írásban kell bejelenteni a Vezetőségnél. A tagsági viszony a kilépési 

nyilatkozat kézhezvételének napján szűnik meg.  

 

A kizárási eljárás szabályai: 

 

A tag kizárását a Társaság bármely másik tagja vagy szervezete kezdeményezheti a 

Közgyűlésnél, a tagnak a jogszabályt, az egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén.  

A kizárásának az előfeltétele, hogy a tagot – a jogkövetkezményre való figyelmeztetéssel, 

megfelelő határidő megjelölésével – írásban felhívják a jogszabályt, a Társaság Alapszabályát 

vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása, és a tag a felhívásban 

megjelölt határidőn belül sem tesz eleget a felhívásban foglaltaknak. 

 

A kizárás alá vont tagot – írásban, az ügy tárgyalását megelőzően legalább 15 nappal - jogi 

személy esetén törvényes képviselőjéhez címezve – értesíteni kell az eljárás megindításáról, az 

okok egyidejű megjelölésével, amelyek az eljárás kezdeményezéséhez vezettek. Az értesítésben 

tájékoztatni kell arról a lehetőségről, hogy a kizárás alá vont tag – jogi személy esetén törvényes 

képviselője útján – az ügyét tárgyaló Közgyűlésen előterjesztheti védekezését és annak 

bizonyítékait. A Társaság ennek megfelelően köteles a kizárási eljárás során az érintett tag 

részére, megfelelő lehetőséget biztosítani a védekezésre. A kizárásról a Közgyűlés dönt nyílt 

szavazással, jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok kétharmados szótöbbséggel hozott 

határozatával. A kizárásra irányuló eljárásban meghozott határozatát a Közgyűlés köteles az 

érintett tagnak - jogi személy esetén törvényes képviselőjéhez címezve - a határozat 

meghozatalától számított 8 napon belül írásban megküldeni. A határozatnak köteles indokolással 

ellátni, melyből ki kell derülnie a határozat alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak, 

továbbá tartalmaznia kell a jogorvoslatról szóló tájékoztatást. A kizárásra vonatkozó határozattal 

szemben az érintett tag a határozat tudomásra jutásától számított 30 napon belül a Törvényszék 

előtt keresettel kérheti annak felülvizsgálatát. 

 

Tagsági jogviszony felmondása 

 

A Vezetőség előterjesztése alapján a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozott 

határozatában 30 napos határidővel írásban felmondhatja annak a rendes tagnak a tagsági 

jogviszonyát, aki a tagsági díjat két éven keresztül évi két alkalommal történt írásbeli felszólítás 

ellenére sem fizette be. Az érintett két év elteltét követően írásban értesíteni kell arról, hogy 

fennállnak a tagsági jogviszony felmondásának feltételei. A fizetésre történő felhívás mellett 

tájékoztatni kell a nem fizető rendes tagot, hogy az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül 

az elmaradt tagsági díj kiegyenlítésével mentesülhet a tagsági jogviszony felmondása alól, 

továbbá arról, hogy a tagsági díj kiegyenlítésének elmaradása esetén a Közgyűlés a soron 

következő ülésén dönt a tagsági jogviszony felmondásáról. A határozatot a taggal a határozat 

meghozatalától számított 8 napon belül írásban kell közölni, az ok megjelölésével indokolással 
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ellátva, a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatással együtt. A 

Közgyűlésnek a tagsági jogviszony Társaság általi felmondását kimondó határozata ellen a tag a 

tudomásra jutástól számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. 

 

A tagsági jogviszony felmondására továbbiakban a jelen Alapszabályban a tagok részére 

meghatározott konkrét kötelezettségek megszegése esetén van mód, a tagsági jogviszony 

felmondással érintett tag írásos értesítésével. Az értesítésben meg kell jelölni konkrétan a jelen 

Alapszabályban szabályozott megszegett kötelezettséget, és annak megszüntetésére legalább 15 

napos határidő tűzésével fel kell hívni a tagot. A felhívás eredménytelensége esetén, a soron 

következő közgyűlési ülés dönt a tagsági jogviszony felmondásáról. A további eljárás azonos a 

felmondás előző esetében szabályozottakkal.   

 

8. §  

 

A European Society of Human Genetics (ESHG) döntése alapján minden MHGT tag 

automatikusan ESHG tag lehet, amennyiben annak szabályait és célkitűzéseit elfogadja.  

 

Az ESHG társult tagság díját az ESHG jelenleg 35 euróban jelöli meg, amit a tagok közvetlenül 

az ESHG felé kötelesek megfizetni.  

 

A társult tag jogait az ESHG vonatkozó szabályai rögzítik.  

 

5. A Társaság szervezete 

 

1. § 

 

A Társaság szervei: 

 

A Közgyűlés 

a Vezetőség, 

az ad hoc bizottságok 

 

A Társaságnál felügyelőbizottság nem működik. A Közgyűlés azonban az Alapszabályban 

három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelheti el azzal a feladattal, hogy az 

ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság 

feladata továbbá a Társasági szervek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és a Társasági 

határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, 

ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt 

meghaladja. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 

tagja, akivel szemben a Vezetőségre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 

hozzátartozója a Társaság Vezetőségi tagja. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság 

munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság 

Vezetőségétől független, tevékenységük során nem utasíthatóak. Az első felügyelőbizottság 

tagjait az Alapszabályban kell kijelölni, ezt követően a Közgyűlés választja a felügyelőbizottsági 

tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági 

tagság megszűnésére a Vezetőségi tagok megbízatásának megszűnésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Társaság 

Vezetőségi tagjához kell intéznie. 

 

2. § 
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A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A 

szavazati joggal rendelkező tagok a Közgyűlés ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. 

Szavazati joggal a rendes tagok rendelkeznek. 

 

A Társaság a közgyűlési üléseit a Társaság székhelyén tartja. 

 

A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer igazolt módon össze kell hívni. Össze 

kell hívni igazolt módon a Közgyűlést, ha azt felügyeleti szerv vagy a bíróság elrendeli, illetve 

akkor, ha a tagok a cél és az ok megjelölésével ezt kérik. Ehhez a tagok 1/10-ének írásbeli 

javaslata szükséges.  

 

A Vezetőség 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. 

Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörben dönt, és tartozik: 

- az Alapszabályról és módosításáról; 

- a Vezetőség tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról és díjazásának megállapításáról; 

- az éves beszámoló – ezen belül a Vezetőségnek a Társaság vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének – elfogadásáról; 

- az éves, valamint a középtávú munkaprogram és annak megvalósításáról szóló beszámoló 

elfogadásáról, az elnöki beszámoló alapján; 

- az éves költségvetés elfogadásáról; 

- a tagdíjról, az eseti hozzájárulásról és azok mértékéről,  

- a nemzetközi szervezetbe történő belépésről; 

- a Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározásáról 

- az Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke és örökös tiszteletbeli elnökségi tagja cím 

jóváhagyásáról; 

- az Egyesület céljának módosításáról; 

- a Vezetőségi tagok feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a Vezetőségi tagok az 

egyesülettel munkaviszonyban állnak; 

- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, 

Vezetőségi tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

- a jelenlegi és korábbi Társasági tagok, Vezetőségi tagok vagy más egyesületi szervek tagjai 

elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

- mindazon kérdés, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

A Közgyűlést az Elnök hívja össze, a Vezetőség jóváhagyásával meghívó küldésével, és 

közzétételével. 

 

A meghívót a kitűzött időpont előtt legkevesebb 15 munkanappal a tagokkal írásban közölni kell 

és azt a Társaság honlapján közzé kell tenni.  

 

A meghívónak tartalmaznia kell a Társaság nevét és székhelyét, az ülés helyszínének és idejének 

megjelölését, az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell 

feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalandó témakörökben álláspontjukat 

kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége 

esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a 
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megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet 

nélkül határozatképes lesz. 

 

A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől, valamint közzétételétől – amennyiben a kézbesítés napja 

későbbi a kézbesítéstől - számított 8 napon belül a tagok és a Társaság szervei az elnöktől a 

napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indokolásával. A kiegészítésről az elnök dönt. A 

döntés elmaradása vagy a kiegészítési kérelem elutasítása esetén a Közgyűlés a napirend 

elfogadásáról szóló határozat meghozatala előtt külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 

A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 

kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 

ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés 

megtartásához. 

 

A Közgyűlést az elnök vezeti. A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és a Vezetőségi 

tagokon kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a jelen Alapszabály vagy 

a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

 

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben annak lefolyását, határozatait és 

döntéseit kell rögzíteni, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját, 

hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét). 

 

A Közgyűlésről a jegyzőkönyvet írásban a Közgyűlés elején megválasztott jegyzőkönyvvezető 

útján kell felvenni. 

 

A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a Közgyűlés által megbízott 

három jegyzőkönyv hitelesítő tag írja alá.  

 

A jegyzőkönyvet a Társaság a honlapján teszi közzé.  

 

3. § 

 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 

jogosult részt vesz. 

A határozatképességet minden határozat meghozatala előtt vizsgálni kell. 

Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden 

szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül 

határozatképes. Határozatképtelenség miatt a Közgyűlés a meghívó tartalmának megfelelően 

ismételten összehívható ugyanazon a napra, de legkésőbb 30 napon belül.  

A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet. 

A Közgyűlés levezető elnöke a Társaság elnöke, és a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője a Társaság 

titkára. 

A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással megválasztja a három jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a 

két fős szavazatszámláló bizottságot.  

Titkos szavazás esetén köteles a Közgyűlés a szavazást megelőzően 2 tagú szavazatszámláló 

bizottságot választani, mely bizottság a szavazás lebonyolítását megszervezi, a szavazatokat 

megszámlálja, és a szavazás eredményét ismerteti. A szavazás eredményének ismertetése után a 

szavazócédulákat meg kell semmisíteni. 
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A szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell 

A Közgyűlés határozatait és döntéseit nyílt szavazással hozza. 

A Vezetőség megválasztása titkos szavazással történik. 

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg. A közgyűlési határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem tagja; 

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

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

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. A társaság valamely tagjának kizárásához a jelenlévő szavazati 

joggal rendelkező tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett 

tag(okk)al haladéktalanul írásban, igazolható módon is közli a határozatnak a Társaság honlapján 

történő közzétételével egyidejűleg. 

 

4. § 

 

A Vezetőség a Társaság választott testülete, amely a Közgyűlés által megválasztott Vezetőségi 

tagokból áll, létszáma 9 fő, amelynek tagjai 

 

1. az elnök (president) 

2. a leköszönt elnök (past president) 

3. választott elnök (president elect) 

4. a titkár 

5. a leköszönt tikár 

6. a kincstárnok. 

 

valamint 3 fő Vezetőségi tag.  

 

Vezetőségi tag az lehet, akivel szemben nem állnak fenn összeférhetetlenségi és kizáró okok, és 

a vezetőségi tagi tisztséget elfogadja. 

 

A leköszönt elnöki tisztséget betöltő személy az elnöki és választott elnöki tisztség kivételével 

más külön nevesített tisztséget is betölthet azzal, hogy ez esetben - ha egy személy kettő külön 

nevesített tisztséget is betölt, akkor - választani kell 1 fő további Vezetőségi tagot.  

 

Leköszönt titkári tisztséget betöltő személy a titkári tisztség kivételével más külön nevesített 

tisztséget is betölthet azzal, hogy ez esetben - ha egy személy kettő külön nevesített tisztséget is 

betölt, akkor - választani kell 1 fő további Vezetőségi tagot. 

 

A Vezetőség megbízatása négy évre szól. 

A leköszönt elnöki tisztségre, valamint ha az Alapszabály jelen fejezetének 7. §-ban megjelölt 

okból a leköszönt elnöknek megválasztott személy nem tölti/nem töltheti be a tisztséget, akkor 

helyette megválasztott vezetőségi tagra speciális szabály vonatkozik. Ennek értelmében a 
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leköszönt elnöki, valamint a megjelölt vezetőségi tagi tisztséget betöltő személy mindig az 

aktuális tisztség jogán jogosult a Vezetőség tagja lenni a tisztség hátralévő 2 éves időtartamára. 

 

A Társaságban három külön nevesített elnöki tisztség van. A Közgyűlés a Társaság választott 

elnökét (president elect) 2 évre, és a Társaság elnökét az ezt követő 2 évre (president) egy 

választás keretében választja meg. A Társaság választott elnökének, valamint elnökének 

összesen 4 évre megválasztott személy ezáltal, ha a tisztségeket elfogadja, és vele szemben nem 

állnak fenn összeférhetetlenségi és kizárási okok, a megbízatása időtartamának első két évében a 

Társaság választott elnöki (president elect) tisztséget, megbízatása időtartamának második két 

évében a Társaság elnöki tisztséget (president) tölti be.  

A Társaság leköszönt elnökét (past president) a Közgyűlés választja 2 évre azzal, hogy a 

tisztségre külön jelölés nélkül, automatikusan jelölt lesz a választást megelőző két évben elnöki 

tisztséget betöltő személy. A Társaság leköszönt elnöke (past president) az a személy lesz, akit e 

tisztségre a Közgyűlés megválaszt, valamint a tisztséget elfogadja, továbbá vele szemben nem 

állnak fenn összeférhetetlenségi és kizáró okok. 

 

Megszűnik a Vezetőségi tagi megbízatás: 

a.) a megbízás időtartamának lejártával; 

b.) visszahívással; 

c.) lemondással; 

d.)a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e.) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 

f.) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

A Közgyűlés a Vezetőség bármely tagját bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. 

A Vezetőség tagja megbízatásáról a Társasághoz címzett, a jogi személy másik Vezetőségi 

tagjához vagy Közgyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új Vezetőségi tag megválasztásával, ennek 

hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

A Vezetőség a két Közgyűlés közötti időszakban gondoskodik a Közgyűlés határozatainak 

végrehajtásáról. Évente rendes ülést tart, ezen túlmenően szükség szerint rendkívüli ülést is 

tarthat. 

A Vezetőség látja el a Társaság ügyvezetését. A Vezetőség tagjai az Társaság vezető 

tisztségviselői.  

 

Vezetőség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

Ha a Vezetőségi tag jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki 

a Vezetőségi tagi feladatokat nevében ellátja. A Vezetőségi tagra vonatkozó szabályokat a 

kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

 

A Vezetőségi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

Nem lehet Vezetőségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 

mentesült. 
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Nem lehet Vezetőségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Vezetőségi tag az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

Nem lehet az Egyesület elnöke, aki: 

- az Egészségügyi Szakmai Kollégium Klinikai Genetikai Tagozatának az elnöke; 

- az Egészségügyi Szakmai Kollégium Klinikai Genetikai Tanácsának az elnöke; 

- a mindenkori kormányban az egészségügyért felelős miniszter(ek), államtitkár(ok) és 

helyettese(ik). 

 

A Vezetőségi tag az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel 

szemben. 

 

A Vezetőség hatásköre 

- a Társaság napi ügyeinek vitele, a Vezetőség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
- a Társaság tevékenységének irányítása, szervezése és összehangolása 

- a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése 

- az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése 

- a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

- a Közgyűlés határozatai és döntései végrehajtásának biztosítása, irányítása és elősegítése,  

- a munkaprogram és annak teljesítéséről szóló tájékoztató előkészítése, 

- döntés a Társaság programjainak és rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása 

ügyében,  

- döntés a tag felvétele ügyében, 

- kapcsolattartás más szervezetekkel belföldön és külföldön, 

- a Társasági vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása 

- a Társaság jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

- a tagság nyilvántartása; 

- a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

- a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 

- a Társaság publikációs tevékenységének irányítása, 

- a Közgyűlés előkészítése, 

- a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Társaság szerveinek értesítése; 

- a Vezetőség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

- részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre; 

- döntés az ad hoc bizottságok létrehozásáról azok működésének összehangolása,  

- javaslattétel a Vezetőség felé a tiszteletbeli tagság, a díjak és kitüntetések odaítélésére 

vonatkozóan. 

- gyakorlati feladatok megoldása céljából ad hoc bizottságok létrehozása a Közgyűlés 

javaslata alapján 

- a Közgyűlési választások előkészítése, a jelölőbizottság felállítása  

- döntés a tiszteletbeli tagság, a díjak és kitüntetések odaítéléséről, 

- a külföldi kapcsolatok szempontjainak meghatározása. 
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A Vezetőség ülésezésének gyakorisága az évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet. A Vezetőség 

ülését az elnök hívja össze igazolt módon a napirendi pontok előzetes megadásával. A 

Vezetőségi ülés helyét, időpontját, valamint a javasolt napirendi pontokat a kitűzött időpont előtt 

legkevesebb 15 munkanappal a testület tagjaival közölni kell, és azt a Társaság honlapján közzé 

kell tenni.  

 

A Vezetőség ülését az elnök vezeti. A Vezetőség ülése nyilvános.  

 

A Vezetőség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben annak lefolyását, döntéseit és 

határozatait kell rögzíteni, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját, 

hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét).  

 

A jegyzőkönyvet a titkár, az elnök, a jegyző, valamint a Vezetőségi által megbízott két hitelesítő 

tag írja alá. 

 

A jegyzőkönyvet a Társaság a honlapján teszi közzé.  

 

A Vezetőség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ülés tartása nélküli határozathozatal 

feltételei: valamennyi Vezetőségi tagnak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy mely e-mail címre 

kéri a határozat-tervezeteket, továbbá, hogy a megadott e-mail címre érkező leveleket személy 

szerint ő, vagy az általa megbízott személy olvassa, a levelek megnyitásának vagy 

elmaradásának késedelme a saját felelőssége.  

Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az elnök a titkárságon keresztül kezdeményezi a 

Vezetőségi tagok felé, a határozat-tervezet és az annak alapjául szolgáló esemény, ill. 

előzmények dokumentumainak e-mail-en történő megküldésével. A megküldés napját követően 

8 napos határidőt biztosít arra, hogy a Vezetőség tagjai a szavazatukat megküldjék (a Társaság 

titkárságára). Sürgős esetben, a sürgősség jelölésével a 8 naptól el lehet térni. A Vezetőségi 

tagok kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációjához a tagok e-mailcíme az elnökség 

körében nyilvános. 

 

A határidő után beérkezett szavazat nem vehető figyelembe. Az elektronikus úton, ülés tartása 

nélkül hozott határozat akkor érvényes, ha legalább annyi szavazat érkezik, amennyi a Vezetőség 

határozatképességéhez szükséges.  A határidő leteltét követő napon a Vezetőség tagjai e-mailben 

kapnak tájékoztatást a szavazás eredményéről. 

 

A Társaság titkársága a határozati javaslatot és a szavazatokat, valamint a határozat közlését 

tartalmazó e-mailt papír formátumban az elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvek között őrzi, 

az elnökségi határozatot a megfelelő sorszámmal ellátja.  

 

5. § 

 

A Vezetőségi ülés határozatképes, ha azon a tagjainak több mint a fele jelen van.  

 

A Vezetőség határozatait és döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételt szavazásra kell bocsátani, és ismételt 

szavazategyenlőség esetén azt elvetettnek kell tekinteni. A döntések és határozatok 

előkészítésekor az egymástól eltérő nézetek egyeztetését a testületi döntés hatékonysága 

érdekében el kell végezni.  

 

Személyi kérdésekben a Vezetőség határozatait és döntéseit titkos szavazással hozza, ha a 

jelenlévő tagok több mint a fele ezt kéri.  
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A szavazatokat az elnök és a tikár külön-külön megszámláltatja, arról jegyzőkönyvet készíttet, 

amit tanúsíttat. A szavazás a két jegyzőkönyv adatainak teljes egyezése esetén érvényes, aminek 

eredményéről az elnök a szavazókat a szavazás lezárása után 72 órán belül köteles írásban 

értesíteni.  

 

A Vezetőség határozatait az érintettekkel haladéktalanul írásban igazolható módon közölni kell.  

 

6. § 

 

Az elnök (president) a Társaság első vezető tisztségviselője. 

 

Az elnök az személy, akit 4 éves időtartamra a választott elnöki tisztség, valamint az elnöki 

tisztség betöltésére megválasztanak, és megbízatásának első két évét kitöltötte, és 

megbízatásának harmadik és negyedik évét tölti, ha a választott elnöki és elnöki tisztséget 

elfogadja, és nem állnak fenn vele szemben összeférhetetlenségi és kizáró okok.  

 

Ha valamely személy a választott elnöki és elnöki tisztséget vagy kizárólag az elnöki tisztséget - 

visszahívás, lemondás, halál vagy jogutód nélküli megszűnés, cselekvőképességének a 

tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozása, avagy vele szemben kizáró vagy 

összeférhetetlenségi ok bekövetkezte miatt – nem tudja betölteni, a Közgyűlésnek a 

megbízatásának a hátralévő időtartamára olyan másik személyt kell választania, aki választott 

elnöki és elnöki tisztséget vagy kizárólag az elnöki tisztséget betölti. Ebben az esetben 

megválasztott személynek a választott elnöki és elnöki tisztséget vagy kizárólag az elnöki 

tisztséget el kell fogadnia, vele szemben nem állhatnak fenn összeférhetetlenségi és kizáró okok, 

továbbá megválasztásának az időpontjában a 65. életévet nem töltheti be. 

 

Az elnök feladata: 

- a Vezetőség munkájának összehangolása és irányítása a Társaság alapelveinek és céljainak 

megfelelően, 

- őrködés a Társaság Alapszabályainak megtartása felett, 

- az ülések és rendezvények összehívása és levezetése az Alapszabály szerint, 

- a Vezetőségi tagok tevékenységének ellenőrzése, 

- a Társaság önálló képviselete a hatóságok, állami és civil szervezetek, valamint nemzetközi 

szervezetek előtt.  

 

Az elnök döntéseiről és intézkedéseiről köteles beszámolni a Vezetőségnek és a Közgyűlésnek 

az Alapszabály rendelkezései miatt.  

 

Az elnököt akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti.  

 

7. § 

 

A leköszönt elnök (past president) a Társaság vezető tisztségviselője. 

 

A leköszönt elnököt a Közgyűlés választja azzal, hogy a választás során a tisztségre kizárólag a 

választást megelőző két évben elnöki tisztséget betöltő személy lesz jelölt. A Közgyűlés titkos 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz, hogy a választást megelőző két évben elnöki 

tisztséget betöltő személyt a leköszönt elnöki tisztség betöltésére megválasztja-e. Ha a 

Közgyűlés akként határoz, hogy a választást megelőző két évben elnöki tisztséget betöltő 

személy nem töltheti be a leköszönt elnöki tisztséget, vagy vele szemben összeférhetetlenségi 

és/vagy kizáró okok állnak fenn, avagy a megválasztott személy a tisztséget nem fogadja el, 

akkor a Közgyűlés leköszönt elnök helyett további 1 fő vezetőségi tagot választ. A vezetőségi 
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tagot ebben az esetben a Közgyűlés az általános eljárási szabályok szerint, egyszerű 

szótöbbséggel, titkos szavazással választja meg 2 éves időtartamra akként, hogy külön a tisztség 

betöltésére jelölt személy nincs. 

 

Leköszönt elnök az lehet, akivel szemben nem állnak fenn összeférhetetlenségi és kizáró okok, 

és a leköszönt elnöki tisztséget elfogadja. 

 

A leköszönt elnököt akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti.  

 

A leköszönt elnök megbízatása két évre szól és a leköszönt elnöki tisztség nem megújítható. 

 

7/A. § 

 

A választott elnök (president elect) a Társaság vezető tisztségviselője, aki a következő két évben 

betölti az elnöki tisztséget. 

 

A választott elnököt a Közgyűlés választja azzal, hogy a Közgyűlés a megválasztásának 

időpontjában elnöknek is megválasztja a megbízatása harmadik és negyedik évére. A választott 

elnök a megválasztásakor 65. életévet be nem töltött személy lehet, akivel szemben nem állnak 

fenn összeférhetetlenségi és kizáró okok, és a választott elnöki és elnöki tisztséget elfogadja 

 

A választott elnöknek és elnöknek megválasztott személy megbízatása négy évre szól azzal, 

hogy az első és második évben választott elnök, a harmadik és negyedik évben elnök. 

 

Ha valamely személy a választott elnöki és elnöki tisztséget - visszahívás, lemondás, halál vagy 

jogutód nélküli megszűnés, cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben 

történő korlátozása, avagy vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezte miatt 

– nem tudja betölteni, a Közgyűlésnek a megbízatásának a hátralévő időtartamára olyan másik 

személyt kell választania, aki választott elnöki és elnöki tisztséget betölti. Ebben az esetben 

megválasztott személynek a választott elnöki és elnöki tisztséget el kell fogadnia, vele szemben 

nem állhatnak fenn összeférhetetlenségi és kizáró okok, továbbá megválasztásának az 

időpontjában a 65. életévet nem töltheti be. 

 

A választott elnöki tisztségre ugyanaz a személy ismételten megválasztható, ha bármely okból - 

visszahívás, lemondás, cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben 

történő korlátozása, avagy vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezte miatt 

- kifolyólag a választott elnöki tisztség betöltését követő közvetlen két évben az elnöki tisztséget 

nem tölti be. 

 

8. §  

 

A tikár a Társaság életének, tevékenységének szervezésével foglalkozó vezető tisztségviselő. 

 

A titkárt a Közgyűlés választja. Megbízatása négy évre szól és egy alkalommal megújítható.  

 

Titkár az lehet, akivel szemben nem állnak fenn összeférhetetlenségi és kizáró okok, és a titkári 

tisztséget elfogadja. 

 

 

A titkár feladata: 

- a Közgyűlések, a Vezetőségi ülések határozatainak nyilvántartása,  

- a megvalósításukhoz szükséges teendők ellátása,  
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- a jegyzőkönyvek és más dokumentumok gondos megőrzése, 

- az adminisztráció vezetése, különös tekintettel a tagnyilvántartásra,  

- a publikációs és kommunikációs tevékenység szervezése a Társaságon belül, valamint más 

szervezetek és a média felé.  

- a Társaság önálló képviselete a hatóságok, állami és társadalmi szervek előtt.  

 

8/A. § 

 

A leköszönt titkár a Társaság vezető tisztségviselője. 

 

A leköszönt titkárt a Közgyűlés választja azzal, hogy a választás során a tisztségre kizárólag a 

választást megelőző négy évben titkári tisztséget betöltő személy lesz jelölt. A Közgyűlés titkos 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz, hogy a választást megelőző négy évben titkári 

tisztséget betöltő személyt a leköszönt titkári tisztség betöltésére megválasztja-e. Ha a Közgyűlés 

akként határoz, hogy a választást megelőző négy évben titkári tisztséget betöltő személy nem 

töltheti be a leköszönt titkári tisztséget, vagy vele szemben összeférhetetlenségi és/vagy kizáró 

okok állnak fenn, avagy a megválasztott személy a tisztséget nem fogadja el, akkor a Közgyűlés 

leköszönt titkár helyett további 1 fő vezetőségi tagot választ. A vezetőségi tagot ebben az esetben 

a Közgyűlés az általános eljárási szabályok szerint, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 

választja meg 4 éves időtartamra akként, hogy külön a tisztség betöltésére jelölt személy nincs. 

 

A leköszönt titkár megbízatása négy évre szól és a megbízatása egy alkalommal megújítható, ha 

a titkári tisztséget betöltő személy megbízatását megújították. 

 

Leköszönt titkár az lehet, akivel szemben nem állnak fenn összeférhetetlenségi és kizáró okok, és 

a leköszönt tikári tisztséget elfogadja. 

 

9. § 

 

A kincstárnok a Társaság gazdasági és pénzügyeivel foglalkozó vezető tisztségviselő. 

 

A kincstárnokot a Közgyűlés választja meg. Megbízatása négy évre szól és megújítható a 

tisztség.  

 

Kincstárnok az lehet, akivel szemben nem állnak fenn összeférhetetlenségi és kizáró okok, és a 

kincstárnoki tisztséget elfogadja. 

 

A kincstárnok feladatai: 

- a Társaság gazdasági és pénzügyeinek lebonyolítása, a pénztár kezelése, 

- a tagdíj és az eseti hozzájárulás befizetési kötelezettségének nyilvántartása,  

- a befolyt összegek gondos kezelése,  

- a bevételek és kiadások pontos és a pénzügyi előírásoknak megfelelő kezelése,  

- a bizonylatok megőrzése.  

 

A kincstárnokot akadályoztatása esetén a tikár helyettesíti. A helyettesítés időtartama legfeljebb 

három hónap lehet. Amennyiben a kincstárnok három hónapot meghaladóan nem tudja tisztségét 

ellátni, a Vezetőség megbízott kincstárnokot választ a Vezetőség tagjai közül. A megbízott 

kincstárnok a legközelebbi Közgyűlésig látja el feladatát.  

 

 

10. § 
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A Táraság ad hoc bizottságai a Társaság operatív testületei. Az ad hoc bizottságok a Közgyűlés 

vagy a Vezetőség hozza létre a Vezetőség javaslata alapján és megbízatásuk a feladat megoldása 

után automatikusan lejár.  

 

Az ad hoc bizottság feladata konkrét gyakorlati feladatok elvégzése, amelynek főként a Társaság 

szervezeti életével kapcsolatosak. Ilyen bizottság a Társaság rendezvényének szervező 

bizottsága, a Közgyűlés jelölő bizottsága, szavazatszámláló bizottsága.  

 

Az ad hoc bizottság elnökét és tagjait a létrehozó testület tagjai választják. A létszámot 

esetenként a létrehozó testület határozza meg.  

 

Az ad hoc bizottság határozatait és döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételt szavazásra kell bocsátani, és ismételt 

szavazategyenlőség esetén azt elvetettnek kell tekinteni. A döntések és határozatok 

előkészítésekor az egymástól eltérő nézetek egyeztetését a testületi döntés hatékonysága 

érdekében el kell végezni.  

 

11. § 

 

A Társaság - jelen Alapszabály hatályba lépése esetén – Vezetőségének tagjai:  

 

1. elnök (president): Dr. Balogh István (an.: Groska Ildikó; lakcím: 4241 Bocskaikert, 

Dugó u. 33.); 

2. leköszönt elnök (past president): Prof. Dr. Széll Márta (an.: Csukonyi Irén; lakcím: 

6726 Szeged, Borostyán u. 24/B.); 

3. választott elnök (president elect): Prof. Dr. Molnár Mária Judit (an.: Farkas Mária; 

lakcím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 151/A.); 

4. titkár: Dr. Újfalusi Anikó (an.: Szender Irén; lakcím: 4032 Debrecen, Károli G. u. 47/B.); 

5. kincstárnok: Dr. Szegedi Márta (an.: Szűcs Márta; lakcím: 2097 Pilisborsjenő Szt. Donáth 

u. 9-11.); 

6. vezetőségi tag: Dr. Tory Kálmán (lakcím: 2094 Nagykovácsi, Nagyszénás u. 25.); 

7. vezetőségi tag: Dr. Hadzsiev Kinga (an.: Dr. Martyn Gizella; lakcím: 7626 Pécs, Koller u. 

2.); 

8. vezetőségi tag: Dr. Török Olga (an.: Spilevaja Irén; lakcím: 4032 Debrecen Patay u. 36.); 

9. vezetőségi tag: Dr. Nagy Bálint (an.: Bajnóczi Julianna; lakcím: 2045 Törökbálint Deák F. 

u. 38.). 

 

6. A Társaság gazdálkodása 

 

1. § 

 

A Társaság vagyona a tagdíjból, az eseti hozzájárulásból, a rendezvények bevételéből, az 

ezekből vásárolt vagyontárgyakból, jogi- és magánszemélyek adományaiból áll, valamint a 

Társaság gazdasági tevékenységéből származik. A Társaság éves bevétele nem haladja meg az 

5 000 000 Ft, azaz ötmillió forintot. A Társaság befektetési tevékenységet nem folyatat.  

 

 

2. § 

 

A Társaság rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj mértékét minden 

évben május 31. napjáig a Közgyűlés határozza meg. A tagdíjat a rendes tagok legkésőbb 
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minden év december 31. napjáig kötelesek egy összegben, a Társaság házipénztárába vagy a 

Társaság bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 

 

A Társaság megalakulását követően újonnan belépő rendes tag a tagsági jogviszonya 

keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől 

számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év december 31. napjáig köteles a 

Társaság házipénztárába vagy a Társaság bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

 

A Társaság Közgyűlése az éves tagdíj mértékéről a határozatát nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza meg. Az éves tagdíj mértéke 3.000,- Ft, azaz Háromezer Forint összegnél 

alacsonyabb nem lehet, ettől eltérő közgyűlési határozat semmis. 

 

3. § 

 

 

Kiadások utalványozása, vagy anyagi kötelezettségvállalás az elnök, a titkár és a kincstárnok – 

külön-külön, önállóan tett – aláírásával történhet. 

 

4. § 

 

A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a Társaság tartozásáért nem felelnek.  

 

 

A Társaság gazdálkodásárért a Vezetőség felel a Közgyűlésnek.  

 

 

7. Hatályba léptető és záró rendelkezések. 

1. § 

 

A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését;  

b) az arra jogosult szerv megszünteti; 

c) a Társaság megvalósította célját vagy a Társaság céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg;  

d) a Társaság tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 

A Társaság más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét. 

2. § 

 

A jelen Alapszabályban nem rögzített kérdésekben Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

 

 
Alulírott Prof. Dr. Széll Márta, mint a Társaság elnöke, és ezáltal törvényes képviselője igazolom, hogy 

az Alapszabály a Társaság Közgyűlésének 2018. szeptember 08. napján tartott ülése elfogadta és 

megállapította, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-

módosítások alapján hatályos tartalmának. Az Alapszabály 2018. szeptember 08.. napján a Közgyűlés 

által elfogadott változásait kiemelt módon, félkövér (vastag betűs) szedés jelzi. 
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Debrecen, 2018. szeptember 08. 

…………………….……….… 

       Prof. Dr. Széll Márta 

a Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság 

elnöke 

 

 

 

 

 

Alulírott Dr. Balogh István, mint a Társaság leendő elnöke, és ezáltal leendő törvényes képviselője 

igazolom, hogy az Alapszabály a Társaság Közgyűlésének 2018. szeptember 08.. napján tartott ülése 

elfogadta és megállapította, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő 

okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az Alapszabály 2018. szeptember 08.. napján a 

Közgyűlés által elfogadott változásait kiemelt módon, félkövér (vastag betűs) szedés jelzi. 

 

Debrecen, 2018. szeptember 08. 

…………………….……….… 

            Dr. Balogh István 

a Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság 

leendő elnöke 

 

Tanúk (olvasható név, lakcím, aláírás): 

 

 

1. ................................................................. (név) 2. ................................................................ 

 

.....................................................................  (lakcím) ..................................................................... 

 

.....................................................................  (aláírás) ..................................................................... 

 


