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A Magyar Orvosfizikai Társaság Alapszabálya 
PREAMBULUM 

A Magyar Orvosfizikai Társaság jogelőd intézménye a Magyar Biofizikai Társaság 
(MBFT) Orvosfizikai Szekciójaként 1974-ben alakult meg és még ugyanabban az 
évben kérte felvételét az orvosfizikusok világszervezetébe: International 
Organization for Medical Physics (IOMP). A szekció 1982-ben belépett az 1980-ban 
alakult European Federation of Organisations in Medical Physics (EFOMP) 
szervezetébe is, majd 1995-ben MBFT Magyar Orvosfizikai Társasággá (röviden: 
MOFT) alakult. 2008-ban tagjaink az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 
12. § (1) bekezdése alapján elhatározták az önálló Magyar Orvosfizikai Társaság 
létrehozását. Az alapszabály felülvizsgálatára sor került a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelőség érdekében. Az új alapszabályt a 
társaság Közgyűlése 2015. november 20-án, az alábbi tartalommal fogadta el: 

I. 

A TÁRSASÁG ADATAI 

1. A Társaság neve: Magyar Orvosfizikai Társaság (röviden MOFT, a továbbiakban 
Társaság). 

A Társaság angol neve: Hungarian Society  of Medical Physicists (röviden HSMP). 
A Társaság székhelye: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. 

A Társaság pecsétje: kör alakú, rajta köriratban szerepel a Társaság magyar neve, 
közepében a Társaság emblémája. 

A társaság honlapjának a címe: moft-hsmp.hu 

2. A Társaság jogállása: önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult. 

3. A Társaság az egészségügyi feladatot ellátó orvosfizikusok önkéntes alapon 
szerveződő szakmai egyesülete. 

3.1. A Társaság céljai: 

3.1.1. A lakosság érdekében elősegíti az orvosfizika (elsősorban az ionizáló sugárzások) 
alkalmazásának fejlődését és a közvélemény tájékoztatását a szakmát érintő 
kérdésekben. 

3.1.2. Az egészségügyi szabályozás és fejlesztések során képviseli az orvosfizika sajátos 
szempontjait és érdekeit. 

3.1.3. Elősegíti és támogatja az orvosfizikai kutatásokat, az orvosfizika oktatását, valamint 
tagjainak továbbképzését. 

3.1.4. A szakmai feltételek javításával előmozdítja tagjainak alkotó munkáját és 
szorgalmazza tagjainak erkölcsi és anyagi megbecsülését. 

3.1.5. Nemzetközi szakmai szervezetekben magyarországi tagszervezeteként képviseli a 
Társaság érdekeit és álláspontját, illetve elősegíti és megvalósítja az European 
Federation of Organizations in Medical Physics (EFOMP) követelményrendszerének 
hazai alkalmazását. 
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3.2. A fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: 

3.2.1. Egészségügy területén: 
 
Közfeladat: 
A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az 
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés. - 1997. évi 
CLIV. tv. az egészségügyről – a továbbiakban Eüt. 144. § (1)-(2) 
E közfeladat ellátásához kapcsolódó közhasznú tevékenységek felsorolását az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 

3.2.2. Innováció területén:  
 
Közfeladat: 
Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia 
kialakításában – 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai 
innovációról – továbbiakban: Kfit. 5.§ (3) 
E közfeladat ellátásához kapcsolódó közhasznú tevékenységek felsorolását az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 

3.2.3. Az épített környezet védelme területén: 
 
Közfeladat: 
Az épített környezet alakítás és védelme – 1997. évi LXXVIII. törvény az épített 
környezet alakításáról és védelméről – továbbiakban: Épt. 57/A. § (2) 
 

3.2.4. Katasztrófa-elhárítás, ár- és belvíz védelem területén 
 
Közfeladat: 
Katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és helyreállítás, 
újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, 
továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és 
elhárításában, következményeinek felszámolásában – 2011. évi CXXVIII. törvény a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
továbbiakban: Katvédt. 2.§ (1) 
E közfeladatok ellátásához kapcsolódó közhasznú tevékenységek felsorolását az 1. 
sz. melléklet tartalmazza. 
 

3.2.5. Fogyasztóvédelem területén: 
 
Közfeladat: 
A fogyasztók érdekeinek/ jogainak érvényesítése, fogyasztói problémák feltárása, 
fogyasztói jogok érvényesülésének értékelése; fogyasztók képviselete; eljárás, 
vizsgálat, intézkedés kezdeményezése a fogyasztói jogok/érdekek védelmében; 
tájékoztatás, tanácsadó irodák, információs rendszer; a tudatos fogyasztói magatartás 
elősegítése, a fogyasztók tájékozottságának javítása, közvélemény tájékoztatása – 
1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről – továbbiakban: Fvédt. 45.§ (1) a)-k) 
 
E közfeladat ellátásához kapcsolódó közhasznú tevékenységek felsorolását az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 
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3.2.6. Felnőttképzés területén 
 
Közfeladat: 
Felnőttképzési tevékenység: a törvényben meghatározott jogalanyoknak, a 
törvényben meghatározott természetes személyeknek e törvénynek megfelelő, saját 
képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló 
tevékenysége, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, 
kompetencia elsajátítására szolgáló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a 
felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás - 2013. évi LXXVII. törvény a 
felnőttképzésről – továbbiakban: Fképzt. 1.§ (1)c,g; 2.§ b,d(2) a)-b) netán 3. § (2) a)-
b), 
E közfeladat ellátásához kapcsolódó közhasznú tevékenységek felsorolását az 1. sz. 
melléklet tartalmazza 
 
Az egyes közfeladatok ellátása érdekében végzett közhasznú tevékenységek 
közfeladaton belüli felsorolását, továbbá, hogy az adott közhasznú tevékenység 
közvetlenül vagy közvetetten szolgálja a közfeladat ellátását, az Alapszabály 
elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

3.2.7. Állandó és alkalmi (munka) bizottságokat hozhat létre. 

3.2.8. Együttműködik más szakmai egyesületekkel és intézményekkel. 

3.2.9. Nemzetközi kapcsolatokat épít ki. 

3.2.10. Emlékérmet és díjat alapíthat. 

3.2.11. Anyagi lehetőségei szerint támogatást adhat tagjainak szakmai rendezvényeken 
történő részvételhez. 

Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület 
közhasznú szolgáltatásaiból.[Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont] 

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.[Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont] 

Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen 
alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 
veszélyeztetve végez.[Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont] 

Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 
alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.[Ectv. 34. § (1) 
bekezdés c.) pont] 

Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának 
nyilvánosságát a www.moft-hmps.hu internetes honlapján, az egyesület székhelyén 
elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a 
közhasznúsági mellékletet minden év május 15. napjáig a honlapján és az egyesület 
székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi és a vonatkozó törvény szerint 
letétbe helyezi.[Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja] 

Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a 
törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki 
betekinthet, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és 
iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület Elnökségéhez címzetten kell 
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előterjeszteni. Az Elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület 
székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a 
kérelmező számára.[Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont] 

II. 

A TAGSÁGI VISZONY 

4. A Társaságba felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, akik a 
Társaság célkitűzéseit, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadják, 
és a célok megvalósításában aktívan részt kívánnak venni. 

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét az 
SzMSz szabja meg, amelyet legkésőbb minden év március 1. napjáig kell egy 
összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő 
átutalás útján megfizetni. 

Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj 
időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon 
belül, ezt követően legkésőbb minden év március 1. napjáig köteles az egyesület 
házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

A társasági tagság formái: 

4.1. rendes tag; 

4.2.  ifjúsági tag; 

4.3. tiszteletbeli tag; 

4.4. pártoló tag. 

5. A Társaság rendes tagja lehet az a természetes személy, aki a belépési nyilatkozatban 
a Társaság alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek 
teljesítését vállalja. 

A Társaság tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési 
nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. A jelentkezés benyújtásának feltétele 2 
rendes tag ajánlása, amit a nyilatkozaton aláírással kell megtenni. 

Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot a Társaság titkárához kell benyújtani, 
és a titkár terjeszti az Elnökség elé. A rendes tag felvételéről első fokon az Elnökség 
dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel 
kérdésében másodfokon járhat el. 

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

5.1. A rendes tagok jogai: 

5.1.1. részt vehetnek a Társaság Közgyűlésén; 

5.1.2. tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen; 

5.1.3. bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók, amennyiben legalább 
négy éve a Társaság tagjai és kötelezettségeiket teljesítették; 

5.1.4. jogosultak részt venni a Társaság rendezvényein; 

5.1.5. igénybe vehetik a Társaság által nyújtott kedvezményeket, 
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5.1.6. a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak. 

5.2. A Társaság rendes tagjainak kötelességei: 

5.2.1. kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok 
rendelkezéseit, illetőleg a Társaság szerveinek határozatait; 

5.2.2. kötelesek teljesíteni a Társaság tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt 
feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni a Társaság célkitűzéseinek 
megvalósítását; 

5.2.3. Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület 
tevékenységét. 

5.2.4. Köteles az elérhetőségeit, mint a lakcímét és nevének esetleges változását, valamint 
elektronikus levelezési címét, azok változását követő nyolc napon belül az 
Elnökséghez bejelenteni. 

5.2.5. kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni; 

6. Ifjúsági tag: A Társaság azon tagjai, akik felsőfokú tanulmányokat folytatnak, de 
tanulmányaikat még nem fejezték be, MSc. fokozatot még nem értek el. Jogaik az 
5.1.3. kivételével azonosak a rendes tagokéval. A fiatal tagok választhatnak, de 
tisztségre nem választhatók. 

7. A Társaság tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a személy, 
aki az orvosfizika területén a Társaság érdekében végzett kimagasló tevékenységével 
a Társaság célkitűzéseit támogatja, segíti, de egyébként a tagság feltételeit nem 
elégíti ki. 

A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincs, tagdíjat nem fizet, 
egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. 

Tiszteletbeli tag felvételéről, ill. tagságának esetleges megszüntetéséről az Elnökség 
javaslatára a Közgyűlés dönt. 

8. A Társaság pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, társadalmi vagy 
gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §), aki, illetőleg amely készségét fejezi ki a Társaság 
tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. 

A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A nyilatkozathoz 
mellékelni kell a jogi személy pártoló tag igazolását arról, hogy nevében ki járhat el 
képviselőként a Társaság tagságában. 

A természetes személy pártoló tag, valamint a jogi személy pártoló tag (képviselője) 
részt vehetnek a Társaság testületi ülésein, szavazati joguk nincs, tisztség viselésére 
nem választhatók, egyebekben jogaik és kötelezettségeik megegyeznek a rendes 
tagokéval. 

A pártoló tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a 
Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat 
el. 

9. A tagsági viszony 

9.1. megszűnik: 

9.1.1. a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni; 
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A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli 
nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a 
nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

9.1.2. a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (a felszólítás után a kitűzött 90 napos 
határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal); 

9.1.3. a jogi személy megszűnésével; 

9.1.4. a tag halálával; 

9.1.5. fegyelmi határozattal történő kizárással. 

9.2. Fegyelmi eljárással kizárható az a tag, 

9.2.1. aki megsérti a Társaság Alapszabályát, 

9.2.2. akinek ténykedése ellentétbe került a Társaság célkitűzéseivel, 

9.2.3. akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek. 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség 
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az 
ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell 
számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti 
magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell 
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség a 
kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon 
belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől 
számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A 
közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban 
kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

III. 

A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

10. A Társaság szervei 

10.1. A Társaság testületi szervei: 

10.1.1. Közgyűlés 

10.1.2. Elnökség 

10.1.3. Felügyelőbizottság 

11. A Közgyűlés 

A Közgyűlés a tagok összessége, a Társaság legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a jogi 
személy tagok képviselőjük útján vesznek részt. 

A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést a Társaság évente 
legalább egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább 
egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. 
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Rendkívüli Közgyűlést köteles összehívni az elnök, ha a Társaság anyagi forrásai 
nem fedezik annak tartozásait vagy a kitűzött célok elérése veszélybe kerül. Ezekben 
az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Társaság 
megszüntetéséről dönteni. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Fővárosi Bíróság 
elrendeli. 

A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor 
minősül, ha a tagok az ülésről legalább tizenöt nappal az ülés időpontját megelőzően 
írásban, igazolható módon értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. 
Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére 
történő kézbesítés. [Ectv. 37. § (2) a) pont] A Közgyűlés ülései nyilvánosak, amely 
nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. [Ectv. 37. § (1) 
bekezdés] 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál 
vizsgálni kell. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent 
tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy 
hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, 
amely határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok legalább 25 %-a megjelent. A 
határozatképtelen Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik 
határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívják. A 
Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az Elnökség egy tagja elnököl. 

Civil tv. 4. § …  (6) és (7) és a PTK 3:20. § [Határozathozatal ülés tartása nélkül] 
alapján:  

A MOFT ügyvezető szervének és döntéshozó szervének ülése személyes részvétel 
helyett elektronikus hírközlő eszközök: elektronikus levél igénybevételével is 
lefolytatható. Ebben az esetben a határozathozatalt az ügyvezetés a határozat 
tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára 
a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani 
arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére. 

Az elektronikus levelezéssel lefolytatott ülés feltétele a honlapon meghatározott, 
jelszóval védett, korlátozásmentes terület, amely kizárólag a MOFT tagjai számára 
látható. Biztosítani kell a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és 
korlátozásmentes kommunikációt. A honlap kezelője a tagokról és az 
azonosításukhoz tartozó felhasználónevükről nem nyilvános listát vezet, ami a törölt 
neveket is tartalmazza. 

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor 
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, 
amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez 
szükséges lenne ülés vagy megismételt ülés tartása esetén. 

 Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a 
meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek 
legyenek. Ha a döntéshozó szerv ülésén hozott határozatot be kell nyújtani a 
nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető 
aláírásával hitelesít. 
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A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a 
tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a 
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 
napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a 
kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi 
pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül 
igazolható módon közli a tagokkal. 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a Közgyűlés 
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban 
legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok 
álláspontjukat kialakíthassák.  

Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, úgy a Közgyűlés 
a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 
napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt 
napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi 
részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 
egyhangúan hozzájárulnak. 

A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a 
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és 
szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását 
megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök 
személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, 
valamint szükség esetén a két fő szavazatszámlálót. 

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két 
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a 
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát. [Ectv. 37. § (3) a) pont] 

A Közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. [Ectv. 37. § (2) a) 
pont] A Közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint 
dönt.[Ectv. 37. § (2) d) pont] Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen 
lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület 
céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a 
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szó-többséggel hozott határozata 
szükséges. 

11.1. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
közeli hozzátartozója a határozat alapján 

11.1.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt, vagy:  

11.1.2. aki a jogi személy terhére másfajta előnyben részesül; 

11.1.3. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

11.1.4. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

11.1.5. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
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11.1.6. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 
áll. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület 
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés] 

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az 
érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható 
módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével 
egyidejűleg.[Ectv. 37. § (3) b) pont] 

11.2. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: 

11.2.1. megválasztja a Társaság tisztségviselőit: az Elnökség három tagját, valamint a titkárt 
és a pénztárost. Utóbbiak feladatait az SzMSz szabályozza; 

11.2.2. egyszerű többséggel, titkos szavazással megválasztja/felmenti a felügyelő szerv 
tagjait; 

11.2.3. elfogadja a felügyelő szerv jelentését; 

11.2.4. határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, a Társaságot érintő ügyekben, és 
kialakítja a Társaság álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles 
képviselni; 

11.2.5. megvitatja a Társaságnak a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáját és 
meghatározza a következő időszak legfontosabb feladatait; 

11.2.6. az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; 

11.2.7. a közhasznúsági jelentés és az éves pénzügyi beszámoló elfogadása; 

11.2.8. az éves költségvetés megállapítása. 

11.2.9. jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg a Társaság egyéb szabályzatait; 

11.2.10. meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét; 

11.2.11. fellebbezés esetén másodfokon dönt a tagfelvételi kérelmekről; 

11.2.12. elbírálja az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezést; 

11.2.13. tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat; 

11.2.14. az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek 
megválasztása ügyében; 

11.2.15. egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása; 

11.2.16. a tisztségviselők visszahívása és lemondásuk elfogadása; 

A tisztségviselők visszahívásának okai: 

11.2.16.1. a vezető tisztségviselő magatartásával súlyosan megszegi a társaság 
alapszabályában foglalt kötelességeit, az alapszabály rendelkezéseit, - a vezető 
tisztségviselő olyan magatartást tanúsít, amely ellenkezik a társaság érdekeivel 

11.2.16.2. a vezető tisztségviselő olyan magatartást tanúsít, amely sérti a társaság szakmai 
tekintélyét, jó hírnevét 
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11.2.16.3. bűncselekményt követ el 

11.2.17. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 

11.2.18. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés; 

11.2.19. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe 
utal. 

12. Az Elnökség 

A Társaság operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az Elnökség látja el. Az 
Elnökségnek 3 szavazati joggal rendelkező tagja van, akik az elnököt maguk közül 
választják. A tiszteletbeli elnök (ha van) részt vehet az elnökségi üléseken, 
tanácsaival segíti annak munkáját, de nem szavazhat. Az elnökségi ülésre – annak 
tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg. A leköszönő 
elnök – a folytonosság biztosítása céljából – a következő ciklus első 2 évében 
meghívottként részt vehet az Elnökség munkájában, szavazati joga nincs. 

Az Elnökség ülésein az Elnökség tagjain kívül - tanácskozási joggal – részt vesznek 
a tiszteletbeli elnök és a Felügyelő Szerv képviselője. 

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. 
Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás 
akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően 
írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülésre 
szóló meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. Az 
Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott 
esetekben korlátozható. Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább két tagja 
jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, többségi határozattal hozza 
meg. 

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 18 napon belül – az Elnökséget ismételten 
össze kell hívni. 

Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a 
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az elnök az elnökségi ülésről emlékeztetőt 
készít, melyet a Társaság honlapján közzétesz. 

Az Elnökség ülését elektronikus levelezés formájában is tarthatja. Ebben az esetben 
az Asz 11. (A Közgyűlés) részében megadott szabályokat értelemszerűen kell 
alkalmazni. 

12.1. Az Elnökség feladatai: 

12.1.1. ellátja a Társaság operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat; 

12.1.2. a Társaságot érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a 
Közgyűlés számára; 

12.1.3. tagfelvételi kérdésekben első fokon dönt; 

12.1.4. a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozatot hoz; 

12.1.5. javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására. 
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12.1.6. Az Elnökség közgyűlési hatáskörébe tartozó tisztségviselő választását megelőzően, a 
Társaság tagjai közül 3 tagú Jelölő Bizottságot javasol, a választás előkészítésére, 
amit a Tagság elektronikus szavazás útján hagy jóvá. A bizottsági tagok maguk közül 
választanak elnököt, nyílt szavazással és egyszerű többséggel. A Jelölő Bizottság a 
tagság véleményének kikérése és összegezése után a Közgyűlésen személy szerint 
ismerteti munkája eredményét, egyben javaslatot tesz a tisztségviselők jelölésére. A 
Bizottság mandátuma a Közgyűlés befejezésével jár le. 

Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a 
Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség 
döntéseiről két Közgyűlés között tájékoztatja a Társaság tagjait. 

13. A Társaság tisztségviselői 

A Társaság tisztségviselői: az Elnökség 3 tagja, a tiszteletbeli elnök (ha van). A 
tisztségviselőket a Közgyűlés titkos szavazással választja. 

A Társaság első számú tisztségviselője az elnök. Az elnököt az Elnökség tagjai 
maguk közül választják, meg nem újíthatóan. Amennyiben az elnök tagsági viszonya 
megszűnik, feladatának ellátására alkalmatlanná válik, vagy megbízatásáról írásban 
lemond, úgy feladatát az Elnökség veszi át. Ebben az esetben 30 napon belül a 
vezetőség köteles a Közgyűlést összehívni az új elnökségi tag megválasztása 
érdekében. Az Elnökség megbízatása 4 évre szól. 

13.1. Az elnök feladatai: 

13.1.1. a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése, 

13.1.2. konferenciák és más rendezvények szervezése, 

13.1.3. a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés, 

13.1.4. a Társaság működésének irányítása, 

13.1.5. aláírási és utalványozási jog gyakorlása, 

13.1.6. képviseli a Társaságot. 

Az elnököt, akadályoztatása esetén az Elnökség egyik további tagja helyettesíti. 

13.2. A titkár és a pénztáros megbízatása 4 évre szól, és egyszer újraválaszthatók. 
Feladataikat részletesen az SzMSz tartalmazza. 
 

IV. 

A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA 

14. A Társaság vagyoni eszközei 

14.1. A Társaság bevételei: 

14.1.1. tagdíjak, 

14.1.2. a Társaság rendezvényeinek bevételei, 

14.1.3. pártoló tagok támogatása, 

14.1.4. egyéb adományok. 

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

Utalványozási joga van az elnöknek önállóan, továbbá a két elnökségi tagnak 
együttesen. 

A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. 

A Társaság megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. A Társaság 
megszűnik, amennyiben a Közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a feloszlást vagy 
más társadalmi szervezettel való egyesülést. A Társaság megszűnik akkor is, ha a 
Bíróság feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja. 

A Társaság megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban vezető tisztségviselője volt - 
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 

14.2.1. ha az jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, illetve 

14.2.2. ha az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

14.2.3. ha az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, vagy 

14.2.4. ha az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 

15. Felügyelő Szerv 

15.1. A Felügyelő Szerv a Magyar Orvosfizikai Társaság működését és gazdálkodását 
ellenőrző szerv. 

15.2. A Felügyelő Szerv három tagú. A Felügyelő Szerv tagjait az Elnökség jelöli, és a 
Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel meghozott határozatával választja 
meg 4 évig terjedő határozott időtartamra. A Felügyelő Szerv elnökét a Felügyelő 
Szerv tagjai maguk közül választják. 

15.3. Nem lehet a Felügyelő Szerv elnöke vagy tagja, illetőleg könyvvizsgálója az a 
személy, aki 

15.3.1. a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem 
értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

15.3.2. a közhasznú szervezetnek a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

15.3.3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatást -, illetve  
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15.3.4. az előbbi pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

15.4. A Felügyelő Szerv tagjai az Elnökségtől és az Ügyvezetőségtől függetlenek, 
tevékenységük során nem utasíthatóak. 

15.5. A Felügyelő Szerv tagja az elnökhöz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A 
lemondás az új tisztségviselő kinevezésével vagy megválasztásával, ennek hiányában 
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

15.6. A Felügyelő Szerv feladatköre: 

15.6.1. Ellenőrzi a Magyar Orvosfizikai Társaság működését és gazdálkodását, a 
jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok betartását, végrehajtását. 
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

15.6.2. A Felügyelő Szerv köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és 
ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. 

15.6.3. A Felügyelő Szerv köteles az Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

15.6.3.1. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi 
szükségessé, 

15.6.3.2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 
Az Elnökséget a Felügyelő Szerv indítványára - annak megtételétől számított 
harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az 
Elnökség összehívására a Felügyelő Szerv is jogosult. Amennyiben az Elnökség az 
előbb felsorolt pontok szerint a Felügyelő Szerv jelzése alapján és a Felügyelő Szerv 
által intézkedésre meghatározott határidőn belül a fenti pontokban jelzett hátrányos 
körülményeket nem hárítja el, úgy a Felügyelő Szerv jogosult közvetlenül összehívni 
a Közgyűlést. 

15.6.4. A Felügyelő Szerv szükség szerint, de legalább évente egyszer, a Közgyűlés 
időpontját megelőző 30 napon belül tartja üléseit. A Felügyelő Szerv ülését a 
Felügyelő Szerv elnöke az ülés kitűzött időpontját legalább 5 nappal megelőzően 
rövid úton közölt, illetve írásban megküldött értesítéssel hívja össze. 

A Felügyelő Szerv határozatképes, ha az ülésen legalább két tagja jelen van. A 
Felügyelő Szerv határozatait nyílt szavazással, többségi határozattal hozza meg. 

A Felügyelő Szerv üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyv vezetéséről a 
Felügyelő Szerv elnöke köteles gondoskodni. 
 
A Felügyelő Szerv ügyrendjét maga állapítja meg, és a Közgyűlés hagyja jóvá 
egyszerű többséggel meghozott nyílt szavazatával. 
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V. 

ÁTMENETI ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 

Az EFOMP hivatalos regiszterébe felvett országok szakképesítéseit a Társaság 
elismeri. Az 1995 előtt szerzett szakképesítések esetében az illetékes társaságnak 
igazolnia kell, hogy a képesítés egyenértékű az EFOMP által elismert képzéssel. 

Jelen alapszabály, az elfogadását követően azonnal hatályba lép, ezt követően a 
jelenlegi elnökség átalakul háromtagú, átmeneti elnökséggé, amelynek tagjai a 
jelenlegi elnök, alelnök, továbbá a három elnökségi tagból a közgyűlés által 
megválasztott elnökségi tag, akik teljes jogú elnökségként vezetik a Társaság ügyeit. 
Az átmeneti elnökség mandátuma a soron következő tisztújító Közgyűlésig tart.  
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VI. 
MELLÉKLETEK  

1. Melléklet 
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Jogszabályhely 

Eü
t. 

14
4.

§ 
 (1

)-
(2

); 
14

1.
§ 

(1
), 

(2
), 

(3
)b

,d
, (

4)
a 

Eü
t. 

35
.§

 (1
)-

(2
), 

36
.§

 (1
), 

14
1.

§ 
(4

)b
 

K
fit

.  
5.

§ 
(3

) 

Ép
t. 

57
/A

.§
 (2

) 

Ö
nk

t. 
13

.§
 (1

)1
2 

K
at

vé
dt

. 2
.§

 (1
) 

Fv
éd

t. 
45

.§
 (1

)a
)-

k)
 

Fk
ép

zt
. 1

.§
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; 2
.§
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Egészségfejlesztés, egészségügyi ismeretek 
bővítése, képességek fejlesztése képzésekkel - 
Eüt. 35.§ (1)-(2); 36.§ (1); 37.§ (1)-(3); 38.§ (1)-
(7); 39.§-40.§ 

KL KL             

Egyéni kockázati tényezőkön alapuló megelőzés 
– Eüt. 84.§-85.§ KL KL             

Orvostechnikai eszközellátás – Eüt. 101.§  KT KT     KT KT     

Képzés egészségügyi, mentőszolgálati, 
betegszállítási és elsősegély-nyújtási 
tevékenységre mindennemű polgári és 
katasztrófa segélyben – Eüt. 115.§; 5/2006.(II.7.) 
EüM rend. 

KT KT     KL KL     

Közreműködés katasztrófa-egészségügyi 
ellátásban – Eüt. 228.§; 234/2011.(XI.10.) 
Korm.rend. 

        KL KL     

Általános célú felnőttoktatás KT KT           KL 

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás               KL 

Felsőfokú oktatás               KL 

M.n.s. egyéb oktatás           KL   KL 

Oktatást kiegészítő tevékenység           KL   KL 

Könyvkiadás     KT KT       KL 

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása KT   KT KT       KL 

Egyéb kiadói tevékenység  KT   KT KT KL KT KT KL 

PR, kommunikáció KT KT KT KT KT KT KT KT 

Fordítás, tolmácsolás KT KT KT KT KT KT KT KT 

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység KT KT KL KT KT KT KT KT 

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése KT KT KT KT KT KT KT KT 

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység KT KT KT KT KT KT KT KT 

KL = Közvetlenül szolgálja a közfeladatot 
KT = Közvetetten szolgálja a közfeladatot 
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Közfeladat 
sorszáma Közfeladat megnevezése (állami/önkormányzati) Jogszabályhely 

1 
(ASZ 3.3.1.) 

A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb 
életminőség elősegítése, az egészségkárosító 
környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni 
fellépés 

1997. évi CLIV. tv. az 
egészségügyről - továbbiakban: Eüt.  
144.§ (1)-(2); 141.§ (1)-(2), (3)b,d, 
(4)a 

2 
(ASZ 3.3.1.) 

Népegészségügyi tevékenység: az egészség 
fejlesztése, betegségek megelőzése, 
intézményrendszer; egészségfejlesztési, 
egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és 
orvosi rehabilitációs szolgáltatások  

 Eüt. 35.§ (1)-(2); 36.§ (1); 141.§ (4)b 

3 
(ASZ 3.3.2.) 

Együttműködés a középtávú tudomány-, 
technológia- és innováció-politikai stratégia 
kialakításában 

2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-
fejlesztésről és a technológiai 
innovációról -továbbiakban: Kfit.5.§ 
(3) 

4 
(ASZ 3.3.3.) Az épített környezet alakítása és védelme 

1997. évi LXXVIII. tv. az épített 
környezet alakításáról és 
védelméről - továbbiakban: Épt. 
57/A. § (2) 

6 
(ASZ 3.3.4.) 

A katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák 
elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés 
feladataiban, valamint a polgári védelmi 
szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet 
veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében 
és elhárításában, következményeinek 
felszámolásában 

2011. évi CXXVIII. tv. a 
katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról - továbbiakban: 
Katvédt. 2. § (1) 

7 
(ASZ 3.3.5.) 

A fogyasztók érdekeinek/ jogainak érvényesítése, 
fogyasztói problémák feltárása, fogyasztói jogok 
érvényesülésének értékelése; fogyasztók 
képviselete; eljárás, vizsgálat, intézkedés 
kezdeményezése a fogyasztói jogok/érdekek 
védelmében; tájékoztatás, tanácsadó irodák, 
információs rendszer; a tudatos fogyasztói 
magatartás elősegítése, a fogyasztók 
tájékozottságának javítása, közvélemény 
tájékoztatása 

1997. évi CLV. tv. a 
fogyasztóvédelemről - továbbiakban: 
Fvédt. 45.§ (1)a)-k) 

8 
(ASZ 3.3.6.) 

Felnőttképzési tevékenység: meghatározott 
jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési 
programja alapján megvalósuló iskolarendszeren 
kívüli olyan képzése, amely célja szerint 
meghatározott képzettség megszerzésére, 
kompetencia elsajátítására irányuló általános, 
nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez 
kapcsolódó szolgáltatás. 

2013. évi LXXVII. tv. a 
felnőttképzésről - továbbiakban: 
Fképzt. 1.§ (1)c,g; 2.§ b,d 
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