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A MAGYAR ENDOKRINOLÓGIAI ÉS ANYAGCSERE TÁRSASÁG  

 
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA  

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1. §. A Társaság neve: Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság  
- angolul: Hungarian Society for Endocrinology and Metabolism 
- franciául: Societé d’Endocrinologie et Metabolisme Hongroise 
- németül: Ungarische Gesellschaft für Endokrinologie und Stoffwechsel 
- oroszul: Bенгерское Общество Ендокринологии и Обмена Веществ 

A Társaság rövidített neve: MEAT 
 

2. §. (1) A Társaság működési területe: Magyarország. 
(2) A Társaság székhelye:  1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/A. 
(3) A Társaság alapítási éve:   1966. 
 

3. §. (1) A Társaság jogi személy. 
(2) A Társaságnak szekciói is lehetnek; ezek nem önálló jogi személyek. Tevékenységüket a Társaság 

felügyelete és irányítása alatt fejtik ki. 
(3) A Társaság az endokrinológiai és anyagcsere témakör különböző területeivel foglalkozó tagok ön-

kéntes társulásán alapul, a tudományág területén a szakmai-tudományos munkát, a továbbképzést koordi-
náló és segítő tevékenységet lát el, elősegíti a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztését. 

(4) A Társaság más hazai és nemzetközi társulásokkal (szervezetekkel, egyesületekkel) szövetségre lép-
het. A szövetségbe való belépést vagy abból történő kilépést a Társaság közgyűlése határozhatja el. 

 
II. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE  

4. §. A Társaság célja:  
(1) Elősegíti a tagok szakmai és tudományos tevékenységét, az orvostudomány és ezen belül különösen 

az endokrinológia fejlesztését. 
(2) Saját szakterületén elősegíti az országos szintű tudományos, oktatási, etikai és társadalmi feladatok 

megoldását. 
 

5.§. A Társaság fő tevékenységét céljainak megvalósítása érdekében fejti ki: 
(1) Tagjai vagy más kezdeményezésére, szükség esetén a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevő és 

véleményező tevékenységet fejt ki, a szakterületét általánosan és alapvetően érintő döntések, tervek, fej-
lesztések, koncepciók, jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában, illetve módosításában. 

(2) Döntéseit, javaslatait intézkedésre megküldi az illetékes szervekhez, továbbá intézkedéseket kezde-
ményez. 

(3) Tájékoztatja tagjait a szakterületét érintő intézkedésekről. 
(4) Saját szakterületén közreműködik az oktatás- és tudománypolitikával kapcsolatos feladatok meghatá-

rozásában és megoldásában. 
(5) Összehangolja tagjai tevékenységét, szekcióinak működését. 
(6) Előmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, tevékenyen 

szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket: 
a/ pályázatokat ír ki, 
b/ személyi javaslatokat tesz kitüntetések adományozására, 
c/ emlékérmeket és díjakat alapíthat és adományozhat. 
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(7) Kapcsolatot létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, 

egyesületekkel, segíti, összehangolja tagjai és szekciói ilyen irányú tevékenységét. 
(8) Részt vesz nemzetközi és nemzeti tudományos szakmai szervezetek munkájában, ezekben megbí-

zottja útján képviselteti magát, továbbá tudományos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szolgáló 
nemzetközi és nemzetközi részvételű kongresszusokat, konferenciákat szervez. 

(9) A tudományos tapasztalatcsere és szakmai továbbképzés megvalósítása érdekében hazai kongresszu-
sokat, konferenciákat, vitákat és egyéb rendezvényeket szervez, közreműködik szekciói rendezvényszer-
vező tevékenységében és összehangolja azokat. 

(10) Anyagi lehetőségeinek határain belül önállóan vagy más szervezetek, jogi vagy magánszemélyek 
segítségével előmozdítja tagjai külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken vagy tanulmányutakon 
való részvételét. 

(11) Lapokat, egyéb kiadványokat szerkeszthet és adhat ki, www.endokrinologia.hu címen honlapot tart 
fenn. 

(12) A Társaság a társasági célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység vég-
zésére jogosult, így kizárólag a működés gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalko-
zási tevékenységet folytathat. 

 
III. A TÁRSASÁG TAGJAI, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK  

6. §. (1) A Társaság tagjai: 
a/ rendes tagok, 
b/ tiszteletbeli tagok, 
c/ pártoló tagok 

(2) Rendes tag lehet az a nagykorú személy, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, endokrinológiával 
foglalkozik, és kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a Társaság alapszabályában foglalt elvek szerint 
folytatja, felvételét a Társaság honlapján elérhető on-line belépési nyilatkozatban kéri, és akit a Társaság 
vezetősége a tagok sorába felvesz. A Társaság rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A rendes 
tagokat egyenlő jogok illetik meg. 

A rendes tag joga, hogy: 
a/ a Társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt vegyen, a közgyűlés 

rendjének megfelelően felszólaljon, kérdéseket tegyen fel, javaslatokat és észrevételeket tegyen. 
Tisztségviselőt választhat és tisztségre választható, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakor-
lásától; 

b/ részt vegyen a Társaság szervezeti szakmai és tudományos életében, az állásfoglalások, határoza-
tok kialakításában és végrehajtásában, illetve a Társaság egyéb tevékenységében; 

c/ részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, és más szakmai-tudo-
mányos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa, véle-
ményét elmondja; 

d/ a Társaság vezető szervei által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a Társaság szolgál-
tatásait, anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit, továbbá támogatást kapjon; 
- a nemzetközi szervezetekben vagy más nemzeti társaságokban létesített tagságához, tisztségvise-
léséhez, illetve az e szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel való kapcsolattartásához,  
- a külföldi tudományos konferenciákra, kongresszusokra, szakmai tanulmányutakra való kikülde-
téséhez, 
- kezdeményezései, javaslatai megvalósításához, 
- egyéb, a Társaság működését segítő, a tudományág fejlődését szolgáló tevékenységhez a szolgál-
tatás jellegétől függően ingyenesen, kedvezményesen vagy térítés ellenében támogatást kapjon; 

e/ folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság bármely területén folyó munkáról és eseményről; 
f/ javaslatot tegyen a Társaság vezető testületeinek a kiemelkedő munkát végző tagok társasági em-

lékéremmel való kitüntetésére, jutalmazására, állami kitüntetésre való felterjesztésére; 
g/ meghatározott feladatok elvégzésére a Társasággal meghatározott vagy határozatlan időtartamú 

munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (megbízás) létesítsen; 
h/ a Társaság testületeinek és tisztségviselőinek döntései, határozatai, állásfoglalásai ellen szavát fel-

emelje. 
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A rendes tag kötelezettsége és egyben a tagsági viszony feltétele, hogy: 

a/ a Társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az alapszabályban meghatározott köte-
lezettségeinek eleget tegyen;  

b/ az éves tagsági díjat a tárgyév január hó 31. napjáig befizesse vagy átutalja a MEAT - honlapján 
közzétett - bankszámlájára; 

c/ a tagnyilvántartás részére megadja elektronikus levelezési címét; 
d/ nyilvántartott adatainak, különösen az értesítési címének változását 30 napon belül - lehetőleg on-

line - a tagnyilvántartás részére bejelentse. 
(3) Tiszteletbeli tag lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, akit az endokrinológia terüle-

tén kifejtett, nemzetközi elismertséget szerzett munkásságáért és a magyar endokrinológia fejlődése érdek-
ében kifejtett tevékenységéért a Társaság tagjai sorába választ.  A tiszteletbeli taggá nyilvánításra javasla-
tot a Társaság bármely tagja tehet. A tiszteletbeli tagot a Társaság vezetősége választja meg. Tiszteletbeli 
taggá évente legfeljebb egy személy választható. A tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen gyakorolják. 

A tiszteletbeli tag joga, hogy: 
a/ a Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen; 
b/ részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szak-

mai-tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását bemu-
tassa. 

A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy: 
a/ a társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen; 
b/ a megválasztását követő MEAT-kongresszuson előadást tartson;  
c/ nyilvántartott adatainak, különösen az értesítési címének változását 30 napon belül a Társaság ré-

szére bejelentse. 
(4) Pártoló tagok lehetnek olyan nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú személyek, illetve ma-

gyar és külföldi jogi személyek, akik a Társaság működéséhez egyszeri vagy rendszeres vagyoni hozzájá-
rulást tudnak nyújtani. A pártoló tagságra vonatkozó javaslatokat a vezetőség hagyja jóvá. A természetes 
személy pártoló tagok jogaikat személyesen, a jogi személy pártoló tagok képviselőjük útján gyakorolják. 

A pártoló tag joga, hogy; 
a/ a Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen; 
b/ folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság azon területein folyó munkáról és tevékenységről, 
amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja. 

A pártoló tag kötelezettsége, hogy a Társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul telje-
sítse, valamint az értesítési címének változását 30 napon belül a Társaság részére bejelentse. 

 
7. §. (1) A rendes tag tagsági viszonya megszűnik: 

a/ a Társaság jogutód nélküli megszűnésével 
b/ kilépéssel, 

ha a tag ezen szándékát a főtitkárnak írásban bejelenti. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvéte-
lével megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a Társaság vezetőségét tájékoztatni kell. 

c/ a tag halálával,  
d/ felmondással, 

a tagsági díj fizetésének két éven át történő elmulasztása esetén, abban az esetben, ha  tag a főtit-
kár írásbeli felhívása ellenére sem tesz eleget  30 napon belül tagdíjfizetési kötelezettségének. A 
főtitkár által hozott felmondási határozat ellen a tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül a 
Társaság vezetőségéhez fellebbezhet. A tagdíjelmaradás rendezését követően a volt tag kérésére a 
tagsági viszonyt a Társaság helyreállíthatja. 

e/ kizárással,  
amely kérdésben a  vezetőség dönt. A főtitkár az alábbi pontok alapján kezdeményez kizárást a 
taggal szemben: 
- ha bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélték; 
- ha jogszabályt vagy az alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy 
ismételten sérti,  
- ha a tagságra azáltal vált érdemtelenné, hogy társadalmi helyzetéhez méltatlan vagy súlyosan eti-
kátlan magatartást tanúsított.  
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Az eljárás során az érintett tag nevében és érdekében meghatalmazott képviselője is eljárhat. A meg-
hatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.  
Ha az érintett tag képviselővel jár el, az iratokat a képviselőnek kell kézbesíteni, és a tárgyalásra őt 
is meg kell idézni. A tag személyes megjelenésére szóló idézést a tag részére kell kézbesíteni a 
kizárást tárgyaló vezetőségi ülés előtt legalább 15 nappal. 
 
Az idézésben a tag figyelmét fel kell hívni arra, hogy az eljárásának nem akadálya, ha a meghallga-
táson nem jelenik meg, vagy nem nyilatkozik. Ha az érintett tag (képviselője) szabályszerű idézés 
ellenére nem jelenik meg, és távolmaradását, a tárgyalást megelőzően nem mentette ki, azt a távol-
létében is meg lehet tartani. Erről a tagot az idézésben tájékoztatni kell. 
 
Ha a kizárással érintett tag és a képviselő nyilatkozata egymástól eltér, a tag nyilatkozatát kell fi-
gyelembe venni. 
 
Az eljárás alá vont tag, illetve képviselője részére az eljárás minden szakában biztosítani kell a ke-
letkezett iratokba (jegyzőkönyvekbe) való betekintést. Az eljárás során keletkezett iratokból a má-
solat egyszeri kiadásának költségét a Társaság viseli.  
 
A védekezés lehetőségét az érintett tag részére biztosítani kell, erről az idézésben tájékoztatni kell. 
Az érintett tag vagy képviselője a védekezését a vezetőség ülését megelőzően írásban, vagy legké-
sőbb a kizárást tárgyaló vezetőségi ülésen szóban terjesztheti elő.  
 
Az érintett tag és képviselője az eljárás során keletkezett iratokba betekinthet, azokról jelen pontban 
foglaltak szerint másolatot kérhet, a bizonyítékokra nyilatkozatot tehet, a meghallgatott személyek-
nek kérdést tehet fel, továbbá az eljárás bármely szakaszában egyéb bizonyítási indítványt terjeszthet 
elő. 
 
A vezetőség nem nyilvános ülésen a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást végez. A bizonyítás 
keretében megvizsgálja a kezdeményezés alapjául szolgáló okiratokat és körülményeket. Ennek ér-
dekében az érintett tagot, szükség esetén akár a tag által indítványozott tanút, akár más, az ügy 
szempontjából releváns tények birtokában lévő más személyeket, mint tanúkat meghallgathatja, és 
egyéb bizonyítást végezhet.  
 
A vezetőség ügydöntő határozatának meghozatala előtt az utolsó szó joga az érintett tagot illeti meg, 
aki védekezését összefoglalva előadhatja. 
 
A tag kizárásához a vezetőség összes tagjának legalább háromnegyedes szótöbbségével meghozott, 
a kizárás okát megjelölő határozata szükséges. Az érintett tag – amennyiben tagja a vezetőségnek - 
ebben a kérdésben nem szavazhat. A vezetőség a határozatát köteles írásba foglalni és indokolással 
ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.  
 
A kizáró határozatot a taggal írásban is közölni kell. A kizárást kimondó határozat ellen, annak 
kézhezvételét követő 15 napon belül a kizárt tag írásban fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Tár-
saság elnökéhez kell benyújtani, és a közgyűlés bírálja el. A közgyűlést a fellebbezés beérkezését 
követően, lehetőleg 30 napon belül kell összehívni.  
 
A kizáró határozat elleni fellebbezést elbíráló közgyűlésen a kizárt tagnak vagy képviselőjének meg-
felelő időt és módot kell adni ahhoz, hogy a kizáró határozattal szembeni védekezés és a fellebbe-
zésében foglaltak szóban is előadásra kerülhessenek. 
A fellebbezést elbíráló közgyűlés nem nyilvános. A határozathozatal során az érintett tag nem sza-
vazhat. 

 (2) A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik: 
a/ a Társaság jogutód nélküli megszűnésével; 
b/ a tiszteletbeli tag részéről történő írásbeli lemondással; 



 

 5 

 
a tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a 
vezetőséget tájékoztatni kell; 

c/ a tiszteletbeli tag halálával, 
d/ kizárással - a tiszteletbeli tag kizárására a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak. 

 (3) A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik: 
a/ a Társaság jogutód nélküli megszűnésével; 
b/ a pártoló tagsági viszonynak a pártoló tag részéről történő felmondásával; 
   A pártoló tag a tagság felmondását a Társaság elnökének vagy főtitkárának írásban tartozik beje-

lenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét követő hónap utolsó napján szűnik meg. A 
tagsági viszony megszűnéséről a Társaság vezetőségét tájékoztatni kell. 

c/ a pártoló tag halálával, illetve a jogi személy pártoló tag megszűnésével, 
d/ felmondással, 
  az önként vállalt kötelezettség két éven át történő nem teljesítése esetén, abban az esetben, ha  tag a 

főtitkár írásbeli felhívása ellenére sem tesz eleget 30 napon belül az általa vállalt kötelezettségé-
nek; A főtitkár által hozott felmondási határozat ellen a pártoló tag a kézhezvételtől számított 15 
napon belül a Társaság vezetőségéhez fellebbezhet. A vállalt kötelezettség teljesítését követően a 
tagsági viszonyt a Társaság helyreállíthatja. 

e/ kizárással - a pártoló tag kizárására a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak.   
 

IV. A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA  
8. §. A társaság vezető szervei: 

(1) a közgyűlés, 
(2) a vezetőség 
A Társaság állandó bizottsága a felügyelőbizottság 
 

V. KÖZGYŰLÉS  
9. §. A Társaság döntéshozó szerve a közgyűlés, amely minden, a Társaságot érintő kérdésben döntési hatás-

körrel rendelkezik. 
 

10. §. A közgyűlés hatáskörébe tartozik 
a/ az alapszabály módosítása; 
b/ a Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c/ a vezetőség megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
d) az éves költségvetés elfogadása; 
e/ az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a Társaság vagyoni helyzetéről szóló jelentésé-

nek-elfogadása, továbbá a vezetőség beszámolójának elfogadása; 
f/ a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel 

munkaviszonyban áll; 
g/ az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, vezető tisztségvise-

lőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h/ a jelenlegi és korábbi MEAT tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más 

társasági szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
i/ a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 
j/ a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
k/ a végelszámoló kijelölése; 
l/ a rendes tagok által a Társaságnak fizetendő tagdíj mérték és a kedvezmények megállapítása; 
m/ a vezetőség és az állandó bizottságok beszámolója alapján a Társaság munkájának megvitatása, a 

Társaság legfontosabb feladatainak meghatározása; 
n/ négy évre szólóan a vezetőség 20 rendes és 4 póttagjának megválasztása oly módon, hogy legalább 2 

rendes tag alapkutató szakember legyen; 
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o/ minden választás alkalmával a vezetőségnek 50 %-ban meg kell újulnia, ezért az esetlegesen ismétel-

ten megválasztott, de az 50%-ot túlhaladó személyek automatikusan kiesnek az új vezetőségből, s helyükre 
a következő legtöbb szavazattal rendelkező jelöltek kerülnek. 

p/ társasági lap kiadásáról vagy megszűntetéséről való döntés hozatala. 
 

11. §. A Társaság választott szervei a közgyűlésnek felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak.  
 

12. §. A közgyűlés a tagok összességéből áll. A vezetőség által megállapított számú meghívott vendéget a köz-
gyűlésen tanácskozási jog illeti meg. A közgyűlés ülései nyilvánosak, kivéve a 7.§ (1) bekezdésében fog-
laltakat. Zárt ülést lehet elrendelni a jelenlévők 10%-ának támogatásával. 

 
13. §. (1) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként kell összehívni. A közgyűlést össze kell hívni ak-

kor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja. 
 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. 

Ezen bármelyik ok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körül-
mény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Társaság megszüntetéséről dönteni. 

(2) A közgyűlést a vezetőség igazolt módon hívja össze. A közgyűlés helyét, idejét, valamint az ülés na-
pirendi pontjait - a rendkívüli közgyűlés esetét kivéve - a vezetőség állapítja meg. A főtitkár részletes napi-
rendet tartalmazó meghívót jelentet meg a Társaság honlapján, valamint a tagoknak a nyilvántartás részére 
bejelentett elektronikus levelezési címére közvetlenül meghívót küld legalább 15 nappal a kitűzött időpont 
előtt. A meghívónak tartalmaznia kell 

a/ a Társaság nevét és székhelyét; 
b/ az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c/ az ülés napirendjét. 
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tár-

gyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
 (3) A közgyűlés az üléseit a vezetőség által esetenként meghatározott helyen tartja. 
 (4) Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 

valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 
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 egyhan-
gúlag hozzájárul. 

 (5) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és a Társaság 
szervei a vezetőségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

A napirend kiegészítésének tárgyában a vezetőség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti ké-
relemről a vezetőség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemben foglaltaknak helyt adó döntést hozott a vezetőség, abban az 
esetben köteles a határozatát a Társaság honlapján közzétenni és a tagoknak a tagnyilvántartás részére be-
jelentett elektronikus levelezési címére közvetlenül megküldeni legkésőbb a közgyűlés megtartása előtt 3 
nappal. 

 
14. §. (1) A közgyűlést a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén a főtitkár nyitja meg és felkéri a megjelente-

ket, hogy egyszerű szótöbbséges határozattal, nyílt szavazás útján válasszák meg a közgyűlés tisztségvise-
lőit: a levezető elnököt, a jegyzőkönyv-vezetőjét, a jegyzőkönyv hitelesítőjét és a három tagból álló szava-
zatszámláló bizottságot. A szavazatszámláló bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok meg-
számlálása és a szavazás eredményének közlése a közgyűlést levezető személlyel. A szavazás eredményét 
a közgyűlésen az azt levezető személy hirdeti ki. 
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 (2) A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet aláírásával a közgyűlést levezető személy, a jegyző-

könyv vezetője és erre a tisztségre a közgyűlésen megválasztott társasági tag hitelesít. A jegyzőkönyv el-
készítéséről, szerkesztéséről a jegyzőkönyv-vezetője gondoskodik. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az 
előterjesztéseket, a javaslatokat, a felszólalások lényegét, a szavazásra feltett kérdéseket, a szavazás mód-
ját és eredményét (a döntést támogatók és ellenzők számarányát), valamint a hozott határozatok, állásfog-
lalások és javaslatok szó szerinti szövegét, időpontját és hatályát. 
 

15. §. A szabályszerűen meghirdetett közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50 %-a + 1 fő je-
len van. 
(1) a/ A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés 

jelenlévő tagjai 10 %-ának javaslatára a szavazást titkosan kell lefolytatni. 
b/ A vezetőséget a közgyűlés  a jelölőbizottság előzetes jelölése alapján, titkos szavazással választja.  

 c/ A közgyűlés a személyre vonatkozó más határozatokat is titkos szavazás útján hozza. 
(2) Az alapszabály módosításához a határozatképes közgyűlés háromnegyedének egyetértő szavazata 

szükséges. 
(3) a Társaság céljainak módosításához, a Társaság megszüntetésének vagy más társasággal történő 

egyesülésének, egyéb szervezethez történő csatlakozásának vagy onnan kiválásának kimondásához a sza-
vazati joggal rendelkező tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

(4) A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben - ide értve a vezetőségi tagok megválasztását is - inter-
netes távszavazás vagy postai levélszavazás útján is lehet döntést hozni. E módszerek választását illetően a 
vezetőség esetenként dönt, a lebonyolítás a főtitkár feladata, a jogszerűség (pl. titkosság stb.) ellenőrzése a 
felügyelőbizottság hatásköre. Egy választáson vagy döntés során csak egy szavazási forma alkalmazható. 

(5) A távszavazás szabályai: 
a/ a távszavazásra 10-30 napos időszak határozandó meg, melyről a tagságot a szavazási időszak 

kezdete előtt legalább 2 héttel a MEAT honlapján és elektronikus levélben is értesíteni kell; 
b/ a szavazás szavazási felületen történhet, melynek: 

ba) biztonságos kapcsolati formában kell működnie; 
bb) a szavazni akaró tagot egyértelműen kell azonosítania; 
bc) a szavazat leadását és azt a tényt, hogy a rendszer a szavazatot rögzítette e-mail-ben vissza 
kell igazolnia; 
bd) az elektronikus rendszernek ki kell zárnia az ismételt szavazás lehetőségét; 

c/ a szavazás ellenőrzése, az eredmény megállapítása kizárólagosan elektronikus formában történik; 
d/ a szavazási időszak lejártát követő 3 napon belül a felügyelőbizottság megállapítja az eredményt, 

és közzé teszi a Társaság honlapján; 
e/ a szavazások eredményét a Társaság honlapján legalább négy évre visszamenőlegesen hozzáfér-

hetővé kell tenni; 
 

16.§. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést a határozatképtelenség miatt elnapolt közgyűlés 
után 30 napon belül kell azonos napirenddel megtartani. A közgyűlési meghívóban tájékoztatni kell a meg-
hívottakat a megismételt közgyűlés helyéről és időpontjáról, valamint arról, hogy a megismételt közgyűlés 
a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

 
VI. VEZETŐSÉG  

17.§. A vezetőség a Társaság ügyvezető szerve. Két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés hatáskörét - a 
kizárólagos hatáskörök kivételével – a vezetőség gyakorolja. 

 
18. §. A vezetőség a Társaság 20 tagjából áll.  Üléseire tanácskozási joggal meghívást kapnak: a felügyelőbi-

zottság elnöke, valamint a szekciók elnökei, ha nem választott vezetőségi tagok. Vezetőségi tag kiesése 
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esetén a vezetőség-választáson legtöbb szavazatot kapott póttag lép a helyére, tekintet nélkül a 10.§ n/ és 
o/ pontjára . 

 
19. §. A vezetőség feladatkörébe tartozik 

a/ a Társaság napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
b/ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c/ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d/ a társasági vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatás-

körébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e/ a Társaság jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megvá-

lasztásának előkészítése; 
f/ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g/ az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h/ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
i/ a tagság nyilvántartása; 
j/ a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
k/ a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l)/a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén 

az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
m/ az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 
 
A vezetőség kizárólagos feladatkörébe tartoznak a fentieken kívül az alábbiak: 
(1) Tagjai közül megválasztja a tisztségviselőket: az elnököt, főtitkárt, pénztárost és jegyzőt. Az elnöki 

és a főtitkári funkciót maximálisan két összefüggő perióduson keresztül töltheti be ugyanazon személy. 
(2) Határozatot hozhat – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a Társaság 

egészét érintő bármely kérdésben, intézkedik, és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben. 
(3) Figyelemmel kíséri a Társaság alapszabályszerű működését és munkáját, továbbá a Társaság tisztség-

viselőinek tevékenységét. 
(4) Megvitatja és jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket; végrehajtja a közgyűlés határozatait, illetve 

gondoskodik azok végrehajtásáról. 
(5) Irányítja a Társaság gazdálkodását. 
(6) Állást foglal a társasági emlékérmek, díjak alapításában. 
(7) A különleges társasági feladatok és elvi jelentőségű kérdések megoldása céljából – a szükséghez 

mérten – bizottságokat hozhat létre. 
(8) Megvitatja az országos jelentőségű tudományos koncepciókat és fejlesztési előrejelzéseket, kialakítja 

a Társaság szakterületével kapcsolatos javaslatait. 
(9) Javaslatot tesz kormánykitüntetések adományozására. 
(10) Jóváhagyja a Társaság féléves utazási tervét az utazási kérelmek bizottság által megfelelően indo-

kolt és rangsorolt listája alapján, amit a mindenkori támogatási forrás terhére külföldi kongresszusok előtt 
ill. után pályáznak meg a tagok. 

(11) A tisztújító közgyűlést megelőző évben titkos szavazással megválasztja a 3 tagú jelölőbizottságot, 
amely a jelölésnél tekintettel van a jelöltek területi és szakspecialitás szerinti megoszlására. A szavazóla-
pon a jelöltek neve mellett - velük egyeztetve - feltüntetésre kerül régiójuk és specialitásuk.  (12) Irányítja a Társaság nemzetközi tevékenységét, így engedélyezi a külföldi szakemberek meghívását 
a Társaság költségén. 

 
20. §. (1) A vezetőség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az ülés összehívásáról a 

Társaság főtitkára gondoskodik. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket legalább hét nap-
pal a kitűzött időpont előtt a vezetőség tagjai részére igazolt módon meg kell küldeni a nyilvántartás ré-
szére bejelentett elektronikus levelezési címükre. A meghívónak tartalmaznia kell 

a/ a Társaság nevét és székhelyét; 
 b/ az ülés idejének,  helyszínének és megtartási módjának megjelölését; 
 c/ az ülés napirendjét. 
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(2) A vezetőség ülései nem nyilvánosak. A vezetőségi ülések személyes jelenléten kívül megtarthatók    

elektronikus hírközlő eszköz bevonásával is, erről az elnök dönt. Az igénybe vehető elektronikus 
hírközlő eszköz olyan lehet, ahol a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes 
kommunikáció - beleértve az on-line szavazás lehetőségét - folyamatosan biztosított. Az elektronikus 
hírközlő eszköz igénybevételével lefolytatott ülés kezdési időpontjára az egyesület székhelye szerinti 
időzóna irányadó. 

(3) A vezetőség üléséről két héten belül jegyzőkönyv készül, amelyet aláírásával a vezetőség egyik tagja 
hitelesít. 

 
21. §. (1) A vezetőség határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkezőknek több mint a fele jelen van. 

(2) A vezetőség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A vezetőség 
bármely tagjának javaslatára a vezetőség elhatározhatja a titkos szavazást.  

(3) A határozatképesség hiánya esetén legkésőbb 30 napon belül azonos napirenddel megismételt veze-
tőségi ülést kell tartani. 

(4) A vezetőség hatáskörébe tartozó, nyílt szavazással eldönthető kérdésekben ülés tartása nélkül, elekt-
ronikus levelezés útján is lehet döntést hozni. A módszer alkalmazásáról az elnök dönt, ezt követően a fő-
titkár a határozat tervezetét a vezetőségi tagok részére megküldi, és megadja a szavazatok leadásának ha-
táridejét. A tagok szavazatukat a főtitkárnak küldik meg. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal akkor ered-
ményes, ha legalább a vezetőségi tagok fele megküldte szavazatát. A szavazásra megszabott határidő 
utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi vezetőségi tag szavazata ezt megelőzően érkezik 
meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - a főtitkár megállapítja 
a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a vezetőség tagjaival. A határozathozatal 
napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó sza-
vazat beérkezésének napja. 
Ha bármely vezetőségi tag az ülés megtartását kívánja, a vezetőség ülését az elnöknek össze kell hívnia. 

 
22. §. (1) Rendkívüli vezetőségi ülést a vezetőségi tagok legalább 1/3-ának együttes kérése esetén össze kell 

hívni. 
(2) A rendkívüli vezetőségi ülés összehívására irányuló indítványban a javasolt tárgysorozatot is meg 

kell jelölni. 
(3) A rendkívüli vezetőségi ülést az indítványozástól számított 30 napon belül meg kell tartani. 
(4) A rendes vezetőségi ülésre vonatkozó szabályokat a rendkívüli vezetőségi ülésre is értelemszerűen 

alkalmazni kell. 
 

23. §. (1) A vezetőség két ülése közötti időszakban az elnök és főtitkár intézik a vezetőség hatáskörébe tartozó 
sürgős kérdéseket.: 

a/ a Társaság napi ügyeinek vitele; 
b/ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c/ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d/ a Társasági vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés ha-

táskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e/ a Társaság jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megvá-

lasztásának előkészítése; 
f/ a vezetőség által összehívott közgyűlésről a tagság és a Társaság szerveinek értesítése; 
g/ részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre; 
h/ a tagság nyilvántartása, tagfelvételről döntés; 
i/ a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
j/ a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
k/ a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén 

az e törvényben előírt intézkedések megtétele. 
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24. §. (1) A Társaság elnökének hatásköre: 

a/ Képviseli a Társaságot a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, továbbá harmadik szemé-
lyek előtt. 

b/ Megnyitja a közgyűlést és vezeti a vezetőség tanácskozásait. 
c/ Dönt és/vagy intézkedik a vezetőség két ülése közötti időszakban az annak hatáskörébe tartozó, de 

halaszthatatlan döntést és/vagy intézkedést igénylő ügyekben. 
d/ Őrködik a hatályos jogszabályok, különösen a Társaságra vonatkozó rendelkezések és a Társaság 

alapszabályának szigorú betartása felett. 
e/ Ellenőrzi a vezetőség határozatainak végrehajtását. 
f/ Ellenőrzi a tisztségviselők működését. 
g./Megilleti a Társaság bankszámlája feletti rendelkezési jog. 

(2) Az elnököt akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti. Ha a főtitkár is akadályoztatva van, a pénz-
táros jár el.  

(3) A Társaság főtitkárának hatásköre: 
a/ a Társaság vezető szerveinek ülései között a testületek határozatainak megfelelően folyamatosan 

intézi a Társaság ügyeit; 
b/ előkészíti a vezető szervek üléseit; biztosítja működésüket és gondoskodik a határozatok végre-

hajtásáról; 
Az elnök és a főtitkár döntéseikért felelősséggel tartoznak, és azokról a vezetőség legközelebbi ülésén 

beszámolni kötelesek. 
(4) A pénztáros a Társaság pénztárát kezeli, irányítja és ellenőrzi a bevételek és kiadások teljesítését, a 

pénztárkészlet előírás szerinti elhelyezését, valamint a naplófőkönyv vezetését. 
(5) A jegyző vezeti a vezetőségi ülések jegyzőkönyvét. Akadályoztatása esetén az ülésező testület vá-

laszt jegyzőkönyv-vezetőt.  
 

25. § (1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 
a/ határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b/ megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c/ visszahívással; 
d/ lemondással; 
e/ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f/ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
g/ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

(2) A Társaság tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 
(3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a vezetőséghez vagy a Társaság vezető tisztségviselőjéhez vagy 

a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 
(4) Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével 

vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatá-
lyossá. 

 
VII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS SZEKCIÓK  

26. §. (1) A felügyelőbizottság a közgyűlés által a nem vezetőségi tagok közül 4 évre választott elnökből, két 
tagból és egy póttagból áll. Kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, csak ennek tartozik felelősséggel. 

(2) A bizottság ellenőrzésének tárgya a Társaság egész tevékenysége; feladata, hogy az ügyvezetést a 
Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 

Figyelemmel kíséri a Társaság jogszabályok, alapszabály és társasági határozatok szerinti működését, 
így különösen a rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő felhasz-
nálását, ellenőrzi a Társaság pénzügyi gazdálkodását, továbbá az ügyvitelre, az ügyintézésre, távszavazásra 
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és a nyilvántartásokra vonatkozó előírások betartását. Tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől je-
lentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat meg-
vizsgálhatja. 

(3) A bizottság elnöke a vezetőség ülésein tanácskozási joggal részt vesz, a bizottság megállapításairól 
tájékoztatja a társaság vezetőségét és beszámol a közgyűlésnek.  

(4) A bizottság szükség szerint társasági tagokat, külső szaktanácsadókat, külső eseti szakértőket is be-
vonhat munkájába. 

(5)  A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult döntéshozó szervet vagy ügyintéző és képvise-
leti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy a Társaság 
működése során olyan jogszabálysértés történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárí-
tása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult döntéshozó szerv vagy ügyintéző és képviseleti szerv dönté-
sét teszi szükségessé. A felügyelőbizottság megállapításai és javaslatai alapján a Társaság illetékes szerve 
köteles az intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni és minderről a felügyelőbizottságot 
értesíteni. 

(6) A bizottság szükség szerint ülésezik; határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A 
bizottság akkor határozatképes, ha azon mindhárom tagja – elnöke és két tagja – jelen van. Az ülésekről 
emlékeztető készül, amelyet a jelenlévők írnak alá. Az emlékeztetőt a főtitkár az ülést követő 30 napon be-
lül megkapja. 

 
27.§ 

(1) Az endokrinológia speciális területét művelő társasági tagok tudományos tevékenységük művelése ér-
dekében szekciókat hoznak létre, melyek nem önálló jogi személyek. Megalakulásukhoz a Társaság veze-
tőségének hozzájárulása szükséges. 
(2) A szekciók működési szabályzatot készítenek, melyet a Társaság vezetősége hagy jóvá. A szekciók ve-
zetői évente beszámolnak a Társaság vezetőségének a szekció munkájáról. 
(3) A szekciók a Társaság vezetőségének előzetes jóváhagyásával konferenciákat rendeznek. A rendezvé-
nyek pénzügyi elszámolását 30 napon belül a Társaság elnökének benyújtják  
(4) A szekciók tevékenysége, rendezvénye nem lehet alkalmas a Társaság szakmai kompetenciájának csor-
bítására. 

VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA  
28. §. (1) a Társaság vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek fel-

ajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. 
(2) A Társaság tartozásáért saját vagyonával felel. 
A tagok – a tagdíjfizetésen túl – a Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
(3) A Társaság költségvetését a pénztáros terjeszti a közgyűlés elé. 
(4) A Társaság vagyonát céljának megfelelően használja, vagyonát nem osztja fel a tagjai között, és a 

tagok részére nyereséget nem juttat. 
29.§ A MEAT rendes tagjai által fizetendő tagdíj: 

(1) A MEAT tagdíja egy naptári évre      3000,- Ft 
 Kedvezményezettek: 
- 30 év alattiak          1000,- Ft 
- 65 éven felüliek               0,- Ft 
(2) A tagdíj-kategóriát mindig a tárgyév január elsejei állapot szerint kell megállapítani. 
 

IX. KIZÁRÓ ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK  
30.§ (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásá-

hoz szükséges körben nem korlátozták. 
(2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
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(3) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalko-
zástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató 
jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
(5) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltil-
tottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 

31.§ (1) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 
aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a/ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b/ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

(2) Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
(3) Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a/ a vezetőség tagja, 
b/ a Társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c/ a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban 
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

d/ az a/-c/ pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
(4) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége el-
látásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy 
vezető tisztségviselője. 
(5) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felü-
gyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. 

 
X. A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE  

32. §. (1) A Társaság működése felett az ügyészség – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott eltérésekkel - az 
ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellen-
őrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak 
van helye. 

 (2) Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irány-
adóak azzal, hogy amennyiben a MEAT alapszabálya ellentétes az újonnan hatályba lépő jogszabály bár-
mely rendelkezésével, abban az esetben a MEAT a mindenkor hatályos jogszabály kötelező rendelkezése 
szerint fejti ki célját és folytatja tevékenységét. 

 
XI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE  

33. §. A Társaság feloszlással, feloszlatással, megszűnésének megállapításával, illetve megszűntetéssel, továbbá 
más társadalmi szervezettel való egyesüléssel szűnik meg. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén 
a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a Társaság céljához hasonló cél megva-
lósítására létrejött tudományos társaságnak kell átadni. 
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XII. HATÁLYBALÉPÉS  

 34.§  Jelen „MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY”-t a Magyar 
Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság a 2022. június 17. napján megtartott közgyűlésén elfogadta, ren-
delkezései ugyanezen naptól lépnek életbe. 
Az Alapszabály 2022. június hó 17. napján módosult rendelkezései kiemelésre kerültek: az új szövegek 
aláhúzva, a törölt szövegrészek vízszintes vonallal áthúzva. 
Egyidejűleg hatályát veszti a Társaság 2019. április hó 26. napján megalkotott Alapszabálya. 

 
 
Zalakaros, 2022. június 17.    

dr. Tóth Miklós 
a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság elnöke 


