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Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság 
Alapszabálya 

 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 
1. A Társaság 
 

/1/ neve: Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság 
angolul: Hungarian Association of Paedodontics and Orthodontics 
németül: Ungarische Gesellschaft für Kinderstomatologie und Kieferorthopedie 

 
/2/ székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47. 

 
/3/ pecsétje: köriratban a Társaság neve és alapításának éve. 

 
2. §. 

 
1. A Társaság jogi személy /Egyesület/. 
2. A Társaság a gyermekfogászattal és fogszabályozással foglalkozó tagok önkéntes tár-

sulásán alapuló, a tudományág területén a szakmai munkát koordináló és segítő, ér-
dekfeltáró, a hazai és nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejlesztését elősegítő 
egyesület. 

3. A Társaság tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségé-
nek /a továbbiakban: MOTESZ/ 

4. A Társaság tagja a Magyar Fogorvosok Egyesületének /továbbiakban: MFE/ 
5. A Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaságot a Fővárosi Bíróság nyil-

vántartásba vette. Nyilvántartási szám: 01-02-0004576. Ügyszám: 
0100/Pk.69001/1992. 

 
 

II. A Társaság célja és tevékenysége 
 

3. §. 
 

1. A Társaság elősegíti a tagok szakmai képzettségének emelését. 
2. A Társaság saját szakterületén elősegíti az országos szintű társadalmi, etikai, tudomá-

nyos és oktatási feladatok megoldását. 
3. Tagjai kezdeményezésére, a tagokkal történt egyeztetés után, javaslattevő és vélemé-

nyező tevékenységet fejt ki a gyermekfogászatot és fogszabályozást általánosan és 
alapvetően érintő döntések, tervek, fejlesztések, koncepciók, jogszabályok, állásfogla-
lások kidolgozásában, illetve módosításában. 

4. A Társaság a meghozott döntésekre, szabályozásokra vonatkozó tapasztalatait – tagjai 
összehangolt véleményét figyelembe véve – a téma szerint illetékes állami, illetve tár-
sadalmi szervhez továbbítja. 

5. Előmozdítja tagjai szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, 
tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket. 
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6. A Társaság kapcsolatot létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szerveze-
tekkel, társaságokkal. 

7. A Társaság a szakmai továbbképzést szolgáló nemzeti és nemzetközi konferenciákat 
szervez. 

8. A Társaság anyagi lehetőségeinek határain belül mindent megtesz tagjai külföldi 
kongresszusokon való részvételének előmozdítására. 

9. A Társaság céljainak elérésére és feladatainak megoldására pályázatot hirdethet, ju-
talmakat tűzhet ki, emlékérmeket és díjakat alapíthat. 

10. A Társaság az érvényes jogszabályokban előírtaknak megfelelően kiadványokat szer-
keszthet és adhat ki. 

 
 

III. A Társaság tagjai 
 

4. §. 
 

1. A Társaság tagjai lehetnek: 
a. rendes tagok, 
b. tiszteletbeli tagok, 
c. pártoló tagok. 

2. Rendes tagja lehet a Társaságnak az az egyetemet végzett fogorvos, általános orvos, 
aki kötelezi magát a Társaság alapszabályának betartására, gyermekfogászati vagy 
fogszabályozási szakterületen dolgozik, illetve érdeklődést mutat a két szakterület 
iránt. A Társaság rendes tagja köteles rendszeresen fizetni az előírt tagdíjat. A tagság 
az alapításkor a Társaság nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési 
kérelemnek az Elnökség általi elfogadásával keletkezik. A tag személyes adatainak 
változását 1 hónapon belül köteles bejelenteni az Elnökségnek. 

3. Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a gyermekfogászat, 
illetve a fogszabályozás területén kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki. A tisztelet-
beli tagot a Társaság Elnökségének ajánlására a Társaság Vezetősége választja. A tisz-
teletbeli tag joga, hogy a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal részt vegyen. 

4. Pártoló tagok lehetnek olyan magyar vagy külföldi természetes személyek, illetve jogi 
személyek, akik a Társaság működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi, vagy egyéb 
támogatást tudnak nyújtani. A pártoló tagságot az Elnökség javaslatára a Vezetőség 
hagyja jóvá. 

5. A Társaság tagjainak listáját az alapszabályhoz csatolt 1. számú melléklet (tagjegy-
zék) tartalmazza. 

 
5. §. 

 
1. A rendes tag jogai:  

a/ tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Társaság minden rendezvényén, a 
Közgyűlésen; 
b/ bármilyen társasági tisztségre választható; 
c/ javaslatokat és előterjesztéseket tehet a Társaság bármely szervéhez. 

2. A rendes tag kötelezettségei: 
a/ a Társaság tagsági díjának rendszeres fizetése; 
b/ az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően részvétel a Társaság céljainak elérését 
szolgáló tevékenységben. 

3. A tiszteletbeli tag jogai: 
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a/ tanácskozási joggal részt vehet a Társaság bármely rendezvényén, 
b/ javaslatokat és előterjesztéseket tehet a Társaság bármely szervéhez. 

4. A tiszteletbeli tag kötelessége, hogy szakmai tekintélyével és a rendelkezésére álló 
eszközökkel segítse a Társaság céljainak megvalósítását, különös tekintettel a Társa-
ság nemzetközi jó hírnevére. 

5. A pártoló tag jogai: 
a/ tanácskozási joggal részt vehet a Társaság rendezvényein; 
b/ a Társaság Közgyűlésén csak tanácskozási joggal vehet részt; 
c/ javaslatokat és előterjesztéseket tehet a Társaság bármely szervéhez. 

6. A pártoló tag kötelezettségei: 
A Társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse. 
 

6. §. 
 

1. A Társasági tagság megszűnik: 
a/ a természetes személy elhalálozásával, illetve a jogi személy jogutód nélküli meg-
szűnésével; 
b/ a Társaság tagjai sorából való írásban - akár indokolás nélkül - bejelentett kilépés-
sel, mely bejelentést a Társaság Elnökéhez kell benyújtani; 
c/ a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával, ha a tag nem felel meg a tagsá-
gi feltételeknek (például a tagdíjfizetésre kötelezett tag felszólítás ellenére sem tesz 
eleget tagdíjfizetési kötelezettségének 2 év türelmi idő alatt sem); 
d/ kizárással, a tag jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén. 

2. Ha a tag nem felel meg a 4. § 1. és 2. pontjában írt tagsági feltételeknek, a Társaság a 
tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a 
Társaság közgyűlése dönt. 

3. A tagnak jogszabályt, a Társaság alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan 
vagy ismételten sértő magatartása esetén – bármely társasági tag vagy szerv kezde-
ményezésére – a taggal szemben kizárási eljárás folytatható le. A kizárásról az Elnök-
ség előterjesztése alapján a Vezetőség határoz. A tag kizárását kimondó határozatot 
írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a ki-
zárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről 
való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

 
 

IV. A Társaság vezető szervei 
 
1. A Társaság szervei: 

a/ a Közgyűlés, 
b/ a Vezetőség, 
c/ az Elnökség. 

 
A Közgyűlés 

 
7. §. 

 
1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. 
2. A Közgyűlés tagja csak a Társaság rendes tagja lehet, szavazati joggal egyedül ők ren-

delkeznek. A rendes tag jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorol-
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ni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és 
észrevételeket tenni. A Közgyűlésen a pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal 
vehetnek részt. 
 

8. §. 
 
1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a/ az alapszabály elfogadása és módosítása; 
b/ a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak, valamint a Választási Bizottság 
Elnökének és tagjainak megválasztása; 
c/ a Társaság megszüntetésének, vagy más szervezettel történő egyesülésének kimon-
dása, és ennek keretében a meglévő vagyonról való döntés. 

2. A Közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli: 
a/ rendes Közgyűlést évente egy alkalommal; 
b/ vezetőségválasztással egybekötött Közgyűlést három évenként kell összehívni. 

3. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni: 
a/ ha a rendes tagok legalább 1/3-a azt írásban kéri; 
b/ ha azt a Vezetőség indokoltnak tartja; 
c/ ha a felügyeletet ellátó ügyészség írásban indítványozza; 
d/ ha a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
e/ a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíte-
ni; vagy 
f/ a Társaság céljainak elérése veszélybe került. 
A d/ - f/ pontok alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a Társaság meg-
szüntetéséről dönteni. 

4. A Közgyűlés ülését a vezető tisztségviselő meghívó küldésével vagy közzétételével hív-
ja össze. A közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt 
napnak kell eltelnie. A meghívónak tartalmaznia kell 
a/ a Társaság nevét és székhelyét; 
b/ az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c/ az ülés napirendjét; 
d/ határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő 
határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást; és 
e/ küldöttgyűlés tartása esetén az erre a körülményre történő utalást. 
A közgyűlés helyszínét elegendő a meghívóban megjelölni akkor is, ha az eltér a Tár-
saság székhelyétől. 
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a ta-
gok és a Társaság szervei a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásá-
val. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy 
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó 
szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásá-
ról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 
tárgyában. 
Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtar-
tani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egy-
hangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 
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A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és a 
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a Közgyűlés ösz-
szehívására jogosult által meghívottak, és az alapszabály, vagy a Közgyűlés határoza-
ta alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 
Az előbbi két eset körébe nem eső, nem szabályosan összehívott, vagy megtartott Köz-
gyűlésen elfogadott, és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának idő-
pontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a Közgyűlés napjától 
számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el. 

5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a Társaság tagjainak legalább 50%-a + 1 fő, 
azaz a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A 
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely 
ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A határozat meghozatalakor nem 
szavazhat az, 
a/ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy ter-
hére 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 jogi személynek nem tagja 
vagy alapítója; 
e/ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 
áll; vagy 
f/ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

6. A Közgyűlés határozatait – a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett sza-
vazatok figyelembevételével – egyszerű szótöbbséggel hozza. 
A Társaság alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválá-
sához a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Tár-
saság céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntés-
hez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határo-
zata szükséges. 

7. A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni 
a tag nevét és lakóhelyét, vagy székhelyét. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke 
és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 

8. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza 
a/ a Társaság nevét és székhelyét; 
b/ a Közgyűlés helyét és idejét; 
c/ a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítő-
jének a nevét; 
d/ a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 
e/ a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a sza-
vazástól tartózkodók számát. 
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy 
erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. 
A Társaság ügyvezetése köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet az 
egyesület dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. 
Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának, vagy a jegyzőkönyv egy részét 
tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az ügyvezetéstől. 
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9. A Vezetőség választása titkos szavazással történik. Egyéb személyi kérdésekben nyílt 
szavazás is lehetséges. 

10. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden sze-
replő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az 
eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják 
össze. 

11. A Közgyűlés ülés tartása nélkül is határozatot hozhat. Az ilyen határozathozatalt az 
ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdemé-
nyezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított nyolcnapos határidőt kell 
biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére. 
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vo-
natkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali 
eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés 
részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szük-
séges lenne ülés tartása esetén. 
Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlés ülését az ügyvezetésnek ösz-
sze kell hívnia. 
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha vala-
mennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezé-
sének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás 
eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal 
napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, 
akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

 
A Vezetőség 

 
9. §. 

 
1. A Vezetőség a Társaság képviselő szerve. 
2. A Vezetőség 21 rendes tagból áll. 
3. A Vezetőséget a Közgyűlés a Társaság rendes tagjai közül választja titkos szavazással 

3 évre. 
4. Vezetőségi ülést évente két alkalommal kell tartani. 
5. A vezetőségi ülés helyét, idejét, napirendjét az Elnökség hirdeti meg. 
6. A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon a vezetőségi tagoknak legalább 50%-a + 1 

fő részt vesz. 
7. Amennyiben határozatképtelenség miatt a vezetőségi ülést el kell halasztani, a másod-

szorra összehívott vezetőségi ülés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek szá-
mára való tekintet nélkül határozatképes. 

8. A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos 
szavazás szükséges, amitől azonban a Vezetőség eltekinthet. 

9. A Vezetőségre egyebekben a Közgyűlés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 

10. §. 
 

1. A Vezetőség két Közgyűlés között a Közgyűlés hatáskörét gyakorolja, kivéve a kizá-
rólagos hatásköröket. Ennek keretében: 
a/ titkos szavazással megválasztja tagjai közül a Társaság Elnökét; 
b/ titkos szavazással megválasztja a Társaság két titkárát, valamint a pénztárost tagjai 
közül; 
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c/ jóváhagyja a Társaság meghatározott időszakra vonatkozó munkatervét, és ellenőrzi 
annak végrehajtását; 
d/ jóváhagyja a Társaság évi költségvetését; 
e/ jóváhagyja az Elnökségnek az éves tevékenységéről szóló beszámolóját; 
f/ két választás között a megüresedő vezetőségi helyekre az Elnökség kezdeményezése 
alapján új elnökségi tagot választ a Vezetőség tagjai közül; 
h/ jóváhagyja az Elnökségnek a Közgyűlés összehívására és elkészítésére vonatkozó 
előterjesztését; 
i/ megállapítja a tagsági díjat. 

 
Az Elnökség 

 
11. §. 

 
1. Az Elnökség hét tagú. Tagjai az Elnök, az Alelnök, a két Titkár, a Jegyző, a Pénztáros, 

valamint az előző ciklusban megválasztott Elnök /Past President/. Amennyiben a Tár-
saságnak bármilyen ok miatt nincs Past Presidentje, úgy a Vezetőség funkció nélkül 
választja meg az Elnökség hetedik tagját. 

2. Az Elnökség tagjait a Vezetőség választja titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel, 
a Társaság tagjai közül. A megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által törté-
nő elfogadásával jön létre. A megbízatás 3 évre szól. 

3. Az Elnökség üléseire a vezetőségi tagok is meghívást kaphatnak. 
4. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen a Társasággal 

kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Társaság tevékenységéről és gazdasági helyzeté-
ről beszámolni. 

 
12. §. 

 
1. A Társaságnak a céljai megvalósítása érdekében végzett tevékenységével összefüggő 

konkrét feladatokat, beleértve az adminisztratív munkákat is, az Elnökség látja el illet-
ve szervezi meg. A Társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, 
amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy a Vezetőség hatáskörébe, az Elnökség jogo-
sult. A Társaság ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai a Társaság ve-
zető tisztségviselői. 

2. Két vezetőségi ülés között a Társaság ügyvezetését az Elnökség látja el. 
3. Az Elnökség általában negyedévente ülésezik. 
4. Az Elnökség üléseit a Társaság Elnöke vagy az előző Elnök /Past President/ vezeti. Az 

Elnökség határozatképes, ha az ülésen az Elnökkel vagy/és az előző Elnökkel együtt 3 
fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

5. Az Elnökség munkájáról évente legalább egy alkalommal beszámol a Vezetőségnek. 
6. A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a Társaság érdekének megfelelően 

köteles ellátni. 
7. Az Elnökség feladatkörébe tartozik: 

a/ a Társaság napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a dön-
tések meghozatala; 
b/ a beszámolók előkészítése, és azoknak a Vezetőség elé terjesztése; 
c/ az éves költségvetés elkészítése, és annak a Vezetőség elé terjesztése; 
d/ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, 
a Közgyűlés vagy a Vezetőség hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és vég-
rehajtása; 
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e/ a Társaság jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának, és a 
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 
f/ a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Társaság szerveinek értesítése; 
g/ az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h/ részvétel a Közgyűlésen, és válaszadás a Társasággal 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 előírt intézkedések megtétele; és 
m/ a tag felvételéről való döntés. 
A tag felvételéről nem csak az Elnökség, hanem bármely elnökségi tag is dönthet. 

8. A Társaság vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképes-
ségét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztség-
viselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen sza-
badságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos követ-
kezmények alól nem mentesült. 

 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit va-
lamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az íté-
letben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

 Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségvi-
selő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

9. A vezető tisztségviselő a Társaság tagjai részére köteles a Társaságra vonatkozóan 
felvilágosítást adni, és számukra a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartások-
ba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő 
a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. 
A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, 
ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerű-
en gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilá-
gosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bí-
róságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására. 

10. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 
a/ a megbízás időtartamának lejártával; 
b/ visszahívással; 
c/ lemondással; 
d/ a vezető tisztségviselő halálával; 
e/ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával; 
f/ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezté-
vel. 
A Vezetőség a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik veze-
tő tisztségviselőjéhez, vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor le-
mondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető 
tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. 

 
13. §. 
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Az Elnök 
 

1. A Társaság Elnökét a Vezetőség választja meg titkos szavazással, egyszerű szótöbb-
séggel. 

2. Elnöki tisztségre ugyanaz a személy legfeljebb két egymást követő periódusra választ-
ható. 

3. Az Elnök személyesen képviseli a Társaságot. 
4. Az Elnök vezeti a Vezetőség és az Elnökség üléseit. 
5. Az Elnöknek a Társaság nevében aláírási joga van. 
6. Az Elnökség képviseletre jogosult tagjai a képviselet ellátása során a koordináció ér-

dekében tevékenységüket előzetesen egyeztetik egymással, illetve tájékoztatják egy-
mást, amelyről feljegyzést is készítenek. 

 
14. §. 

 
A Titkárok 

 
1. A Társaság egyik titkára a gyermekfogászatot, a másik titkár a fogszabályozást képvi-

seli, reprezentálja. 
2. A Titkárok a Társaság operatív munkáját vezetik. 
3. A Titkárok gondoskodnak a Közgyűlés, a Vezetőség és az Elnökség határozatainak 

végrehajtásáról. 
4. A Titkárok önállóan képviselik a Társaságot. 
5. A Titkároknak a Társaság nevében aláírási joguk van. 
6. Az Elnökség képviseletre jogosult tagjai a képviselet ellátása során a koordináció ér-

dekében tevékenységüket előzetesen egyeztetik egymással, illetve tájékoztatják egy-
mást, amelyről feljegyzést is készítenek. 

7. A Titkárok az Elnökkel egyetértésben előkészítik és meghirdetik az elnökségi ülése-
ket, azok helyét, idejét és napirendjét. 

 
15. §. 

 
Az előző Elnök /Past President/ 

 
1. A Társaságnak az a tagja, aki az előző választási ciklusban betöltötte az elnöki tisztsé-

get /Past President/, az új választási ciklusban – külön választás nélkül – teljes jogú 
tagja lesz az Elnökségnek. 

2. A Past President az Elnök akadályoztatása esetén, az Elnök megbízása alapján képvi-
seli a Társaságot. 

 
16. §. 

 
A Pénztáros 

 
1. A Pénztárost a Társaság Vezetősége választja tagjai közül. 
2. A Pénztáros tagja a Társaság Elnökségének. 
3. A Pénztáros kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, 

vezeti a pénztárkönyvet. 
4. A Pénztáros munkáját pénzügyi szakember segíti, aki a Társaság éves pénzügyi mér-

legét elkészíti. 
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V. A Társaság Bizottságai 
 

17. §. 
 

Ellenőrző Bizottság 
 

1. Az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés által 3 évre megválasztott 3 tagból áll. A Bizott-
ság elnökét a tagok maguk közül választják meg. A Bizottság kizárólag a Közgyűlés-
nek van alárendelve, csak ennek tartozik felelősséggel. Határozatképes, ha legalább 
két tagja jelen van. Határozatait a jelenlévők szótöbbségével, azaz 2 tag egyet értő sza-
vazatával hozza. 

2. A Bizottság feladata: a Társaság egész tevékenységének vizsgálata, az egyesületi szer-
vek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtá-
sának, betartásának ellenőrzése a Társaság érdekeinek megóvása céljából. Figye-
lemmel kíséri a Társaság alapszabály szerinti működését, ellenőrzi a Társaság pénz-
ügyi gazdálkodását. 

3. A Bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel 
kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni. A Bizottság megállapításairól 
tájékoztatja a Társaság Vezetőségét, beszámol a Közgyűlésnek. 

4. A Bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 
vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Tár-
saság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződése-
it megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja. 

5. A Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. 
6. A Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékeny-

sége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Bizottság tagja, aki-
vel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy 
akinek a hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője. 

7. A Bizottság tagjai a Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Bizott-
ság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasítha-
tóak. 

8. A bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a bizottsági tag lemondó nyilatko-
zatát a Társaság vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

 
18. §. 

 
Választási Bizottság 

 
1. A Választási Bizottság öt tagú. Elnökét és 4 tagját a Társaság Közgyűlése választja 

titkosan 3 évre. 
2. A Bizottság feladata: javaslatot tenni a Közgyűlésen a Vezetőség tagjaira, a Bizottsá-

gok összetételére. 
3. A Bizottság munkamódszerét maga határozza meg. 
4. A Közgyűlésen a Bizottság összetételére a Társaság Elnöke tesz javaslatot. 
 

 
VI. Vegyes rendelkezések 
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19. §. 

 
A Társaság vagyona 

 
1. A Társaság vagyona a tagdíjakból, a különböző forrásokból származó támogatásokból, 

a Társaság vagyonának hozadékaiból tevődik össze. 
2. A Társaság kiadási a működési költségek, a rendezvények költségei, tiszteletdíjak, 

külföldi kongresszusi részvétel támogatása, jutalmak és egyéb kiadások. 
3. A Társaság a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jog-

szabályok előírásainak megfelelő rend szerint éves pénzügyi terv alapján működik. 
4. A Társaság éves pénzügyi tervét és a beszámolót a vezetőségi ülés hagyja jóvá, végre-

hajtását az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. 
 

20. §. 
 

A Társaság megszűnése 
 

1. A Társaság más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak 
egyesületekre válhat szét. 

2. A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha: 
a/ az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetet-
lenné vált, és új célt nem határoztak meg; 
b/ az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt; 
c/ a tagok kimondják megszűnését; vagy 
d/ az arra jogosult szerv megszünteti; 
feltéve, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 
lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 
A jogutód nélkül megszűnt Társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt va-
gyona a Társaság tagjait illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jog-
elődjük a Társaság javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek. 
A jogutód nélkül megszűnt Társaság tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük 
mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt Társaság ki nem elégített tartozásaiért. 

 
21. §. 

 
Jogorvoslat 

 
1. A Társaság tagja, vezető tisztségviselője és ellenőrző bizottsági tagja kérheti a bíró-

ságtól a tagok és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, 
ha a határozat jogszabálysértő, vagy a létesítő okiratba ütközik. 

2. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon 
belül lehet keresetet indítani a Társaság ellen, amikor a jogosult a határozatról tudo-
mást szerzett, vagy tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított 
egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. 

3. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájá-
rult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a ha-
tározat mellett. 

 
22. §. 
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Záró rendelkezések 

 
1. Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Tör-

vénykönyv vonatkozó rendelkezései és az egyesülési jogról szóló, érvényben lévő tör-
vény rendelkezései az irányadók. 
 

23. §. 
 

Hatálybalépés 
 

1. A Társaság jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapszabályát a 
Közgyűlés 2017. február 7. napján fogadta el. 

 
Záradék 

 
Alulírott dr. Szántó Ildikó elnök és képviselő igazolom, hogy az alapszabály egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tar-
talmának. 
 
Az egységes szerkezetű alapszabály elkészítésére az alapszabály 1. § 1. pont /2/ be-
kezdésének [3/2017. (II.06.) számú határozat] és a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosított 4. - 21. §-ainak 
[2/2017. (II.06.) számú határozat] változása adott okot. A módosult részek dőlt betűvel 
kerültek megjelölésre. 

 
 
Budapest, 2017. február 6. 
 
 
 
 

…………………………….. 
dr. Szántó Ildikó elnök 

 
 
 
Előttünk mint tanúk előtt: 
 
 
 

………………………………... ………………………………... 
aláírás aláírás 

 

név: ……………………………. 
 

név: ……………………………. 
 

cím: ……………………………. 
 

cím: ……………………………. 
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