ALAPSZABÁLY
módosított egységes szerkezetbe foglalva
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság
Angolul: Hungarian Association of Cardiovascular Rehabilitation
Rövidítve: MKRT
Működési területe: A Magyar Köztársaság
Székhelye: 8230-Balatonfüred, Gyógy tér 2.
MKRT alapítás éve:
MKRT hivatalos nyelve:

1992
Magyar

MKRT emblémája:

2.

Az MKRT jogállása:

/1/ Az MKRT a kardiovaszkuláris rehabilitáció valamennyi szakterületén dolgozó magyar tagja önkéntes
társulásán alapul.
/2/ Az MKRT jogállása
a/ Az MKRT jogi személyiséggel nem rendelkező kiemelten közhasznú társadalmi szervezet. Közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt,
önkormányzati képviselő jelöltet, illetve megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és
nem támogat.
b/ A Társaság II. fejezetben ismertetett célja megvalósítása érdekében a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI tv.- ben felsorolt közhasznú tevékenységi körből a következő tevékenységeket folytatja:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
- gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségeinek elősegítése.
c/ A Társaság, mint kiemelkedően közhasznú szervezet közhasznú tevékenysége során a következő
közfeladatokat látja el:
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szív-, és érbetegek rehabilitációját elsődleges és másodlagos prevenció keretében a
megjelölt tevékenység az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 152 § (2) bekezdése,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV tv. 63/A § n) pontja alapján a
járóbeteg szakellátás (önkormányzat által ellátandó feladat) része.

d/ A Társaság vállalkozási tevékenységet a közhasznúság céljainak megvalósítása érdekében azokat nem
veszélyeztetve végez.
e/ A Társaság a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja.
f/ A Társaság céljait és feladatait bármely fogyatékos ember rehabilitációja érdekében tevékenykedő
személy – nem csupán a társaság tagjai – javára látja el és részesíti őket közhasznú szolgáltatásaiból. A
Társaság hatáskörrel bíró vezető testületének döntése alapján tagjait előre meghatározott
kedvezményekben részesítheti.
/3/ Az MKRT tagszervezetként csatlakozott a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek
Szövetségéhez (továbbá MOTESZ). Az együttműködés mértékét az MKRT Vezetősége határozza meg.
/5/ Az MKRT hivatalos képviseletére az Elnök és a Főtitkár, illetve az Elnök által megbízott
ttisztségviselők jogosultak.
/6/ AZ MKRT szorosan együttműködik a Magyar Szív Egyesülettel.

II.
AZ MKRT CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
1.
Az MKRT önkéntes, nem anyagi érdekeltségű, de önfenntartása érdekében – Vezetőség határozata
szerint – vállalkozási tevékenységre (is) jogosult szervezet. Célja a hazai kardiovaszkuláris rehabilitáció és
prevenció előmozdítása, összefogása és képviselete multidiszciplináris megközelítésben.
2.

Az MKRT céljainak elérése érdekében:

1/ Rendszeres fórumot biztosít a kardiovaszkuláris rehabilitációval és prevencióval foglalkozó különböző
szakterületen dolgozó elméleti és gyakorlati szakemberek eszmecseréjéhez, tudományos vitáihoz.
Elősegíti a különböző szakterületeken dolgozó szakemberek közötti információcserét.
2/ A kardiovaszkuláris rehabilitáció tudományos problémái körében diszciplináris és interdiszciplináris
kutatásokat kezdeményez.
3/ A kardiovaszkuláris rehabilitáció kutatásainak eredményeit összefoglaló és terjesztő kiadványokat
kezdeményez.
4/ Hozzájárul a kardiovaszkuláris rehabilitációt szolgáló tudományágak területén szakemberek képzéséhez
és továbbképzéséhez.
5/ Az MKRT irányt mutat a kardiovaszkuláris rehabilitáció területén igénybevett eszközök, szakmai
protokollok tekintetében.
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6/ Együttműködést kezdeményez a kardiovaszkuláris rehabilitációval tudományos igénnyel foglalkozó
más hazai társaságokkal és intézményekkel.
7/ Kapcsolatokat épít és együttműködést kezdeményez a kardiovaszkuláris rehabilitáció kérdéseivel
foglalkozó külföldi és nemzetközi társaságokkal és intézményekkel.
8/ A működés elemi gazdasági feltételeinek biztosítását szolgáló tevékenységet végez.

III.
AZ MKRT TAGJAI, TEVÉKENYSÉGÜK, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK

1.

Az MKRT tagjai lehetnek:
1
2
3
4
5

rendes tagok
tiszteletbeli tagok
levelező tagok
pártoló tagok
ifjúsági tagok

2.
Rendes tag lehet az a magyar a kardiovaszkuláris rehabilitáció kérdései iránt érdeklődő
természetes személy, aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét az MKRT alapszabályában foglalt elvek
szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és azt az MKRT Vezetősége a tagok sorába
felvesz. Az MKRT rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A rendes tagokat egyenlő jogok illetik
meg.
A rendes tagok a nyugdíjba vonuláskor teljes jogú rendes tagok maradnak tagdíjfizetési kötelezettség
nélkül.
Pályázati díj, társasági támogatás elismerő díszoklevél, emlékérem kizárólag rendes tagoknak adható.
1/ Az MKRT rendes tagjának joga, hogy
a/ az MKRT Közgyűlésén tanácskozási, szavazati joggal részt vegyen. Tisztségviselőt választhat és
tisztségére választható, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
b/ hogy részt vegyen az MKRT szakmai és tudományos értekezletein, állásfoglalások, határozatok
kialakításában, végrehajtásában, illetve az MKRT egyéb tevékenységében.
c/ hogy részt vegyen az MKRT által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai
tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa,
véleményét elmondja.
d/ az MKRT vezető szervei által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a Társaság szolgáltatásait,
anyagi eszközeit, felszerelését.
e/ az MKRT Vezetőség útján tájékoztatást nyerjen az MKRT bármely területén fólió munkáról és azok
eredményéről.
2/ Az MKRT rendes tagjainak kötelezettsége, hogy
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a/ az MKRT alapszabályának rendelkezéseit, valamint a Közgyűlés határozatait megtartsa, az
Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen,
b/ az MKRT társasági tevékenységgel kapcsolatos, önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb
tudása szerint végrehajtsa,
c/ az MKRT vezető testületeinek felkérésére társasági tevékenységéről beszámoljon,
d/ a megállapított tagsági díjat minden év március 31-ig rendszeresen befizesse (nyugdíjas és ifjúsági
tagok tagdíjat nem fizetnek).
3. Tiszteletbeli tag lehet az a Magyar vagy külföldi állampolgár, aki szakmai, társadalmi, gazdasági élet
különböző területein szerzett széleskörű tapasztalatait az MKRT munkájában hasznosítani tudja, aki a
kardiológia valamilyen területén kiemelkedő értékű szakmai-tudományos munkásságot fejtett ki, aki
elősegítette a magyar kardiovaszkuláris rehabilitáció előrehaladását. A tiszteletbeli tagság tekintetében a
Vezetőség javaslata alapján szótöbbséggel a Közgyűlés dönt. A tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen
gyakorolhatják, őket egyenlő jogok illetik meg. A tiszteletbeli tagok az MKRT rendezvényeire
meghívhatók, előadások megtartására felkérhetők.
a/ A tiszteletbeli tag joga, hogy
1 az MKRT Közgyűlésein tanácskozási, indítványozási joggal részt vegyen,
2 részt vegyen az MKRT szakmai, tudományos életében,
3 folyamatosan tájékoztatást nyerjen az MKRT munkájáról, eredményeiről.

b/ A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy
1 az MKRT Alapszabályának megfelelően tevékenykedjen,
2 önként vállalt feladatait a legjobb tudása szerint végrehajtsa.
4. Levelező tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a kardiovaszkuláris rehabilitáció
területén tevékenykedik, aki ilyen kérelmet bead, és akit bármely rendes tag javaslatára a Vezetőség
levelező taggá választ. A levelező tagok jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagok jogaival és
kötelezettségeivel, de a levelező tagoknak a közgyűlés által meghatározott levelező tagsági díjat kell
évente fizetniük.
5. Pártoló tagok lehetnek olyan magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személyek, illetve jogi
személyek, akik az MKRT működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi vagy egyéb támogatást tudnak
nyújtani. A pártoló tagságot az MKRT Vezetősége hagyja jóvá. A természetes személy pártoló tagok
jogaikat személyesen, jogi személy pártoló tagok képviselőjük útján gyakorolják, megadva, hogy az általa
nyújtott rendszeres támogatást az MKRT számára milyen célból adja. Joga, hogy az MKRT elnöke útján
folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság azon területein folyó munkáról és tevékenységéről, amelyek
elősegítéséhez a támogatást nyújtotta és a pártoló tagsági díjat rendszeresen fizeti. Kötelezettsége, hogy
vállalását maradéktalanul teljesítse.
6. Ifjúsági tag lehet az a 35 éven aluli magyar vagy külföldi állampolgárságú hazai egyetemet, főiskolát
látogató hallgató, aki az MKRT tudományos tevékenysége iránt érdeklődést tanúsít, kiemelkedő
tanulmányi eredménye alapján oktatói vagy az MKRT két rendes tagja felvételre javasolja, aki felvételét
belépési nyilatkozatban kéri, és akit az MKRT vezetősége az ifjúsági tagok közé felvesz. Jogaikat
személyesen gyakorolják, egyenlő jogok illetik meg és jogosultak az MKRT által az ifjúsági tagok
számára nyújtott kedvezményeket (csökkentett kongresszusi részvételi díj, ifjúsági pályázat, stb.) igénybe
venni.
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Az ifjúsági tagok kötelezettsége, hogy:
a/ a rendes tagokat megillető jogai és kötelezettségei vannak,
b/ egyetemi/főiskolai tanulmányainak befejezését a vezetőséggel írásban közölje. Az ifjúsági tagok
tagdíjat nem fizetnek.
7. Az MKRT tagjai kötelesek az Alapszabály rendelkezéseit, valamint a Közgyűlés határozatait
megtartani, a Társaság célkitűzéseit előmozdítani. Kötelesek a megállapított tagdíjakat rendszeresen
befizetni. A tagdíj összegét két évenként a közgyűlés szavazza meg.
8. Az MKRT- al létesített tagsági viszony megszűnik
1/ kilépéssel
2/ kizárással
3/ elhalálozás folytán vagy
4/ jogi személy jogutód nélküli megszűnésével, illetve a szerződés felbontásával. A tag kilépési szándékát
Elnöknek vagy Főtitkárnak írásban tartozik bejelenteni. Ki kell zárni a tagok sorából azokat, akiket a
bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítél és a közügyek gyakorlásától is eltiltott. Ki kell
zárni a tagok sorából azokat, akik az alapszabály rendelkezéseit nem tartják meg, illetve az MKRT
erkölcsi tekintélyét sértik, vagy akik a tagdíjat felszólítás után 1 évig nem rendezték. A tag kizárása felől a
Vezetőség javaslata alapján a közgyűlés határoz.

IV.
AZ MKRT SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐ

Az MKRT szervezete
Az MKRT testületi szervei:
1.
Közgyűlés
2.
Vezetőség
Az MKRT állandó bizottságai:
1.
Számvizsgáló és ellenőrző bizottság
2.
Fegyelmi és Etikai Bizottság
3.
Állandó jelölő bizottság
4.
Tudományos bizottság
Az MKRT vezetőségének választott tisztségviselői:
1.
Elnök
2.
Választott Leendő Elnök (President Elect)
3.
Alelnök (2)
4.
Főtitkár
5.
Ügyvezető
6.
Szakági titkárok (dietetika, gyógytorna, pszichológia)
7.
Jegyző
8.
Pénztáros
9.
Leköszönt Elnök
10.
Ellenőr
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Az MKRT testületi szervei:
1. Közgyűlés
/1/ Az MKRT legfőbb vezető szerve a Közgyűlés, amely mindazon tagok összességéből alakul, akik
tanácskozási, indítványozási, illetve szavazati joggal rendelkeznek. A Közgyűlés minden, az MKRT-t
érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik, melyeket a jogszabály és az Alapszabály hatáskörébe
utal.
/2/ Szavazati joga a rendes tagoknak és ifjúsági tagoknak van.
/3/ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörei:
a/ megvitatja, elfogadja, illetve módosítja az MKRT Alapszabályát,
b/megvitatja az MKRT elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámolókat,
c/ az MKRT éves költségvetését és zárszámadását megvitatja és dönt annak elfogadásáról,
d/ az MKRT más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve az MKRT feloszlásának elfogadása,
e/ megvitatja és elfogadja a Vezetőség, a Pénztáros és Állandó Bizottságok beszámolóját, elfogadja a
Vezetőség által elkészített éves közhasznúsági jelentést,
f/ dönt az általa választott testületek és tisztségviselő felmentéséről,
g/ dönt a szakmai munkacsoportok létrehozásának vagy megszüntetésének a kérdésében,
h/ határozatot hoz tagfelvétel, és a tagok sorából való törlés és kizárás ügyében,
i/ dönt a Közgyűlésen felvetett egyéni javaslatokról,
j/ megválasztja az Állandó Jelölő bizottságot
k/ A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a Közgyűlés Elnöke, a Jegyzőkönyvvezető és egy, a
közgyűlésen részt vett, az Elnök által felkért tag hitelesít,
m/ a Vezetőség javaslata alapján megállapítja a következő 2 naptári évre
1 a rendes tagok évi tagsági díját,
2 a levelező tagok évi tagsági díját,
3 az EACPR egyéni tagjainak tagsági díjához történő hozzájárulás mértékét,
n/ titkos szavazással megválasztja négy évre szólóan az MKRT
1 Vezetőségét
2 a Leendő Elnököt, és Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság Elnökeit és tagjait,
o/ az MKRT választott szervei a Közgyűlésnek felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A
Vezetőség tisztségviselőinek a beszámolóikat írásban kell elkészíteniük.
p/ elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Az Alapszabály felhatalmazása alapján az MKRT Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
rendelkezik a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI tv. 7. § (2) bekezdésében foglalt
feltételekről.
Közgyűlés lehet rendes és rendkívüli:
A rendes Közgyűlést a Vezetőség hívja össze.
Helyét, idejét, valamint napirendjét a Főtitkár legalább 30 nappal a kitűzött időpont előtt köteles írásban
közölni a tagokkal. A Közgyűlés nyilvános, azonban az Elnök a közérdek vagy valamely társasági tag
jogos magánérdekének védelmére elrendelheti a nyilvánosság kizárását. A Közgyűlést évenként, a
Vezetőségválasztással egybekötött Közgyűlést pedig négy évenként kell megtartani. Vezetőség választó
Közgyűlés esetén a tagokat 45 nappal előre szükséges értesíteni. Lehetőség szerint mindegyik Közgyűlés
az éves kongresszus idején kerüljön lebonyolításra.
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni 30 napon belül abban az esetben, ha a rendes tagok 30%-a írásban
kéri, az ok és cél megjelölésével.
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Határozatképes a Közgyűlés
a/ akkor, ha azon a rendes tagoknak 50%-a plusz 1 fő jelen van,
b/ ha az MKRT két évenkénti megrendezett tudományos kongresszusa keretében kerül megrendezésre a
Közgyűlés, akkor a résztvevők számára való tekintet nélkül,
Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést 2 órával későbbi újabb időpontra változatlan napirenddel ismét
össze kell hívni azzal, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül
határozatképes. A meghívóban a távolmaradás ezen jogkövetkezményére a tagok figyelmét előzetesen fel
kell hívni.
A szavazás rendje:
a/ A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,
b/ A Tisztségviselőket, Vezetőségi tagokat, az Állandó Bizottságokat a Közgyűlés többes jelölés alapján
titkos szavazással választja.
c/ A Közgyűlés személyekre vonatkozóan határozatait is titkos szavazás útján hozza meg.
2. Vezetőség
/1/ Két Közgyűlés közötti időszakban a MKRT munkáját a Vezetőség irányítja, a Közgyűlés hatáskörét - a
kizárólagos hatáskörök és az Alapszabálymódosítás kivételével a Vezetőség gyakorolja.
A Vezetőség az MKRT ügyintéző és képviseleti szerve.
/2/ Az MKRT Vezetőségét a vezetőségválasztó Közgyűlés titkos szavazással választja meg négy naptári
évre. A Vezetőség létszáma maximálisan 15 fő lehet, beleértve az összes Tisztségviselőt is. Tagjait a
Közgyűlés indokolt esetben felmentheti, illetve visszahívhatja Választott Vezetőségi tagsági funkció
megüresedése esetén a Vezetőség a legközelebbi Közgyűlésig póttagokat kooptálhat, aki funkcióját teljes
jogkörrel Vezetőségi tagként csak a következő Közgyűlésig látja el. Tisztségviselők azonos funkciót két
választási periódusnál hosszabb ideig nem tölthetnek be.
A Vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az ülésről szóló jegyzőkönyvet az Elnök, a
Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért tag írják alá, akik aláírásaikkal egyben
hitelesítik a jegyzőkönyvet.
A Vezetőség tagjainak megbízatása megszűnik:
a) időtartam lejártával
b) lemondással
c) visszahívással
d) tag halálával
e) MKRT megszűnésével

Az MKRT Állandó Bizottságai
1.
Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság
/1/ A Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés által négy évre választott Elnökből két tagból áll.
Kizárólag a Közgyűlésnek van alárendelve, csak ennek tartozik felelősséggel.
/2/ A Bizottság ellenőrzésének tárgya az MKRT egész tevékenysége. Figyelemmel kíséri az MKRT
Alapszabály szerinti működését, így különösen a rendelkezésre álló eszközöknek az Alapszabályban
meghatározott célokra történő felhasználását, ellenőrzi az MKRT pénzügyi gazdálkodását, továbbá az
ügyvitelre, az ügyintézésre és a nyilvántartásokra vonatkozó előírások betartását. Szorosan együttműködik
az Ellenőrző Bizottsággal.
/3/ A Bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket vagy társasági tagokat is bevonhat a
munkájába.
/4/ A Bizottság megállapításairól tájékoztatja az MKRT vezető szerveit és beszámol a Közgyűlésnek.
/5/A Bizottság Elnökét és tagjait az MKRT hatáskörében intézkedési jog nem illeti meg, de megállapításai
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nyomán intézkedésre felkért tisztségviselő (tag, alkalmazott) erre 8 napon belül válaszolni köteles.
/6/ A Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.
Határozatképes, ha legalább két tagja jelen van.
/7/ A Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az
Elnök szavazat dönt. Az ülésekről emlékeztető készül, amelyet az Elnök ír alá, és megküld az MKRT
Elnökségének.
2.
Fegyelmi és etikai bizottság
/1/ A Fegyelmi Bizottság a Közgyűlés által négy évre választott elnökből és két tagból áll.
/2/ A Fegyelmi Bizottság határozatát a Közgyűlés hagyja jóvá.
3.
Állandó Jelölő Bizottság
/1/ Az Állandó Jelölő Bizottság a tisztújító Közgyűlés által négy évre választott tagból áll.
/2/ Az Állandó Jelölő Bizottság munkáját a mindenkori Past President koordinálja.
/3/Az Állandó Jelölő Bizottság tagjait úgy szükséges megválasztani, hogy a rehabilitáció egyes
szakterületeit egyformán képviseljék.
4.
Tudományos Bizottság
/1/ A Vezetőség által négy évre választott 5 tagból áll.
/2/ A Tudományos Bizottság Elnökét tagjai sorából választja.
/3/ Feladata részletesen kidolgozni az MKRT tudományos programjának irányvonalait, részt vesz a
kongresszusok, szimpóziumok előadásainak elbírálásában, ezzel kapcsolatos szervező és tanácsadó
munkában.
Az MKRT egyéb szervei
1.
Szakmai munkacsoportok
/1/ Az MKRT szakmai-tudományos tevékenység differenciálódásának megfelelően munkacsoportokra
tagozódik.
/2/ A munkacsoportok élén a munkacsoportok választott vezetője áll. A munkacsoport vezetőjét a
tisztújító Közgyűlés előtt újra kell választani (négy évente).
A Vezetőt egy ízben lehet újraválasztani. A munkacsoport vezetőségét a munkacsoport Közgyűlése
választja meg.
/3/ A munkacsoportok nem önálló jogi személyek, az MKRT Alapszabálya szerint végzik
tevékenységüket. A szekció működéséről, jövőterveiről négyévente, írásban beszámolót ad a Főtitkárnak.
/4/ A munkacsoportok tevékenységüket az MKRT felügyelete és irányítása alatt végzik. Az ellenőrzést a
Társaság Vezetősége, a President Elect látja el.
/5/ Szakmai munkacsoport megalakulását és megszűnését a közgyűlés határozata hagyja jóvá.
Az MKRT vezető tisztségviselői és azok hatásköre
1.

Az MKRT Elnöke

/1/ Az MKRT Elnökének hatásköre:
a) Képviseli az MKRT-t a hatóságok és más állami , önkormányzati, társadalmi szervek, nemzetközi
szervezetek előtt, és a rehabilitációs Szakmai Kollégiumban.
b) Vezeti a Közgyűlést, a Vezetőség tanácskozásait.
c) Dönt és/vagy intézkedik a Vezetőség két ülése közötti időszakban - Főtitkár egyetértésével - a
Vezetőség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntéseit és/vagy intézkedést igénylő ügyekben. Kivéve
a Vezetőség vagy a Közgyűlés kizárólagos hatásköreit érintő kérdéseket. Egyetértés hiányában, az ügyben
az Elnök dönt. Az Elnök döntéseiért felelősséggel tartozik és azokról a Vezetőség legközelebbi ülésein
beszámolni köteles.
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d) Őrködik a hatályos jogszabályok, különösen a Társaságra vonatkozó rendelkezések és az MKRT
Alapszabályának szigorú betartása felett.
e) Ellenőrzi a vezető szervek határozatainak végrehajtását.
f) Ellenőrzi a Tisztségviselők működését.
g) Utalványozási jogot gyakorol.
/2/ Az Elnököt akadályoztatása esetén a Főtitkár helyettesíti. Ha a Főtitkár akadályoztatva van, az ügyben
a kijelölt Alelnök jár el.
/3/ Az MKRT Elnökét a Közgyűlés választja a Társaság rendes tagjai közül.
/4/ Az Elnök megbízatása a megválasztás napjától négy évre szól. A mandátum lejárta után az Elnök újra
nem választható.
2.

Az MKRT Választott, Leendő Elnöke (President Elect)

/1/ Az MKRT Leendő Elnökét a Jelölőbizottság javaslatára a Közgyűlés választja meg.
/2/ Az MKRT Leendő Elnöke megválasztásától részt vesz a Vezetőség munkájában.
/3/ Az MKRT Leendő Elnöke a szakmai munkacsoportok munkáját koordinálja és ellenőrzi.
/4/ Az MKRT Leendő Elnökét az MKRT más egyéb feladatokkal is megbízhatja.
3.

Az MKRT Alelnökei

/1/ Az MKRT Alelnökeit a Vezetőség választja meg.
/2/ Az Alelnökök megbízása a megválasztás napjától négy évre szól. A mandátum lejárta után az
Alelnökök egy alkalommal ismét választhatók.
/3/ Az egyik alelnök feladata az MKRT hatékony külföldi működésének elősegítése, a külügyi
kapcsolatok állandó fenntartása és ápolása.
/4/ A másik Alelnök feladata az MKRT hazai elismertetésének elősegítése.
4.

Az MKRT Főtitkára

/1/ Az MKRT Főtitkárát a vezetőség választja meg a jelölőbizottság javaslata alapján.
/2/ A főtitkár megbízása a megválasztás napjától négy évre szól. A mandátum lejárta után egy alkalommal
újraválasztható.
/3/ A Főtitkár hatásköre:
a) Az MKRT Vezető szerveinek ülései között e testületek határozatainak megfelelően folyamatosan intézi
a Társaság ügyeit, kapcsolatot tart a MOTESZ-vel, a Magyar Orvosi Kamarával, A Népjóléti
Minisztériummal, a különböző szakmai kollégiumokkal.
b) Meghatározott ügyekben az Elnökkel egyetértésben dönt és/vagy intézkedik.
c) Előkészíti a Vezető Szervek üléseit, biztosítja a működésüket és gondoskodik a határozatok
végrehajtásáról.
d) Tájékoztatja a tagokat az MKRT munkájáról.
e) Az MKRT alkalmazottai tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
f) Utalványozási jogot gyakorol.
5.

Az MKRT Ügyvezetője

Az Ügyvezető kötelessége a társaság ügyeinek operatív intézése teljes jogkörrel. Az Ügyvezetőt a
Vezetőség választja meg négy éves időtartamra. A tisztség ellátásáért anyagi ellenszolgáltatás nem jár.
6.

Az MKRT Titkárai

/1/ A 3 Titkár segíti a Főtitkár munkáját és ellátják a megbízott feladatok elvégzését.
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/2/ Az egyik Titkár a gyógytornászokat, a másik a dietetikusokat, a harmadik a pszichológusokat
reprezentálja.
/3/ A Titkárokat a Vezetőség választja meg.
/4/ A Titkárok megbízatása a megválasztás napjától négy évre szól. Ugyanerre a pozícióra egy alkalommal
újraválaszthatók.
7.

Az MKRT Jegyzője

/1/ A Jegyzőt a Vezetőség választja.
/2/ A Jegyző megbízatása a megválasztástól négy évre szól. A mandátum lejárta után egy alkalommal a
Jegyző újraválasztható.
/3/ A Jegyző feladatai:
a) A Közgyűlés, a Vezetőség üléséről, a tudományos ülésről jegyzőkönyv felvétele.
b) A Közgyűléssel kapcsolatos adminisztráció megszervezése, az MKRT dokumentumainak
nyilvántartása, őrzése a titkársággal közösen.
8.

Az MKRT Pénztárosa

/1/ A Pénztárost a Vezetőség választja.
/2/ A Pénztáros megbízatása a megválasztás napjától négy évre szól. Egy alkalommal újraválasztható.
/3/ A Pénztáros feladatai:
a) Az MKRT pénzügyeinek önálló anyagi felelősséggel történő intézése.
b) Tagdíjbefizetések nyilvántartása.
c) Az MKRT pénzforgalmának (be-és kifizetések) nyilvántartása és dokumentálása a számvitel bizonylati
rendjére vonatkozó szabályok szerint.
d) Utalványozási jog gyakorlása.
e) Évenkénti elszámolás készítése az MKRT gazdálkodásáról, anyagi helyzetéről.
9.

Az MKRT Ellenőre

/1/ Az Ellenőrt a Vezetőség választja.
/2/ Az Ellenőr megbízatás négy évre szól. Munkáját a Számvizsgáló Bizottság támogatja.
/3/ Az Ellenőr feladatai:
a) Az MKRT pénz- és vagyonkezelésének folyamatos ellenőrzése.
b) A Számvizsgáló Bizottság munkájának elősegítése.
/4/ Az Ellenőr az MKRT szabályszerű pénz- és vagyonkezeléséért a pénztárossal egyetemlegesen felelős.
/5/ Az Ellenőr a megbízatásának ideje alatt más tisztséget az MKRT-ban nem tölthet be.
10.
Az MKRT tiszteletbeli tisztségei:
/1/ A Past President egy választási cikluson át tagja a Vezetőségnek, vezeti és koordinálja az Állandó
Jelölő Bizottság munkáját.
V.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

1. A Vezetőség tagjai, vezető Tisztségviselőnek minősülnek.
2. A Vezetőség (Elnökség) valamint az Ellenőrző Bizottság tagjai egymásnak, valamint a társaság felett
törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közéleti hozzátartozói nem lehetnek.
Valamennyi tisztséget csak olyan nagykorú tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyek eltiltása alatt.
3. Az MKRT Testületi (vezető) Szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
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akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
- bármilyen más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősülnek előnynek a társaság cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társaság által tagjainak a tagsági jogviszony
alapján nyújtott az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
4. Az MKRT megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet tisztségviselője az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy
évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az erre kijelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
5. Nem lehet az Ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:
- a Közgyűlés, Vezetőség Elnöke vagy tagja,
- a Társaság megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik.
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társaság tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott az
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve az előzőekben írt személyek hozzátartozója.
6. Összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a
Ptk. 685. § b) pontja szerint kell meghatározni.
A Vezetőség tagjai, mint az MKRT Vezető Tisztségviselői külön nyilatkozattal tanúsítják, hogy a
közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI tv. 8. valamint 9. §- ában foglalt összeférhetetlenségére
vonatkozó rendelkezéseket ismerik, magura nézve kötelezőnek tartják, és személyükben nem állnak fenn
ezen összeférhetetlenségi okok.
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VI.
AZ MKRT GAZDÁLKODÁSA

1. Az MKRT vagyona elsősorban a tagok által befizetett tagdíjakból, jogi személyek és magánszemélyek
felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik, illetve az MKRT célja szerinti gazdasági tevékenységből
tevődik össze.
2. Az MKRT tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj fizetésén kívül - a társaság
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az MKRT megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés
rendelkezik.
3. Az MKRT költségvetését a Vezetőség terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.
/1/ Az MKRT pénzeszközei a következőkre használhatók fel:
a) A Társaság rendes tagok kongresszusi részvételének támogatása, nemzetközi tagdíj-befizetési
kötelezettség támogatása méltányossági alapon,
b) külföldi vendégek fogadása,
c) kongresszus, tudományos rendezvény, továbbképzés rendezése,
d) egyéb, az MKRT működéséhez szükséges költségek fedezése,
e) jutalomdíjak pályázatok.
/2/ A kifizetések két utalványozásra jogosult Vezetőségi tag aláírása alapján teljesíthetők.
4. Az MKRT vállalkozói tevékenységet folytathat (a közgyűlés jóváhagyásával) és a hatályos
rendelkezések figyelembevételével alapítványokat is létrehozhat.
5. A pénzösszegeknek rendeltetésszerű, a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő használatáért,
valamint az MKRT ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért a Vezetőség felelős.
6. Az MKRT gazdálkodó tevékenységet a mindenkor érvényes, meghatározott rendelkezések szerint
végzi.

VII.
AZ MKRT TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

1. Az MKRT működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint - az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. tv. 14. § /1/ bek. alapján - törvényességi felügyeletet gyakorol.
2. Ha az MKRT működésének törvényessége másként nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes
bírósághoz fordulhat.
3. A bíróság a megfelelő paragrafus alapján biztosítja az MKRT jogszerű működését.

VIII.
AZ MKRT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE
Ha az MKRT olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, e
tevékenység felett a tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre
vonatkozó szabályok szerint jár el.
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IX.
AZ MKRT MEGALAKULÁSA
Az MKRT mint társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az MKRT kiemelkedően
közhasznú jogállását a kiemelkedően közhasznú szervezeteként való bírósági nyilvántartásba vétellel
szerzi meg.
X.
AZ MKRT MEGSZŰNÉSE
Az MKRT megszűnik feloszlással, más társasággal való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg
megszűnésének megállapításával.
XI.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az MKRT a közhasznú tevékenységének, valamint gazdálkodásának legfontosabb adatait országos
napilapban is közzéteszi.
Az MKRT éves bevétele várhatóan nem haladja meg az 5.000.000, -Ft -ot, ezért az 1997 évi CLVI. tv-ben
meghatározott felügyelő szervet nem hoz létre. Az MKRT képviselője az erről szóló nyilatkozatát
benyújtja a nyilvántartást vezető bírósághoz.
XII.
HATÁLYBALÉPÉS
1. A jelen Alapszabály eredeti szövegét a Társaság 1996. május 16-i Közgyűlése fogadta el. Az
Alapszabály első módosítását a módosítással egységes szerkezetbe foglalva az MKRT 1998. április 21-én
megtartott Közgyűlése, az Alapszabály második módosítását a módosítással egységes szerkezetbe
foglalva, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatot az MKRT 1998.szeptember 30-án megtartott
Közgyűlése, míg a harmadik módosítást az MKRT 2005.október 26-i Közgyűlése fogadta el.

Budapest, 2008. október 17.

ADÓSZÁMUNK: 18066335-1-19
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