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Alapszabálya

I.

Általános rendelkezések

1. §

1.) A Társaság neve: Magyar Elválasztástudományi Társaság
Angolul: Hungarian Society for Separation Sciences

2.) A Társaság székhelye: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

3.) A társaság besorolása: Közhasznú egyesület

II.
A Társaság célja és tevékenysége

2. §
A Társaság célja

1.) A Társaság célja, hogy a különböző elválasztástudományokkal foglalkozó tagjai tudományos isme-
retei bővüljenek, közéleti aktivitásának teret biztosítson, munkájukat és eredményeiket elismerje és
elismertesse, szakmai érdekeit védje, e tudomány fejlesztését elősegítse, továbbá a szakmai színvonal
emeléséhez hozzájáruljon.

2.) Elválasztástudományok alatt a jelen alapszabály alkalmazásában az analitikai, preparatív vagy ipari
célból végrehajtásra kerülő extrakciót, mintaelőkészítést, kromatográfiát, elektroforézist, centrifugá-
lást, ioncserét, membránszűrést és más elválasztási tevékenységeket kell érteni.

3. §
A Társaság tevékenysége

1.) A közfeladatok, így a nevelés, oktatás, képességfejlesztés teljesítését az alábbi jogszabályhely írja elő:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Tv. 2. §.(1)és (2) bek-e szerint „a felsőoktatási
intézmény az e törvényben meghatározottak szerint – az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti
alkotótevékenység, mint alaptevékenység folytatására – létesített szervezet. A felsőoktatás rendsze-
rének működtetése az állam, a felsőoktatási intézmény működtetése a fenntartó feladata.”

A társaság akként kapcsolódik a fentiekben bemutatott közfeladatokhoz, hogy a társaság tagjai több-
ségében azon felsőoktatási intézmények oktatói, professzorai, kutatói, akik a társaság céljai között
bemutatott tudományterület képviselői, ezáltal a társaság az elválasztástudomány művelésével és
fejlesztésével összefüggésben lát el közfeladatot.

A közfeladatokhoz kapcsolódóan a társaság közhasznú tevékenysége, amellyel hozzájárul a társada-
lom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez a tudományos tevékenység, a kutatás, a nevelés
és oktatás, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés.

A társaság által felvállalt konkrét tevékenységek, amelyek a közfeladat teljesítését közvetlenül vagy
közvetve szolgálják a következők:

a) előadásokat, ankétokat, vitaüléseket, szakmai bemutatókat, kiállításokat, vándorgyűléseket, ha-
zai és nemzetközi konferenciákat és kongresszusokat rendez,

b) szakmai kiadványokat szerkeszt, ad ki és terjeszt,

c) szakterületét érintő ügyekben saját kezdeményezésből vagy megkeresésre véleményt nyilvánít,
javaslatokat tesz,
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d) kapcsolatokat épít ki és tart fenn az állami és társadalmi szervezetekkel, elsősorban a szakterüle-
téhez tartozó tudományos szervezetekkel.

2.) A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatá-
rozott alapcél szerinti tevékenység megvalósulását nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott köz-
hasznú tevékenységére fordítja. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3.) A Társaság bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan
feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a
pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti
juttatás alapjául nem szolgálhat.

4.) A Társaság ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatéko-
nyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

III.
A társaság tagsága

4. §
A társaság tagjai

1.) A Társaság tagjai lehetnek:

a) rendes tagok

b) tiszteletbeli tagok

c) pártoló tagok

2.) A Társaság rendes tagja lehet minden magánszemély, jogi személy, aki, illetve amely az alapsza-
bály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok
megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A
Társaság szolgáltatása igénybevétele módjáról, az aktuális lehetőségekről a honlapján rendszeres
tájékoztatást nyújt.

3.) A Társaság tiszteletbeli tagja lehet az a Társaság céljainak megvalósításához kimagasló mértékben
hozzájáruló magánszemély és jogi személy, akit, illetve amelyet a vezetőség tiszteletbeli taggá vá-
laszt. A Társaság kimagasló szakmai teljesítményért tiszteletbeli tagságot adományozhat külföldi
állampolgárnak is. A Halász Award és a Csaba Horváth Memorial Award díjazottjai automatikusan a
Társaság tiszteletbeli tagjaivá válnak.

4.) A Társaság pártoló tagja lehet olyan magányszemély és jogi személy, aki, illetve amely a Társaság
céljaival egyetért, és vagyoni hozzájárulással részt vesz az egyesület tevékenységében. Ha a pártoló
tag jogi személy, a Társaság munkájában képviselője útján vesz részt.

5. §
A tagok jogai

1.) A Társaság tagjai jogaikat személyesen, jogi személy tagjai képviselőjük útján gyakorolják. A tár-
saság természetes személy rendes tagjai illetve a jogi személy rendes tagjainak törvényes képviselői
szavazati jogukat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazott képviselő útján is gya-
korolhatják.

2.) A tagokat – a tiszteletbeli és pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések kivételével – egyenlő
jogok illetik meg.
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3.) A tag jogai különösen:

a) a Társaság közgyűlésén részt vehet, tanácskozási, indítványozási, szavazati, választási joga van,
részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véle-
ményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban, indítványt tehet az egyesületet érintő
kérdések megtárgyalására, részt vehet az egyesület tevékenységében, az egyesület rendezvénye-
in, indítványt tehet a közgyűlés és az vezetőségi ülés napirendi pontjaira.

b) javaslatokat, előterjesztéseket tehet a Társaság bármely szervéhez, felvilágosítást kérhet a társa-
ság tevékenységéről, amelyre a társaság 30 napon belül köteles választ adni.

c) a Társaság vezetőségébe, bizottságába megválasztható, amennyiben a tisztséggel kapcsolatos kö-
vetelményeknek megfelel és vele szemben jogszabályban, vagy alapszabályban meghatározott
kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

d) a Társaság képviseletében a Vezetőség meghatalmazása alapján részt vehet hazai és nemzetközi
rendezvényeken, ekkor a tag a Társaság álláspontját köteles képviselni.

e) A Társaság tagjai tudományos, szakmai kérdésekben függetlenek, a Társaság ilyen ügyekben fog-
lalt álláspontja nem köti őket. Szakmai és tudományos kérdésekben jogosultak saját, akár a
Társaságétól eltérő állásfoglalásukat szóban és/vagy írásban közzétenni.

f) A Társaság által szervezett rendezvényeken igénybe vehetik a Társaság által nyújtott kedvezmé-
nyeket.

g) A tagság legalább 1/3-a írásban az ok és a cél megjelölésével közgyűlés összehívását kezdemé-
nyezheti.

h) A tag a társaság és tagjai illetve szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését kérheti
a bíróságtól, ha az jogszabályba, vagy a létesítő okirat rendelkezéseibe ütközik. A keresetindí-
tás határideje a határozatról való tudomásszerzéstől vagy attól az időponttól számított 30 nap,
amikor a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy év
elteltével per nem indítható, a tag a tagsági jogait – a jelen létesítő okiratban foglalt kivételektől
eltekintve – személyesen gyakorolhatja.

4.) A tiszteletbeli tagok tisztségviselőnek nem választhatók, a tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem
rendelkeznek.

5.) A pártoló tagok nem rendelkeznek szavazati joggal és nem választhatók a Társaság testületeibe.

6. §
A tagok kötelezettségei

1.) A Társaság tagjai kötelesek

a) az Alapszabály rendelkezéseit, valamint a közgyűlés határozatait megtartani,

b) az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően részt venni az egyesület céljának elérését szolgáló
tevékenységben, és rendezvényein, elősegíteni az alapszabályban foglalt célok megvalósítását.

c) a közgyűlés által megállapított tagdíjat rendszeresen évente fizetni. A tagdíjat legkésőbb minden
év március 31. napjáig kell megfizetni. Az évközben belépő tagok tagdíja, a belépést követő 30
napon belül esedékesen kerül megfizetésre. A tagdíj megfizetésének módja: a társaság fizetési
számlájára történő befizetés, vagy átutalás.

d) a társasági tevékenység körében önként vállalt feladatokat teljesíteni.

2.) A társaság pártoló tagjai a Társaság tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesznek részt, va-
gyoni hozzájárulás vállalása esetén kötelezettségük a vállalt összeg megfizetése; a tiszteletbeli tagok
kötelezettsége az alapszabály rendelkezéseinek, valamint a közgyűlés határozatainak megtartása.
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7. §
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

1.) A rendes és a pártoló tagokat – belépési nyilatkozat, illetve megállapodás alapján – a vezetőség veszi
fel. Az indokot is közlő elutasító határozat esetén – a kézhezvételtől számított 30 napon belül –
fellebbezni lehet a közgyűléshez. A fellebbezést a vezetőséghez kell benyújtani.

2.) Tiszteletbeli tagot a közgyűlés választja meg.

3.) A tagság megszűnik:

a) kilépéssel, amelyet írásban (levél, vagy e-mail formájában) kell bejelenteni a vezetőségnek,

b) a magánszemély elhalálozásával, illetve a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével,

c) tagsági viszony felmondásával az év március 31. napján, ha a tag, a tagdíja megfizetésével két
éves elmaradásban van. A felmondó határozatot a vezetőség hozza, a felmondó határozatnak
tartalmaznia kell a felmondás okait. A felmondó határozat meghozatala előtt a vezetőség az
érintett tagnak lehetőséget biztosít, hogy védekezését akár írásban, akár szóban előadhassa. A
tagsági jogviszonyt felmondó határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A felmondó határozatot
igazolható módon közölni kell az érintett taggal.

d) pártoló tag esetén a megállapodás lejártával,

e) tiszteletbeli tag esetén, ha a vezetőség ilyen irányú határozatot hoz.

4.) A társaságnál tag kizárásra nem kerül sor.

5.) A tagság megszűnésének időpontja a 3./a.) pont esetén a kilépés közlésének napja, a b.) pont esetén
a tag elhalálozásának, illetve jogutód nélkül történő megszűnésének a napja.

8. §
A szakmai és társasági munka elismerése

1.) A kimagaslóan jó munkát végző tagot a Társaság jutalomban részesítheti.

2.) A Társaságban végzett kiemelkedően jó munka elismerését szolgálja a tiszteletbeli taggá, tiszteletbeli
vezetőségi taggá, vagy örökös tisztségviselővé választás.

3.) A társaság tiszteletbeli örökös tiszteletbeli elnöke Dr. Szepesy László professzor.

4.) A Társaság a nemzetközileg is kiemelkedő elválasztástudományi tevékenységet kitüntetésekkel isme-
ri el. A kitüntetésekkel és az adományozás rendjével külön dokumentum foglalkozik.

IV.
A Társaság szervezete

9. §
A Társaság szervei

1.) Közgyűlés

2.) Vezetőség

3.) Felügyelőbizottság

10. §
A közgyűlés

1.) A Társaság döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok 50%-a+1 fő jelenléte esetében
határozatképes. A közgyűlést a Vezetőség hívja össze a Társaság székhelyére, vagy a meghívóban
megjelölt helyszínre. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell és a közgyű-
lési jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges.
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2.) A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és
a közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. A meghívónak tartalmaznia kell
a Társaság nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését; az ülés napirendjét.
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 munkanapon belül a tagok és az
egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik,
a kiegészítés indokolásával. 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 elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

3.) Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egy-
harmada azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

4.) A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés határozatát egyszerű többség-
gel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja
meg.

5.) A közgyűlés hatáskörébe tartozik

a) az alapszabály módosítása;

b) a Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezető tisztségviselők (vezetőség) (és amennyiben felügyelőbizottság működik a társaságnál a
felügyelőbizottság tagjainak) megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

d) az éves költségvetés elfogadása;

e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – és a közhasznúsági melléklet elfogadása; Az éves beszámoló és a közhasznúsá-
gi melléklet elfogadásának módjaként az alapszabály azt határozza meg, hogy az elnökség által
beterjesztett jelentésről a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz, elfogadás
esetén a közhasznúsági mellékletről az alapszabályban részletezett módon biztosítja a nyilvános-
ságot.

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesü-
lettel munkaviszonyban áll;

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tiszt-
ségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvénye-
sítéséről való döntés;

i) a végelszámoló kijelölése.

6.) Az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges. A társaság céljának módosításához és a Társaság megszűnéséről szóló közgyűlési döntés-
hez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

7.) Ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés – a megjelentek előírtnál kisebb számban való meg-
jelenése miatt – nem lenne határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés
az eredeti napirendi pontokban a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, amely tényre
azonban a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni. Ha a határozatképtelenség miatt megismé-
telt közgyűlés nem az eredeti közgyűlés időpontjával egyező napon kerül megtartásra, úgy a tagok
részére új meghívót kell küldeni, amelyben ismét tájékoztatni kell őket távolmaradásuk következmé-
nyeiről.

8.) Az alapszabály a határozathozatalból kizárás okaiként az alábbiakat határozza meg: a határozat
meghozatalakor nem szavazhat az,
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a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a 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.

9.) A közgyűlés döntései jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek. A jegyzőkönyvből a közgyűlés döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A
jegyzőkönyvet a közgyűlést levezető személy, a jegyzőkönyv-vezető és a közgyűlés által erre kijelölt
két jegyzőkönyv-hitelesítő tag írja alá. A közgyűlési határozatok meghozatalát követően az elnök
azonnal szóban kihirdeti a határozatokat a közgyűlés előtt.

10.) A közgyűlési tisztségviselőket (levezető személy, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, szava-
zatszámláló), a közgyűlés határozatképességének megállapítása után, a közgyűlés választja egyszerű
szótöbbséggel a jelen lévő tagok közül.

11. §
A vezetőség

1.) A társaság vezető tisztségviselői a természetes személyekből álló Vezetőség tagjai. A Vezetőséget a
Társaság közgyűlése választja meg. Két közgyűlés közötti időben a Vezetőség, mint ügyvezető szerv
dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről,
intézkedéseiről a következő közgyűlésen a Vezetőség köteles beszámolni.

2.) A Vezetőség feladatkörébe tartozik:

a) a társaság napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések megho-
zatala;

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
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e) a társaság jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők meg-
választatásának előkészítése;

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

g) a 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.

n) kapcsolatokat épít más szakmai szervezetekkel, oda képviselőket delegál,

o) kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatokat tesz (a kitüntetések rendjére és a kitüntetettekre vonat-
kozóan).

3.) A Vezetőség létszáma: 9 fő. A vezetőség elnököt és főtitkárt választ tagjai közül. A Vezetőség megbí-
zatása 4 évre szól. A vezetőség tagjainak felsorolását és a megbízatásuk időtartamát az Alapszabály
3. sz. melléklete tartalmazza.
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4.) Tiszteletbeli vezetőségi tag lehet a Társaság érdekében és az elválasztástudomány fejlesztéséért tevé-
kenykedő, kiemelkedő szakmai múlttal rendelkező társasági tag, akit a Vezetőség megválaszt. Man-
dátumuk örök.

5.) 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;

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben törté-
nő korlátozásával;

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A Közgyűlés a Vezetőség tagjait bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik vezető tisztségvi-
selőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megvá-
lasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

A Vezetőség tagjainak (vezető tisztségviselőinek) jogviszonyára – ha a vezető tisztséget nem munka-
viszony keretében látja el – a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadó-
ak.

6.) A Társaság alapszabálya az alábbi összeférhetetlenségi és kizáró okokat szabályozza:

6.1.) A közgyűlés, valamint a Vezetőség 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.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

6.2.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadság-
vesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

6.3.) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségvi-
selője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint

felfüggesztette vagy törölte.
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6.4.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasz-
nú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.

6.5.) Az alapszabály a jogszabályban előírt kizáró és összeférhetetlenségi okokon túl egyéb kizáró és
összeférhetetlenségi okot nem állít fel.

7.) A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább 3 alkalommal tart ülést. A Vezetőség ülésére minden
vezetőségi tagot – igazolható módon – a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók
elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. A vezetőséget a Vezetőség
elnöke hívja össze.

8.) A Vezetőség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben érdekelt egyéb
személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

9.) A Vezetőség ügyrendjét maga határozza meg. A Vezetőség határozatképes, ha legalább 5 tagja jelen
van. A Vezetőség határozatát a jelenlévő tagok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza meg.

10.) A Vezetőség döntései jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek, amelyből megállapítható a döntések tar-
talma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges sze-
mélye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot,
lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület
elnöke látja el. A jegyzőkönyvet aláírja a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő tag.

11.) A Vezetőség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, ira-
tokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. Az elnök a közgyűlés és a
Vezetőség döntéseit, a döntés meghozatalától számított 3 napon belül, írásban, – igazolható módon
– közli az érintettekkel, illetve a döntések nyilvánosságát a társaság honlapján való közzététellel,
illetve a társaság székhelyén, bárki által megismerhető módon biztosítja. A Vezetőség Elnöke köteles
a Közgyűlés és a Vezetőség által hozott olyan határozat, amely bármely tagra vonatkozóan jogokat
és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a
döntés meghozatalától számított 3 napon belül, írásban, – igazolható módon – érintettnek is meg-
küldeni.

12.) Az elnök feladatai:

a) vezeti a közgyűlés és a vezetőség üléseit,

b) megállapítja a vezetőségi ülés napirendjét,

c) megszervezi a vezetőség munkarendjét és munkamegosztását,

d) gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtásáról.

13.) A főtitkár feladatai:

a) a Társaság tevékenységének operatív irányítása,

b) az elnök akadályoztatása esetén a főtitkár látja el az elnöki teendőket.

14.) A társaság törvényes képviseletét a Vezetőség Elnöke önállóan gyakorolja. A Társaság esetleges
munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat a Vezetőség Elnöke gyakorolja.

12. §
Felügyelőbizottság

1.) A Társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi sze-
mély érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a közgyűlés
választja, titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel, határozott, a Vezetőség mandátumához igazo-
dó időtartamra. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
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2.) A felügyelőbizottsági tagokra az alapszabály ugyanazon vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi
szabályokat állapítja meg, mint a Vezetőség tagjaira.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben
a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a
jogi személy vezető tisztségviselője.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja a fentieken túl az a személy, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkavi-
szonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

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

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzlet-
lezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.

A felügyelőbizottság tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

3.) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem uta-
síthatóak.

4.) A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább 3 alkalommal tart ülést. A felügyelőbizottság
ülésére minden felügyelőbizottsági tagot – igazolható módon – a napirend közlésével kell meghívni
úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 5 nap időköznek kell lennie. A
felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke hívja össze.

A felügyelőbizottság ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben érdekelt
egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A felügyelőbizottság határozatát
a jelenlévő tagok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza meg. A felügyelőbizottság döntése-
ire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés
rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

5.) A felügyelőbizottság általános, az ügyvezetést ellenőrző hatáskörén túl, a felügyelőbizottság köteles
a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntés-
hozó szerv ülésén ismertetni. A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,
könyveibe betekinthet, a Vezetőségtől felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát,
értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltat-
hatja.
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6.) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél alacso-
nyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.

7.) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő tel-
jesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség
szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

8.) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonat-
kozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Tár-
saság Elnökéhez intézi.

13.§
Nyilvánosság, iratokba való betekintés rendje

1.) A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjével
kapcsolatosan az alapszabály akként rendelkezik, hogy a nyilvánosság elve alapján a betekintésre –
ide nem értve a személyes jellegű iratokat – bárki jogosult. A betekintést a Vezetőség elnökénél kell
írásban kezdeményezni. A betekintés lehetőségét a Vezetőség bármely tagja jogosult a kérelmezőnek
biztosítani. A betekintést a kérelem beérkezésétől számított 7 napon belül köteles a Vezetőség bár-
mely tagja biztosítani, a Társaság székhelyén. Az iratbetekintés nyilvánosságáért a Vezetőség tagjai
a felelősek.

2.) A közhasznú szervezet a működését, a szolgáltatása igénybevételét, annak módját, beszámolói köz-
lésének nyilvánosságát bárki rendelkezésére állóan, a Társaság internetes honlapján – www.mett.hu
– nyilvánosságra hozza, valamint a Társaság székhelyén lévő hirdetőtáblán, bárki által megismerhe-
tően kifüggeszti.

V.
A Társaság gazdálkodása

14.§
A Társaság vagyona

1.) A Társaság vagyona a tagdíjakból, támogatásokból, a tag jogi személyek és magánszemélyek felaján-
lásaiból, a társasági eredményből, tevékenységből, kiadványok, valamint szakértői tevékenységek
bevételeiből képződhet. A Társaság céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfoga-
dott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatá-
sára, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja,
rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

2.) A Társaság a vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend
szerint, a jóváhagyott éves költségvetés keretei között működik.

3.) A Társaság kiadásai: működési költségek, rendezvények költségei, tiszteletdíjak és egyéb kiadások.

4.) A Társaság az éves beszámoló készítésével egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készít, amelynek
során biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat
készítését) egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt
az alapszabályban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével.

VI.
A Társaság megszűnése

15.§
A Társaság megszűnése

1.) A Társaság csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

2.) A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha

10



a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy

d) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő
eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a jogi
személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg olyan arány-
ban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való részesedésük
mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.

VII.
Záró rendelkezések

16.§

1.) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.(Civil tv.) és a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2015. 07. 23.
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1. sz. melléklet

A Magyar Elválasztástudományi Társaság alapítása, alapító elnöke, örökös tiszteletbeli elnöke és
alapító tagjai

A Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) 1996. június 24-én alakult meg az alábbiak szerint:

Alapító elnök: Dr. Nyiredy Szabolcs
Örökös tiszteletbeli elnök: Dr. Szepesy László
Alapító tagok: Dr. Alexander Gábor

Dr. Balla József
Dr. Benkő András
Dr. Fatér Zsuzsanna
Dr. Gazdag Mária
Dr. Hajós Péter
Dr. Hazai István
Dr. Klebovich Imre
Dr. Kremmer Tibor
Dr. Nyiredy Szabolcs
Dr. Samu Zsuzsanna
Dr. Szepesy László
Dr. Tarján Géza
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2. sz. melléklet

A Magyar Elválasztástudományi Társaság által adományozható kitüntetések és szakmai
elismerések rendje

Halász Medal Award

A Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) a nemzetközileg is kiemelkedő elválasztástudományi
tevékenység elismerésére 1997-ben Halász Medal Award kitüntetést alapított.

A METT Halász Medal Award kitüntetést adományozhat annak a kutatónak, aki nemzetközileg kiemel-
kedő eredményeket ért el az elválasztástudomány területén, és munkásságával elősegítette az elválasz-
tástudomány magyarországi fejlődését

A Halász Medal Award Éremadományozó Testületének tagjai a METT vezetősége és örökös tisztelet-
beli elnöke. A testület tagjai egyenlő szavazattal rendelkeznek. Vétójoga van a METT elnökének.

A díj átadására kétévente egyszer, a Balaton Symposium alkalmával kerül sor, alkalmanként kizárólag
egy díj adományozható.

A kitüntetett érmet és angol nyelvű oklevelet kap, amelynek szövege:

Halász Medal Award
founded by the Hungarian Society for Separation Sciences in 1997 presented to

xxx
on behalf of the Hungarian Society for Separation Sciences, in recognition of his/her activities in the

Hungarian scientific life and significant contribution to the development, understanding, and
propagation of the separation sciences throughout the world.

Csaba Horváth Memorial Award

A Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) a nemzetközileg is kiemelkedő elválasztástudományi
tevékenység elismerésére 2004-ben Csaba Horváth Memorial Award kitüntetést alapított.

A METT Csaba Horváth Memorial Award kitüntetést adományozhat annak az elismert kutatónak, aki
kiemelkedő mértékben, meghatározóan járult hozzá az elválasztástudomány fejlődéséhez.

A Csaba Horváth Memorial Award Éremadományozó Testületének tagjai a METT vezetősége és örö-
kös tiszteletbeli elnöke. A testület tagjai egyenlő szavazattal rendelkeznek. Vétójoga van a METT elnö-
kének.

2010-től a Horváth Csaba emlékére a METT által alapított, és a Connecticut Separation Science Council
(CSSC) által alapított díjakból egyesített nemzetközi díj jött létre, amelynek neve Csaba Horváth Memo-
rial Award. A nemzeti díjbizottságok továbbra is megmaradtak, és kölcsönösen delegálnak egy-egy tagot
a másik társaság díjbizottságába. A közös díjat évenként váltakozva szavazza meg és adja át a két nem-
zeti díjbizottság. Páratlan évben a METT a díjat a Balaton Symposium alkalmával adja át. Alkalmanként
kizárólag egy díj adományozható.
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A kitüntetett érmet és kétnyelvű oklevelet kap, melynek szövege:

Csaba Horváth Memorial Award

is presented to díjat adományozunk

xxx

on behalf of the Hungarian Society for Separation
Sciences and the Connecticut Separation Science

Council in recognition of his/her significant
contribution to the development, understanding,
and propagation of high-performance separations

throughout the world and co-operation in the
development of chromatography in Hungary.

részére a Magyar Elválasztástudományi Társaság
és a Connecticuti Elválasztástudományi Tanács
nevében, elismerve ezzel a nagyhatékonyságú

elválasztási módszerek fejlesztése, megismertetése
és terjesztése területén elért világraszóló
eredményeit és a magyar kromatográfia

fejlődésében való együttműködését.

Prizma-díj Nyiredy Szabolcs emlékére

A Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) 2008-ban létrehozta a Prizma-díj Nyiredy Szabolcs
emlékére díjat alapító elnöke emlékének megőrzése céljából. A METT „Prizma-díj Nyiredy Szabolcs em-
lékére” díjat adományoz az elválasztástudomány terén kimagasló eredményeket elért 40 év alatti hazai
kutatóknak, szakembereknek. A díj kétévente, az Elválasztástudományi Vándorgyűlésen kerül átadás-
ra. A díj pályázat útján nyerhető el, odaítéléséről a METT vezetősége dönt. A pályázaton kizárólag egy
pályamű kerül elfogadásra, a díjat egy személy csak egy alkalommal kaphatja meg.

A kitüntetett emléktárgyat, pénzjutalmat és oklevelet kap, amelynek szövege:

A Magyar Elválasztástudományi Társaság által 2008-ban alapított
„Prizma-díj Nyiredy Szabolcs emlékére”

kitüntetést adományozzuk a Társaság nevében
xxx

részére a nagyhatékonyságú elválasztási módszerek kutatása és fejlesztése területén elért eredményei
elismeréseként.

14


