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A Magyar Resuscitatios Társaság Alapszabálya 
 

 
I. Általános rendelkezések 

 
 

1. A társaság neve és adatai 
a) A Társaság neve: Magyar Resuscitatios Társaság 
b) Mőködési területe: a Magyar Köztársaság 
c) Székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi u. 4. 
d) Az alapítás éve: 2001 
e) Hivatalos nyelve: magyar 
f) Bélyegzıje: körpecsét, a „Magyar Resuscitatios Társaság”
 felirattal 
 

2. A MRT jogállása 
a) Az MRT önálló jogi személy (Egyesület) 

 
 
 

II.  Az MRT célja és tevékenysége 
 
 
1. Az MRT önkéntes, nem anyagi érdekeltségő szervezet, mely az alábbi célok érdekében 

mőködik: 
a) a cardiopulmonalis resuscitatio tudományának, gyakorlatán, szervezésének és 

oktatásának fejlesztése, 
b) a tagok szakmai ismereteinek bıvítése, tudományos érdekeinek képviselete és 

védelme, 
c) a cardiopulmonalis resuscitatio tárgyköréhez kapcsolódó etikai állásfoglalás, valamint 

a vonatkozó jogi szabályozások kialakításában szakmai konzultációs fórum 
biztosítása, 

d) a tagok szakmai, klinikai és a resuscitatio szervezésének és oktatásának céljából 
végzett közéleti tevékenységének támogatása, 

e) kiépíteni és megszilárdítani a cardipulmonalis resuscitatio kutatásában, végzésében, 
szervezésében és oktatásában érdekelt disciplinák és határterületek együttmőködését, 

f) kiépíteni és megszilárdítani a nemzetközi társszervezetekkel történı együttmőködést, 
a nemzetközi tudományos eredmények hazai és a magyar tudományos eredmények 
nemzetközi ismertté válásának lehetıségének támogatásával is, 

g) az MRT támogatja a graduális és a posztgraduális képzést – tevékeny részvétellel is -, 
beleértve az orvosképzést, szakasszisztensek és egészségügyi szakdolgozók képzését, 
a szakorvosképzést, valamint a laikus alap-, közép- és felsıfokú képzést is. 

h) kidolgozza, nyilvánosságra hozza, és a mindekori tudományos eredmények tükrében 
folyamatosan értékeli és magújítja a cardiopulmonalis resuscitatioval kapcsolatos 
szakmai irányelveket, ajánlásokat.  

2. Az MRT céljainak elérése érdekében 
a) elıadásokat, referáló- és vitaüléseket, ankétokat, tudományos üléseket, 

szimpóziumokat, hazai és nemzetközi kongresszusokat, továbbképzı kongresszusokat, 
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gyakorlatokat, workshopokat rendez, illetve más szervezetek ilyen jellegő 
szervezésében részt vesz vagy azt támogatja, 

b) jegyzeteket, könyveket, szakfolyóiratot, audiovizuális oktatási anyagokat, illetve 
alkalmi kiadványokat szerkeszt, ad ki vagy ilyen anyagok kiadásában részt vesz vagy 
azt támogatja, 

c) figyelemmel kíséri a szakterületét érintı oktatási, tudományos és egyéb szakmai 
kérdéseket, javaslataival és bírálataival segíti az egészségügy állami szerveinek 
munkáját, 

d) kapcsolatot és együttmőködést alakít ki az egészségügyi tárcával, a Magyar Orvosi 
Kamarával, valamint a Magyar Anaesthesiológiai és Intenziv Therapiás Társasággal, a 
Magyar Kardiológusok Társaságával, Magyar Oxyológiai Társasággal, és a 
szakterületet érintı szakmai kollégiumokkal, 

e) a tudományos és szakmai élet serkentésére pályázatokat hirdethet, emlékérmeket és 
díjakat, valamint elismerı okleveleket és jutalmakat adhat ki, 

f) Tagjainak tudományos munkáját, valamint a tagok hazai és nemzetközi 
kongresszusokon való részvételét lehetıségeihez mérten támogatja, 

g) alapítványokat létesíthet, illetve alapítványokhoz csatlakozhat, vagy együttmőködés 
keretében támogathat más, már létezı alapítványokat, 

h) pályázatokon részt vesz, illetve az MRT céljainak megfelelı mőkésének elısegítése 
érdekében gazdasági – vállalkozói tevékenységet is folytathat, az általa rendezett 
kiállításokon, rendezvényeken részvételi díjat szabhat meg, 

i) a célok elérésnek érdekében munkacsoportokat, területi és/vagy szakmai szervezeteket 
hozhat létre, mely szervezetek az MRT irányítása alatt mőködnek, 

j) részt vesz a nemzetközi szervezetek munkájában (ERC), illetve oda tagokat delegál, 
k) a hatályos rendelkezések betartásával csatlakozhat a hazai és nemzetközi tudományos 

szervezetek szövetségeihez, ezeknek tagdíjat fizethet, illetıleg más nemzeti és 
nemzetközi szervezetekkel két- , illetve többoldalú megállapodásokat köthet, 

l) önfenntartása érdekében gazdasági – vállalkozási tevékenységet folytathat, de ez nem 
lehet elsıdleges célja, 

m) A rendelkezésre álló anyagi eszközöket a célok érdekében használja fel. 
 
 
 

III.  Az MRT tagjai, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagsági viszony 
megszőnése 

 
 
1. Az MRT tagjai lehetnek: a) rendes tagok, 

b) tiszteletbeli tagok, 
c) pártoló tagok. 

 
a) Rendes tagság:  
 

Rendes tag lehet az a magyar állampolgár orvos vagy más egészségügyi 
szakképesítéssel rendelkezı személy, aki az MRT alapszabályát, célkitőzéseit elfogadja, 
tevékenységét azzal összhangban végzi, felvételét írásos belépési nyilatkozatban kéri, s 
akit az MRT Vezetıségének javaslata alapján a Közgyőlés a tagok sorába felvesz. Az 
MRT rendes tagjait egyenlı jogok illetik, és azonos kötelezettségek terhelik. Az MRT 
rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolhatják. 
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Az MRT rendes tagjait az alábbi jogok illetik meg: 
� az MRT Közgyőlésén részvételi, tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal, 
� tisztségviselıket választhat és tisztségviselınek választható, 
� részt vegyen az MRT szakmai és tudományos rendezvényein, amelyeken elıadást 

tarthat, alkotását bemutathatja, vagy a véleményét elmondhatja, amennyiben arra a 
rendezvény keretein belül lehetıséget biztosítani lehet, 

� részt vegyen az MRT tudományos ülésein, a szakmai állásfoglalások kialakításában, 
azok végrehajtásában, illetve az MRT egyéb tevékenységében, 

� igénybe vegye az MRT azon szolgáltatásait, melyeket tagjai részére nyújt, az MRT 
vezetı szervei által meghatározott feltételek szerint, 

� részletes tájékoztatást nyerjen az MRT munkájáról, 
� közvetlenül az MRT Elnökéhez vagy Titkárához fordulva javaslatot tegyen az MRT 

tevékenységét illetıen, s javaslatára választ kapjon, 
� tagfelvételre vagy tagok jutalmazására z MRT Vezetıségének javaslatot tegyen, 
� az MRT Vezetıségének vagy más vezetı szervének döntése alapján az MRT által 

kiírt pályázati díjban, támogatásban, elismerı díszoklevélben részesülhet. 
 

Az MRT rendes tagját az alábbi kötelezettségek terhelik: 
 
� köteles az MRT Alapszabályának rendelkezéseit, valamint a közgyőlés határozatait 

megtartani, az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tenni, 
� az MRT tevékenységével kapcsolatos, önként vállalt feladatainak a legjobb tudása 

szerint maradéktalanul eleget tenni, 
� a megállapított tagsági díjat minden év február 15-ig határidıben befizetni. 
 
 

b) Tiszteletbeli tagság:   
 
Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a cardiopulmonalis 
resuscitatio területén kiemelkedı tudományos-, szakmai tevékenységet végzett, és 
tevékenységével hozzájárult a magyar resuscitatios kutatás, gyakorlat, oktatás vagy 
szervezés ügyének fejlıdéséhez. Tiszteletbeli tagot az MRT bármelyik rendes tagja 
jelölhet, felvételérıl a jelölés alapján a Vezetıség egyszerő szótöbbséggel dönt. A 
tiszteletbeli tagokat egyenlı jogok illetik meg, s jogaikat személyesen gyakorolhatják. 
 
A tiszteletbeli tag jogai a rendes tag jogaival megegyezık, azzal a kivétellel, hogy 
 

� az MRT által kiírt pályázati díjban, támogatásban nem részesülhet. 
 
A tiszteletbeli tagok kötelezettségei a rendes tagokéval megegyezık, azzal a kivétellel, 
hogy: 
� a tiszteletbeli tag nem köteles tagsági díjat fizetni. 

 
 
 

c) Pártoló tagság: 
 

Pártoló tag lehet olyan magyar vagy külföldi állampolgár, természetes vagy jogi 
személy, aki, amely az MRT tevékenységét anyagi, szakmai, erkölcsi vagy egyéb 
támogatásban kívánja részesíteni. A pártoló tagságot az MRT Vezetısége hagyja jóvá. 
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A pártoló tag jogosult az MRT tevékenységérıl információt szerezni, javaslatait, 
véleményét a Közgyőlés elıtt vagy az MRT által szervezett fórumokon elmondani. A 
pártoló tag köteles a vállalásait maradéktalanul teljesíteni. 

 
 
 
2. Az MRT tagjai által fizetendı tagdíjat kétévente a Vezetıség javaslata alapján a Közgyőlés 
határozza meg. 
 
3. Az MRT tagsági viszony megszőnik: 
 

a) kilépéssel, 
b) kizárással, törléssel 
c) a tag halálával, jogi személy esetén jogutód nélküli megszőnéssel, a pártoló tagság 

a pártolói szerzıdés megszüntetésével. 
 

A Közgyőlés kizárja azt a tagot, 
� aki az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti, akinek magatartása az MRT 

szellemiségét sérti, a szakma erkölcsi-etikai normáival ellenkezik, 
� akit jogerıs bírósági ítélet bőncselekmény elkövetése miatt a közügyek gyakorlásától 

eltilt. 
A Vezetıség törli a tagok sorából azt a tagot, aki a megállapított tagdíjat esedékességét 
követı 30 napon belül nem fizette meg, és ezt követıen részére a Vezetıség által 
írásban 15 /30 napos határidı tőzése mellett megküldött felszólítás ellenére sem fizette 
meg.  
A kizárt, törölt tagok a kizárás, törlés tényérıl írásbeli értesítést kapnak, mely 
határozat a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bíróság elıtt megtámadható.  

 
 

IV.  Az MRT szervezete és tisztségviselıi 
 
 
Az MRT Szervezete: 
 
Testületi szervek: 
1. Közgyőlés 
2. Vezetıség 
3. Elnökség 
 
 
 
Tisztségviselık: 
1. Elnök 
2. Alelnök  
3. Titkár 
4. Szervezı titkár 
5. ERC összekötı 
6. Ellenır 
7. A Központi Oktatási iroda vezetıje 
8. Az „Újraélesztés” c. folyóirat fıszerkesztıje 
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Az MRT Testületi Szervei: 
 
1) Közgyőlés 
 

1.1.Az MRT legfıbb szerve a Közgyőlés, amely valamennyi rendes tag, tiszteletbeli tag 
összességébıl áll. A Közgyőlés döntéseit szavazással hozza, ahol valamennyi 
szavazati joggal rendelkezı résztvevı egy szavazattal rendelkezik. A Közgyőlés 
minden MRT-t érintı kérdésben, melyet a jogszabály és az alapszabály a hatáskörébe 
utal, döntési hatáskörrel rendelkezik 

 
1.2.A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 
� az alapszabály megállapítása és módosítása, 
� az évi költségvetés meghatározása,  
� elfogadja az MRT tevékenységét összefoglaló beszámolókat, és meghatározza az 

elkövetkezı idıszak fontosabb feladatait, 
� elfogadja a Vezetıség éves beszámolóját és dönt annak elfogadásáról, 
� dönt az általa választott tisztségviselık visszahívásáról, 
� dönt szakmai munkacsoportok, valamint ad hoc bizottságok létrehozásáról és azok 

megszüntetésérıl, 
� dönt a tagfelvételi és a tagok kizárásának kérdéseirıl, 
� dönt a közgyőlésen elhangzó javaslatokról, 
� megválasztja a Vezetıséget. 

 
1.3.  
A Közgyőlést az Elnök hívja össze. A Közgyőlést évente legalább egy alkalommal össze kell 
hívni.  
A Közgyőlést minden olyan rendkívüli esetben össze kell hívni, amikor azt az Elnök, 
a Titkár, vagy legalább 12 rendes tag írásban kéri. A Közgyőlést ilyen esetben a rendkívüli 
összehívás indoklását követı 60 napon belül kell megtartani. 
 
1.4.  
A közgyőlésen az Elnök, akadályoztatása esetén a Titkár vagy az Alelnök elnököl. A 
közgyőlés ülésérıl jegyzıkönyv készül, melyet az Elnök, a Vezetıség egy jelenlévı másik 
tagja, valamint a Közgyőlésen résztvevı egy rendes tag aláírásával hitelesít. 
 
A közgyőlés nyilvános, de a Vezetıség vagy a Közgyőlés döntése alapján zártkörő ülés 
tartható. A zártkörő ülésen a Közgyőlés szavazati joggal rendelkezı tagjai vehetnek részt. 
 
1.5. 
A Közgyőlés határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50%+1 fı részt vesz. 
Határozatképtelenség esetén a jelenlévı tagok létszámától függetlenül határozatképes ismételt 
Közgyőlést akkor lehet érvényesen tartani, ha az eredeti közgyőlési meghívó tartalmazza a 
következı idıpontot és azt a tájékoztatást, hogy azonos napirenddel, azonos helyen 
megtartásra kerül, amely a jelenlévık számától függetlenül határozatképes.  
 
1.6. 
A Közgyőlés a döntéseit nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza meg, kivéve a 
tisztségviselık választását, amelyet titkos szavazással, de egyszerő többséggel, és az 
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Alapszabály módosítását, valamint az MRT feloszlásának és más társadalmi szervezettel való 
egyesülésének kérdését, amely kérdésekben nyílt szavazással, 2/3-os többséggel határoz.  
A tagok szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják. 
 
  
2. A Vezetıség 
2.1.A Vezetıség választott tagjainak létszáma 15 fı  
A Vezetıség tagjait a Közgyőlés választja meg titkos szavazással 4 évre. A Vezetıség tagjai 
újraválaszthatók.  
 
2.1.A Vezetıség kizárólagos hatásköre: 
 
� gyakorolja a két Közgyőlés közötti idıszakban a Közgyőlés hatáskörét, a kizárólagos 

hatáskörök kivételével 
� megválasztja a saját tagjai közül a tisztségviselıket. 
� javaslatot tesz a Közgyőlésnek a költségvetési tervrıl, valamint a megvalósult 

költségvetés elfogadásáról 
� végrehajtja a Közgyőlés határozatait, illetve azok végrehajtásáról gondoskodik. Intézkedik 

az MRT-t érintı minden kérdésben. 
� javaslatot tesz a Közgyőlésnek a rendes tagok felvételére 
� dönt a tiszteletbeli tagok felvételérıl 
� jóváhagyja a pártoló tagságot 
� felveszi és ápolja a külföldi kapcsolatokat más külföldi szakma szervezetekkel, ugyancsak 

kapcsolatot alakít ki a hazai szakmai társaságokkal. 
� képviseli az MRT-t szakmai fórumokon és nyilvánosan.  
� a szakmai munkacsoportokkal közösen kialakítja a resuscitatioval kapcsolatos 

kutatásokat, fejlesztéseket, gyakorlatot és oktatást érintı helyzetértékelését, javaslatait és 
álláspontjait, 

� dönt a költségvetési keretek és a támogatási szabályzat függvényében az aktuálisan 
megítélhetı támogatásokról és azok mértékérıl 

� dönt a pályázatok kiírásáról és meghatározza a pályázatok értékelésének módját. A 
pályázatok értékelését nyilvánosan kell végezni, 

� koordinálja az MRT által rendezett hazai és nemzetközi rendezvényeket. 
 
2.2. 
A Vezetıség rendszeresen, évente legalább két alkalommal ülésezik. Döntéseit szavazással, 
egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az Elnök szavazata dönt. A  
Vezetıség ülése határozatképes, ha a Vezetıség tagjainak legalább fele jelen van.  
 
2.3.  
A Vezetıség a tevékenységérıl a Közgyőlésnek évente beszámolni köteles. 
 
3. Az Elnökség 
 
3.1. 
A Vezetıség két ülése közötti idıszakban gyakorolja a Vezetıség hatáskörét, a kizárólagos 
hatáskörök kivételével, döntéseirıl a Vezetıség legközelebbi ülésén beszámolni köteles. 
 
3.2.  
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Az Elnökség tagjait a Vezetıség saját tagjai közül választja meg 4 évre. Az Elnökség tagjai: 
Elnök, Alelnök, Titkár, Szervezı titkár, ERC képviselı. Valamennyi tag egyszer 
újraválasztható. 
3.3.  
Az Elnökség évente legalább 4 alkalommal ülésezik. Elıkészíti és lebonyolítja az éves 
Közgyőlést 
Az Elnökség a Vezetıség által elfogadott stratégia alapján a kitőzött célok elérése érdekében 
operatív tevékenységet végez.  
Az Elnökség beszámolási kötelezettségének évente készített beszámolóval tesz eleget 

 
 
Az MRT tisztségviselıi és azok hatásköre 
 
Az MRT tisztségviselıit a Vezetıség választja 4 évre saját tagjai közül. 
A tisztségviselık megbízatásuk lejárta után egyszer újraválaszthatók. 
 
1. Elnök 

� képviseli az MRT-t a hatóságok, hazai és nemzetközi társadalmi és szakmai 
szervezetek elıtt. 

� dönt az Elnökség ülései közötti idıszakban az MRT-t érintı halaszthatatlan döntést 
kívánó esetekben. 

� gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
� a Titkárral közösen gyakorolja a utalványozási -és aláírási jogot 
� vezeti a Közgyőlést, a Vezetıség és az Elnökség üléseit. 
� felügyeli a Vezetıség tevékenységét, ırködik a hatályos jogszabályok MRT-re 

vonatkozó részei, valamint az Alapszabály betartása felett. 
� az Elnököt akadályoztatása esetén a Titkár helyettesíti, ha Titkár is akadályoztatva 

van, az ügyben az Alelnök jár el. 
 
2. Alelnök 

Az Alelnök feladata a hazai szakmai társaságokkal és kollégiumokkal történı 
kapcsolattartás, az MRT Közgyőlése által meghatározott szakmai és szakmapolitikai célok 
konkrét megvalósításához szükséges operatív teendı koordinálása. 
Az Alelnök tevékenységérıl a Vezetıség felé köteles beszámolni. 
 

3. Titkár 
� Feladata és hatásköre az Elnök akadályoztatása esetén az Elnök feladataival és 

hatáskörével megegyezık. Döntéseiért felelısséggel tartozik és az Elnök, valamint a 
Vezetıség felé beszámolási kötelezettsége van. 

� Az Elnökkel közösen gyakorolja az utalványozási  jogot.  
� Ellenırzi a Társaság gazdasági helyzetét, ellenjegyzi a megállapodásokat, 

szerzıdéseket, amelyekben a Társaság gazdasági tevékenységet végez vagy bármilyen 
kötelezettséget vállal. 

 
4. Szervezı titkár 

A Szervezı titkár feladata a Vezetıség tevékenységének támogatása, a Vezetıség által 
meghatározott operatív teendık lebonyolítása, megszervezése. Kiemelt feladata a 
Közgyőlések adminisztratív megszervezése, biztosítása, a konferenciák, szimpóziumok 
szervezési feladatainak ellenırzése, a Szervezı Bizottság vezetése 
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5. ERC Összekötı (ERC Liaison Officer) 
� képviseli az MRT irányelveit és érdekeit az ERC-ben 
� teljes joggal vesz részt a European Resuscitation Council Executive Committee-ban 
� képviseli az ERC által meghatározott irányelveket és az ERC érdekeit a Társaságban 
� gondoskodik a az MRT és az ERC közötti szerzıdés betartásáról 

 
6. Ellenır 

� ellenırzi a pénzkezelési szabályzatban meghatározott módon és idıközönként a 
Társaság gazdasági mőködését. Munkájához ideiglenes bizottságok segítségét 
felhasználhatja.  

� az ellenır a Vezetıség felhívására köteles beszámolni. 
 
7. Az „Újraélesztés” fıszerkesztıje 

� részt vesz tanácskozási joggal az Elnökség ülésein.  
� gondoskodik arról, hogy a lap folyamatos és pontos információval rendelkezzen a 

Társaság vezetésének lépéseirıl, valamint a lap által nyújtott lehetıségek az Elnökség 
rendelkezésére álljanak. 

 
8. Oktatási Vezetı (KOI vezetıje) 

� vezeti és felügyeli a KOI tevékenységét 
� tanácskozási joggal vesz részt az Elnökségi üléseken. 
� gondoskodik arról, hogy a Társaság oktatási tevékenységében résztvevık folyamatos 

és pontos információval rendelkezzenek a Társaság vezetésének lépéseirıl, valamint 
az oktatással kapcsolatos információk az Elnökség rendelkezésére álljanak. 

 
V. Az MRT gazdálkodása 

 
 
1. Az MRT vagyona a tagok által befizetett tagdíjakból, magán- és jogi személyek 

támogatásából, az MRT által megjelentetett kiadványok bevételeibıl, valamint az MRT 
által meghirdetett tanfolyamok és rendezvények bevételeibıl tevıdik össze. 

 
2. Az MRT az Alapszabályban rögzített célok megvalósítása érdekében, a non-profit elvek 

hangsúlyozásával vállalkozói tevékenységet folytathat.. A vállalkozási tevékenységrıl a 
Vezetıség dönt. 

 
3. Az MRT nevében folytatott minden gazdasági tevékenység, csak a Társaság egységes 

gazdálkodási rendszerében érvényesülhet. 
 
4. Az MRT tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj fizetésén kívül – az MRT 

tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
5. Az MRT vállalkozási tevékenységeibıl vagy az MRT egyéb gazdálkodásából származó 

haszon a tagok között nem osztható fel, azt teljes egészében a Társaság Alapszabályában 
foglalt célok elérése érdekében kell felhasználni. 

 
6. A kifizetések az Elnök és a Titkár aláírása esetén teljesíthetık. 
 
7. Az MRT vagyonának a hatályos pénzügyi elıírások és törvényi szabályozásoknak 

megfelelı, valamint az Alapszabályban rögzítettek szerint történı felhasználásáért, 
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valamint a Társaság ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért a Vezetıség felelıs. A 
Társaság vagyoni helyzetérıl, pénzügyi – gazdasági lépéseirıl az Elnök minden évben 
részletes kimutatást készít, és a Közgyőlésen arról beszámol.  

VI.  Az MRT megszőnése 

 

 

Az MRT megszőnik 

a) feloszlással,  

b) más társasággal való egyesüléssel,  

c) feloszlatással, illetıleg megszőnésének megállapításával. 

 

 

 

VII.  Hatálybalépés 

 

 

A jelen Alapszabályt az MRT 2006. szeptember 29-i Közgyőlése fogadott el, és amely 
Alapszabály a 2001. március 1. napján kelt Alapszabály helyébe lép.  

 

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. 61.-64§-ai, és az 
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadók.  

Elnök aláírása:  

 

 Dr. Rudas László 

Ellenjegyzés 


