A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

(2017. november 10. Küldöttgyűlés által elfogadott módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §.
1. A Társaság neve: Magyar Pszichológiai Társaság (továbbiakban: Társaság)
2. §.
1. A Társaság működési területe: Magyarország
2. A Társaság székhelye: 1064 Budapest, Izabella u. 46.
3. A Társaság alapítási éve: 1928.
4. A Társaság pecsétje: „Magyar Pszichológiai Társaság” (köriratban), „Budapest - 1928”
(középen)
5. A Társaság folyóirata: Magyar Pszichológiai Szemle.
3. §.
1. A Társaság egyesületi formában működő jogi személy.
2. A Társaságnak szekciói és tagozatai vannak.
3. A Társaság tagja lehet nemzetközi társaságoknak és szövetségeknek.
4. A Magyar Pszichológiai Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői,
megyei, ill. fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.
5. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból tagsági körén kívüliek is részesülhetnek.
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6. A Társaság feltétlen tiszteletben tartja az emberi méltóságot, amely az emberi élettel eleve
együtt járó minőség, és mint ilyen oszthatatlan és korlátozhatatlan, s ezért minden emberre
nézve egyenlő.
A Társaság alapelvként szögezi le azt, hogy a diszkrimináció minden formáját elutasítja,
azonosul az Alaptörvény XV. cikkében rögzített elvekkel.
A Társaság elvárja, hogy a fentiekben meghatározott elveket minden tagja tagsági jogainak
és szakmai tevékenységének gyakorlása közben betartsa.
A Társaság csak szakmai szempontból viszonyul bármely világnézethez vagy politikai
irányzathoz.
II.
A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS FELADATA
4. §.
1. A Társaság célja a magyar pszichológia fejlesztése, eredményeinek megismertetése, a
pszichológia tudományának ápolása és fejlesztése, a tagok szakmai tájékozódásának segítése,
a magyar pszichológia nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a szakmai közélet szervezése,
magas

szintű

szakmai

ismeretek

nyújtása,

szakmai

továbbképzés

biztosítása,

ismeretterjesztés.
2. A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 2.§ 20. pontjában (Továbbiakban:
Civil törvény) rögzített módon közhasznú tevékenységet végez. A Társaság az alábbi
közhasznú tevékenységeket végzi:
A Magyar Pszichológiai Társaság a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet értelmében a
felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel

közvetlenül lát el

felnőttképzési feladatokat.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi
CXXV111. törvény 13. pontjának 18. § értelmében a Magyar Pszichológiai Társaság
közvetetten részt vesz a katasztrófákra történő felkészülésben, valamint a helyreállítási és
kárenyhítési feladatokban.
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A Magyar Pszichológiai Társaság szakemberei a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra,
valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a
csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM
rendelet, az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és
fizikai

alkalmasságáról,

közalkalmazottai

és

köztisztviselői

munkaköri

egészségi

alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az
egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságának vizsgálatáról szóló 27/2011. (VII. 26.), valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál kormánytisztviselői jogviszony létesítését megelőző pszichikai alkalmassági
vizsgálatok rendjéről szóló 13/2011. (III. 25.) NGM rendelet alapján közvetlenül is részt
vesznek az érintett szervek állományának vizsgálatában.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 11/A. § 41 (1) bekezdése értelmében – figyelemmel a 77.
§ p) pontjára – a Magyar Pszichológiai Társaság sportszakemberei révén közvetetten részt
vesz hazai élsportolók pszichológiai felkészítésében.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény népegészségügyről rendelkező 35. § (1)
bekezdése, valamint a (2) bekezdés a), b) és d) pontja értelmében a Magyar Pszichológiai
Társaság a lakosság egészségi állapotának javítását, a jobb életminőség elősegítését, az
egészségkárosító társadalmi és egyéb hatások elleni fellépést szolgáló feladatokat lát el
közvetetten. Az állam és a Magyar Pszichológiai Társaság közötti együttműködés a fent
említett törvény 144. § (2) bekezdésén alapul.
A Magyar Pszichológiai Társaság – a szekciói és tagozatai révén – a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) j) pontja értelmében
közvetetten részt vesz a gyermekjóléti tanácsadói feladatok, az iskola- és óvodapszichológiai
feladatok ellátásában.
A Magyar Pszichológiai Társaság a családok védelméről szóló 2011. évi CCX1. törvény 1. § 6. §. értelmében, család-, párkapcsolati-, és krízistanácsadói tevékenysége révén hozzájárul a
családok védelméhez, a családok jóllétének erősítéséhez.
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A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia közötti támogatási
szerződés alapján a Társaság tudományos társasági feladatokat lát el az Akadémia megbízása
alapján.
3. A fent meghatározott közfeladatok ellátása érdekében a Társaság
(a) összefogja a pszichológia hazai művelőinek tevékenységét, részt vesz a magyar
pszichológia tudományos közéletének szervezésében, tudományos üléseket és
konferenciákat rendez;
(b) segíti tagjainak részvételét a nemzetközi összejöveteleken, kapcsolatot létesít
nemzetközi társaságokkal, külföldi szakembereket fogad;
(c) szekciói és tagozatai révén, együttműködik az oktatási, képző és szakképző
intézményekkel, egyéb közfeladatot ellátó szervezetekkel. Együttműködést folytat az
egészségügyi szakmai kollégium több tagozatával, népegészségügyi célokat támogat, részt
vesz az élsportolók pszichológiai felkészítésében.
(d) Felsőoktatási Bizottsága és Oktatási Bizottsága révén összefogja a hazai
pszichológusképzés különböző formáit), egyetemi (vagy főiskolai) oklevéllel rendelkezők
ismereteit felújító, korszerűsítő képzést és egyéb tanfolyamokat szervez;
(e) szakmavédelmi bizottságot működtet, pszichológiai tesztminősítési rendszert dolgoz
ki, figyelemmel kíséri a pszichológus szakma helyzetét a társadalomban, javaslatokkal él a
pszichológia művelésének kérdéseiben, szakmai állásfoglalásokat fogalmaz meg, szakmai
elismeréseket, díjakat oszt ki;
(f) együttműködik a Magyar Tudományos Akadémia szakbizottságával, tudományos
kutatási tevékenységet folytat, nemzetközi és hazai kutatóműhelyek munkájában vesz
részt;
g)

szakmai

kiadói

tevékenységet

folytat,

pályázatokat

ír

ki,

ismeretterjesztő

előadássorozatokat szervez.
4. A Társaság egyes feladatok elvégzésére bizottságokat alakíthat. A bizottságok
alakításáról a Vezetőség dönt. A bizottságok munkájukról a Vezetőségnek, illetve a
Vezetőség döntése esetén a Küldöttgyűlésnek számolnak be.
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III.
A TÁRSASÁG TAGJAI
5. §.
1. A Társaság tagjai lehetnek:
(a) alapító tagok
(b) rendes tagok
(c) tiszteletbeli tagok
(d) pártoló tagok (természetes vagy jogi személy)
2. Alapító tagok, akik a Társaság alapításában (1928) vagy újjászervezésében (1962) vettek
részt.
3. a) Rendes tag lehet az a magyar vagy külföldi természetes személy, aki kötelezi magát a
Társaság Alapszabályának megtartására, (a) és belépési kérelmét követően a Társaság felveszi
tagjai sorába, (b) pszichológus diplomával rendelkezik vagy egyetemi doktori, PhD,
kandidátusi vagy akadémiai doktori címet szerzett a pszichológia területén. Ugyancsak rendes
tagként kérhetik felvételüket az akkreditált tudományegyetemek pszichológia szakos
egyetemi hallgatói. A hallgatói státuszon alapuló tagsággal rendelkezők minden év október
31-ig kötelesek igazolni a hallgatói jogviszonyt, ennek hiányában a tagságuk automatikusan
rendes tagságra módosul (amennyiben pszichológia szakos hallgatóként voltak korábban
tagok). Ha a hallgató pszichológus diplomát szerez és ezt a Társaság Titkárságán igazolja,
hallgatói tagsága automatikusan átalakul rendes tagsággá. Hallgatói tagsági státussal
rendelkező tag nem választható szekció, bizottság vagy tagozat elnökének, kivéve az Ifjúsági
Tagozatot. A felvételi kérelemben jelezni kell, hogy a jelentkező mely szekcióhoz, illetve
tagozathoz kíván csatlakozni. A jelentkezéshez a Társaság két tagjának ajánló aláírását kell
mellékelni. Az ajánlók egyike annak a szekciónak, illetve tagozatnak a tagja kell, hogy
legyen, amelyikbe a jelentkező a felvételét kéri.
b) A felvételről a szekciók, illetve tagozatok javaslata alapján a Vezetőség határoz, kivéve a
tiszteletbeli tagok felvételét, amelyről a küldöttgyűlés dönt. Az egyes szekciók és tagozatok
önállóan nem dönthetnek a tagságról (felvétel, kizárás). A tagok önállóan és szabadon
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változtathatják a szekció- és tagozati tagságukat, de az átlépéskor az adott szekció/tagozat
vezetőit értesíteniük kell.
A Vezetőség határozata ellen a Küldöttgyűléshez lehet fellebbezni.
4. Tiszteletbeli tag lehet az a hazai vagy külföldi szakember, aki a pszichológia területén
különösen értékes munkásságot fejt ki, illetve értékes segítséget nyújt a hazai pszichológia
fejlődéséhez.
Tiszteletbeli tagságra a szekciók és tagozatok tehetnek javaslatot, a javaslat alapján a
Küldöttgyűlés határoz. A Tiszteletbeli tagságot a Társaság díszoklevéllel tanúsítja.
5. Pártoló (jogi) tagja lehet a Társaságnak valamely határtudomány olyan szakembere, aki
pszichológiával rendszeresen foglalkozik. Pártoló tag lehet a nem pszichológus hallgató is.
Ugyancsak pártoló tag lehet az a természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság, amely anyagilag támogatni kívánja a Társaságot, és erre
kötelezettséget vállal. A pártoló tagságról a Vezetőség dönt.
A tagok jogai és kötelezettségei
6. §
1. Az alapító és rendes tagok részt vehetnek a Társaság rendezvényein, szavazásra jogosultak,
tisztségviselőt választhatnak és annak választhatók, megkapják a Társaság Hírlevelét,
tagkártyáját, részesülhetnek a Társaság támogatásaiban. Három szekció, illetve tagozat
munkájában is részt vehetnek és választhatnak, azonban csak egy szekcióban és egy
tagozatban választhatók. Hallgatói tagsági státussal rendelkező tag nem választható szekció,
bizottság vagy tagozat elnökének, kivéve az Ifjúsági Tagozatot.
2. A pártoló tag képviselője és a tiszteletbeli tagok a Társaság bármely nyilvános
rendezvényén részt vehetnek, megkapják a Társaság Hírlevelét. Több szekció és tagozat
munkájában részt vehetnek; észrevételeket, javaslatokat tehetnek a Társaság működésére
vonatkozóan. Szavazati joggal nem rendelkeznek.
7. §
1. A Társaság alapító és rendes tagjai tagdíjat, támogató pártoló tagjai a vállalt vagyoni
hozzájárulást kötelesek fizetni a Társaságnak. A tagdíjat a Küldöttgyűlés állapítja meg. A
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pszichológia szakon BA vagy MA képzésben részesülő egyetemi hallgató tagok, a
társtudományi pártoló tagok, GYES-en, illetve GYED-en lévő tagok és nyugdíjasok a rendes
tagok tagdíjának 50%-át fizetik. A tagdíjfizetés határideje minden évben március 31.
A tagsági jogviszony megszűnése
8. §
1. A tagság megszűnik:
(a) tag kilépése
(b) tagsági jogviszony Társaság általi felmondása
(c) tag kizárása
(d) tag halála / jogutód nélküli megszűnése
(e) Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén.
2. Kilépett az a tag, aki erről a szándékáról értesíti a vezetőséget. A tagság megszűnésének
időpontja a tag által tett bejelentés beérkezésének napja.
3. Előzetes értesítés után egy éves türelmi határidővel felmondással megszüntetésre kerül a
tagsága annak, aki tagdíjhátralékát a hátralék képződését követő egy naptári éven belül nem
rendezi, mivel a tagdíjfizetés is a tagság feltétele. Ha tagdíjhátralékát az értesítést követően
befizeti, úgy tagsága folyamatosnak tekinthető. Ennél hosszabb szünet után új belépéssel lehet
a Társaság tagja. Az egy + egy éves határidő letelte után a felmondásról a Küldöttgyűlés
határoz, majd erről írásban értesíti az érintett tagot. A tagság a felmondást tartalmazó közlés
kézbesítéstől (illetve a küldemény „nem kereste”, „ismeretlen” vagy „ismeretlen helyre
költözött” jelzéssel való visszaérkezésétől) számított 30 nap elteltével megszűnik. Akinek a
tagsága tagdíjhátralék miatt szűnik meg, a Társaságba csak a hátralékos tagdíj rendezését
követően léphet be újra.
4. Ki kell zárni azt a tagot, akinek magatartása súlyosan vagy ismételten sérti a Társaság
Alapszabályát, jogszabályt vagy a küldöttgyűlés határozatát. Bármely tag, bizottság, szekció
vagy tagozat jelzése alapján a taggal szemben kizárás iránti eljárásban az időleges vagy
végleges kizárásról a Társaság Küldöttgyűlése által kijelölt Fegyelmi Bizottság, illetve az
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Etikai Bizottság javaslata alapján a Küldöttgyűlés dönt. A jelzést és a döntést eredményező
szavazás időpontját az érintett tag részére kézbesíteni kell legkésőbb a döntés megelőző 15.
napig, azzal a figyelmeztetéssel, hogy az ülésen részt vehet, továbbá a szabályszerű
meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem
akadályozza. A tagnak joga van írásban észrevételt tenni, illetve a döntést eredményező
szavazás előtt szóban nyilatkozatot tenni, képviseletet igénybe venni. A döntést az eljárás
megindulásától számított 30 napon belül meghozza az illetékes szerv. Döntésének tartalmazni
kell annak indoklását. A döntést a kizárt taggal írásban, tértivevényes levél formájában, annak
meghozatalától számított 8 napon belül közölni kell. A kizárt személy a döntés
hatálytalanításáért, ill. újrafelvételért a Küldöttgyűléshez fordulhat, illetve a kézbesítéstől
számított 15 napon belül a Fegyelmi Bizottság által hozott kizáró határozattal szemben a
kizárt tag fellebbezéssel élhet, amely fellebbezés tárgyában a Küldöttgyűlés indoklást
tartalmazó határozattal dönt. Az Elnökség a fellebbezés beérkezését követően haladéktalanul,
de legkésőbb 30 napon belüli időpontra összehívja a Küldöttgyűlés. A fellebbezés tárgyában
döntő küldöttgyűlésen az érintett tagnak nyilatkozattételi joga van, továbbá észrevételeit a
küldöttgyűlést megelőzően írásban is előterjesztheti, amely esetben az észrevételeket a döntést
megelőzően a küldöttgyűlésen ismertetni kell. A Küldöttgyűlés nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel dönt. A Küldöttgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8
napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. A Küldöttgyűlés által hozott
határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, azt a kizárt tag a határozat kézbesítésétől
számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálattal megtámadhatja a kizáró határozatot a
Társaság székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszék előtt peres eljárásban.
IV.
A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI
A Küldöttgyűlés
9. §
1. A Társaság legfelsőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés. A Küldöttgyűlés és a küldöttek
megválasztásának rendjét a Szervezeti és működési szabályzat állapítja meg.
2. Kizárólagos hatásköre
(a) a Társaság Alapszabályának módosítása
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(b) a Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása
(c) határozatot hoz a Vezetőség beszámolójáról
(d) az éves beszámoló, az éves költségvetés és a közhasznúsági melléklet elfogadása
(e) négy évre megválasztja a Társaság elnökét, főtitkárát, főtitkárhelyettesét, titkárait, a
Számvizsgáló Bizottság elnökét és két tagját és ilyen irányú döntés esetén két póttagját, az
Etikai Bizottságnak a Társaság részéről delegált elnökét, valamint a Társaság állandó
bizottságainak elnökeit. (Tisztségviselők maximálisan három ciklusra választhatók).
(f) döntés szekciók, tagozatok létesítéséről, szekciók, tagozatok megszűnéséről vagy
összevonásáról, ill. a Társaság feloszlatásáról.
(g) végelszámoló kijelölése
3. A Küldöttgyűlést legalább évente egyszer a Társaság elnöke hívja össze, írásban, a
napirend közlésével. A Küldöttgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt legalább 70 tag kéri
írásban, vagy a Vezetőség többségi szavazással annak összehívása mellett dönt. A
Küldöttgyűlés összehívásáról, helyéről, idejéről és napirendjéről legalább egy hónappal előbb
írásban értesíteni kell a Társaság tagjait.
4. A Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van. A
határozatképtelenség miatt 15 percen belül összehívott megismételt ülésen a Küldöttgyűlés az
eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha
erről a tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták. Határozatképtelenség esetén tartandó
megismételt ülés tervezett időpontjáról a rendes Küldöttgyűlés meghívójában tájékoztatás
adható. Bekövetkezett határozatképtelenség esetén a megismételt ülést lehetőség szerint a
rendes ülés meghívójában megjelölt időpontra kell összehívni.
5. A Küldöttgyűlés általában egyszerű többségi szavazással (jelenlevők 50 százaléka plusz
egy fő) dönt. Kétharmados többség szükséges a Vezetőség idő előtti lemondásának
elfogadásához, tagsági indítvány alapján a Vezetőség visszahívásához. Háromnegyedes
többség szükséges az Alapszabály módosításához

és a Társaság feloszlatásához

(megszűnéséhez), illetve a szavazásra jogosult tagok háromnegyedének igen szavazata
szükséges a Társaság céljának megváltoztatásához. Személyi kérdésekben titkos szavazást
kell tartani. Egyéb kérdésekben a szavazás a Küldöttgyűlésen jelenlevők többségi határozata
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esetén titkos, ennek hiányában nyílt. Nyílt szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást
meg kell ismételni, az ismételt szavazás határozatképtelensége esetén a döntést elvetettnek
kell tekinteni. Ha a titkos szavazás esetén szavazategyenlőség alakul ki, újabb szavazást kell
elrendelni. Amennyiben a megismételt szavazás is szavazategyenlőséget eredményez, az
indítványt elutasítottnak kell tekinteni.
6. A Társaság Küldöttgyűlése legalább évente egyszer ülésezik. A Küldöttgyűlés összehívása
a Vezetőség feladata a Küldöttgyűlésre szóló írásbeli meghívó kézbesítése által. A meghívót a
legkésőbb 15 nappal a Küldöttgyűlést megelőzően kézbesíteni kell, amely kézbesítés
elektronikus úton (e-mail formájában) is történhet, amennyiben annak megérkezése
visszaigazolás által bizonyítható, továbbá közzé kell tenni a Társaság honlapján. A
meghívónak tartalmaznia kell a Társaság nevét és székhelyét, Küldöttgyűlés helyszínét,
időpontját és a Küldöttgyűlés napirendjét. A meghívóban szereplő napirendi pontok
kiegészítését bármely tag kezdeményezheti a Vezetőségnél a kiegészítés indoklásának
megjelölésével a meghívó közzétételétől, illetve kézbesítésétől számított 8 napon belül. A
napirendi pontok kiegészítéséről a Vezetőség írásba foglalt határozattal dönt legkésőbb a
Küldöttgyűlés napjáig. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Vezetőség nem dönt,
vagy azt elutasítja, a Küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A Küldöttgyűlésről
jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a Küldöttgyűlés elnöke, a jegyzőkönyv vezetője,
valamint két jelenlévő, erre előre felkért hitelesítő tag ír alá. A Küldöttgyűlés elnökét
(levezető elnök), a jegyzőkönyv vezetőjét, a két hitelesítő tagot, továbbá szavazatszámlálók
választása esetén a szavazatszámlálókat a Küldöttgyűlésen jelenlévő szavazattal rendelkező
tagok egyszerű többséggel választják. A Küldöttgyűlés, akkor határozatképes, ha azon 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 szavazásra jogosult tagok a Küldöttgyűlésen szavazással
hozzák meg a határozataikat. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akit a határozat
kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben
részesít; akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; aki ellen a határozat alapján pert kell
indítani; akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója; aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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7. A Küldöttgyűlés a közhasznú jogállásra tekintettel nyilvános, azon bárki részt vehet, de a
felszólalási és tanácskozási joggal küldött tagokon és az ügyvezetésen kívül csak a
Küldöttgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály alapján
tanácskozási joggal rendelkező személyek rendelkeznek.
A Vezetőség
10. §
1. A Vezetőség feladata a Társaság ügyvezetése. A Vezetőség végrehajtja a Küldöttgyűlés
határozatait, mozgósít a Társaság céljainak teljesítésére, és biztosítja a társasági élet
demokratizmusát.
2. Két Küldöttgyűlés között a Vezetőség engedélyezheti új szekciók, tagozatok és bizottságok
ideiglenes működését. A Küldöttgyűlés döntéséig ideiglenesen hozzájárulhat új szervezeti
társulások kialakításához.
3. Döntést hoz a Társaság célkitűzését, illetve működését érintő bármilyen ügyben, beleértve
a hazai és nemzetközi díjakra való felterjesztést, de döntése nem állhat ellentétben a
Küldöttgyűlés valamely határozatával
4. A Vezetőség legalább 6 hónaponként tart ülést. Az ülést a Társaság elnöke vagy írásbeli
javaslattal legkevesebb 10 vezetőségi tag hívhatja össze. A vezetőségi ülést az elnök névre
szóló meghívóval az ülést megelőző 7 nappal korábban - kivéve a sürgős döntést igénylő
kérdésekben, de ez esetben is legalább 3 nappal korábban - hívja össze. A meghívóban meg
kell jelölni a Társaság nevét és székhelyét, az ülés időpontját és helyszínét, illetve a tervezett
napirendi pontokat. A vezetőség határozatképes, ha azon tagjainak 50%-a + 1 fő jelen van. A
vezetőség

határozatait

egyszerű

szótöbbséggel,

általában

nyílt

szavazással

hozza.

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, a megismételt szavazás
szavazategyelősége esetén a döntést elvetettnek kell tekinteni. Személyi kérdésekben titkos
szavazást kell tartani. Ha a titkos szavazás esetén szavazategyenlőség alakul ki, újabb
szavazást kell elrendelni. Amennyiben a megismételt szavazás is szavazategyenlőséget
eredményez, az indítványt elutasítottnak kell tekinteni.
5. A Vezetőség tagja a Társaság elnöke, főtitkára, főtitkárhelyettes, titkárai, a szekciók és a
tagozatok elnökei. A vezetőségi ülések állandó meghívottjai: a következő ciklusra
megválasztott elnök a funkcióba lépését megelőző egy éven át és az előző ciklus elnöke a
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tisztségétől való megválását követő egy éven át, a Magyar Pszichológiai Szemle
főszerkesztője, az Etikai Bizottság elnöke, a Társaság állandó bizottságainak elnökei, a
Számvizsgáló Bizottság elnöke, az EuroPsy Bizottság elnöke, a Magyar Pszichológusok
Érdekvédelmi Egyesületének elnöke. Az elnök a vezetőségi ülés napirendjének megfelelően
más szakértőket is meghívhat. Az állandó és az eseti meghívottak tanácskozási joggal vesznek
részt a Vezetőség ülésein.
A 3 ciklust végigvivő vezetői tisztség esetében az adott szervezeti egység tagjai javasolhatják
a tisztség tiszteletbeli megfelelőjének viselését. A tiszteletbeli cím elnökségi vagy vezetőségi
szavazati joggal nem jár együtt.
6. A Vezetőség ülései nyilvánosak. Személyi kérdések tárgyalása esetén az elnök az ülésen
szavazati joggal részt vevők 1/4 részének indítványára zárt ülést rendelhet el.
7. A Vezetőség képviselőt delegál a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete
Vezetőségébe és egyéb olyan akadémiai és főhatósági testületekbe, amelyek ezt igénylik,
illetve kezdeményezheti a Társaság képviseletét ezekben.
A Társaság Elnöke, Főtitkára és Titkárai
A Társaság képviselete
11. §
1. A Társaság elnöke és főtitkára önállóan (külön-külön) képviseli a Társaságot. A Társaság
elnöke vezeti a Küldöttgyűlést, az Elnökség és a Vezetőség üléseit. A főtitkárral
egyetértésben intézkedik a Társaság sürgős ügyeiben. Ellenőrzi a Küldöttgyűlés, a Vezetőség
és az Elnökség határozatainak végrehajtását. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök, a
főtitkár, a főtitkárhelyettes és a titkárok közül bármelyik két személy aláírása szükséges.
2. A Társaság főtitkára önállóan képviseli a Társaságot, vezeti a Társaság folyamatos
feladatainak ellátásához szükséges munkát. Előkészíti a Vezetőség üléseit és a Küldöttgyűlést.
Helyettesíti a Társaság elnökét, gondoskodik a Társaság éves költségvetésének elkészítéséről
és végrehajtásáról, valamint a számviteli rend és a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok
betartásáról
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3. A Társaság főtitkárhelyettese a stratégiai és pályázati ügyek felelőse. Irányítja a Társaság
Titkárságát, a Társaság alkalmazottai tekintetében munkáltatói jogokat gyakorol. Ellátja a
pályázatok előkészítésének, koordinálásának feladatait, irányítja a Társaság stratégiai
tervének elkészítését és megvalósítását. Kezdeményezi és ellenőrzi a Társaság keretében
folyó felnőttképzéshez kapcsolódó tevékenységeket.
4. A Társaság tudományos titkára szervezi és irányítja a Társaság tudományos életét,
koordinálja a Társaság hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatait. Felelős a tudományos
nagygyűlések és egyéb tudományos rendezvények megszervezéséért.
5. A Társaság nemzetközi titkára koordinálja a Társaság nemzetközi tudományos
kapcsolatait. Részt vesz az EuroPsy Bizottság munkájában. Levelező kapcsolatot tart az
egyéni és intézményi külföldi megkeresésekkel. Szerkeszti a Társaság angol nyelvű honlapját.
6. Jogi és érdekképviseleti ügyek titkára ellátja a szakmai érdekképviseleti és jogi feladatokat.
Együttműködik szekciókkal, tagozatokkal, bizottságokkal, szoros kapcsolatot tart az Etikai
Bizottsággal.
7. A Társaság szakmai-tájékoztatási titkára szervezi a Társaság szakmai közéletét. Felelős a
Társaság tagjai és a nyilvánosság felé irányuló tájékoztatásért.
8. A Társaság gazdasági titkára irányítja a Társaság gazdálkodását, gondoskodik a Társaság
éves költségvetésének elkészítéséről és végrehajtásáról, valamint a számviteli rend és a
gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok betartásáról, részt vesz a Társaság éves
közhasznúsági jelentésének elkészítésében, szoros kapcsolatot tart a főtitkárral.
9. A Társaság elnökének, főtitkárának, titkárainak a Társaság olyan tagjai választhatók meg,
akiket a Társaság valamely tagja, szekciója vagy tagozata a választást megelőzően legalább
három héttel e tisztségek egyikébe jelöl, és akik a jelölést elfogadják. Az elnök- és a
főtitkárjelölt a Küldöttgyűlésen ismerteti programját.
10. A Társaság elnökét a hivatalban lévő elnök megbízatásának lejártát megelőző évben a
beszámolót és a közhasznúsági jelentést elfogadó Küldöttgyűlés választja meg. Az új elnököt
a megválasztását követő évben – az új Vezetőséggel egyidejűleg – ugyancsak a beszámolót és
a közhasznúsági jelentést elfogadó Küldöttgyűlés iktatja be.
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Az Elnökség
12. §
1. A Társaság Elnökségét alkotja a Társaság elnöke, főtitkára, főtitkárhelyettese, titkárai,
valamint a Vezetőség két tagja, továbbá a következő ciklusra megválasztott elnök a funkcióba
lépését megelőző egy éven át, valamint az előző ciklus elnöke a tisztségétől való megválását
követő egy éven át. Az Elnökség feladata a Vezetőség, az elnök, a főtitkár, a főtitkárhelyettes
és a titkárok munkájának segítése. Az Elnökség nem ügydöntő és képviseleti szerve a
Társaságnak.
2. A Vezetőség az elnökség soraiba két kollégát delegál. A delegálás időtartama négy év.
3. Az Elnökség legalább negyedévente tart ülést. Az elnökségi ülés a Vezetőség ülését készíti
elő. Az ülést a Társaság elnöke hívja össze. Az elnökségi ülést az elnök névre szóló
meghívóval az ülést megelőző 7 nappal korábban - kivéve a sürgős döntést igénylő
kérdésekben - hívja össze. A meghívóban meg kell jelölni a tervezett napirendi pontokat. Az
Elnökség zárt ülést tart.
Az Etikai Bizottság
13. §
1. A Társaság a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületével közösen Etikai
Bizottságot működtet.
2. Az Etikai Bizottságot a Társaság és az MPÉE közötti megállapodás értelmében a Társaság
Küldöttgyűlésén megválasztott és az MPÉE által delegált személyek vezetik elnöki és
társelnöki funkcióban (funkciójukat felváltva töltik be). A Társaság által az Etikai Bizottságba
delegált tagokra a szekciókkal és a tagozatokkal egyetértésben az Etikai Bizottság társasági
vezetője tesz javaslatot; a tagokat a Vezetőség bízza meg. Az Etikai Bizottság további tagjait
a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete delegálja.
A Vezetőség által delegált tagok megbízatása négy évre szól, a tagság megújítását,
visszavonását az Etikai Bizottság újonnan megválasztott elnöke kezdeményezi.
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A Számvizsgáló Bizottság
14. §
1. A Számvizsgáló Bizottság elnökből és két tagból áll; saját döntése alapján két póttagot
választhat. Szükség esetén független szakértőket vonhat be munkájába, akiknek díjazása a
Társaság kötelessége. Ennek várható költségeiről a Vezetőséget előzetesen tájékoztatni kell.
2. Nem lehet a Számvizsgáló Bizottság elnöke vagy tagja, illetve póttagja az a személy, aki
(a) a Társaság Vezetőségének tagja,
(b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
(c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást
(d) az (a)-(c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
3. A Számvizsgáló Bizottság hatáskörére a Ptk. 3: 26.- 3:28. § valamint a 3:82.§ szakasz
rendelkezései irányadóak.
4. A Számvizsgáló Bizottság évente legalább egy ülést tart. Az ülést a Bizottság elnöke hívja
össze névre szóló meghívóval, az ülést megelőző 7 nappal korábban - kivéve a sürgős döntést
igénylő kérdésekben, de ez esetben is legalább 3 nappal korábban. A meghívóban meg kell
jelölni a tervezett napirendi pontokat. A Számvizsgáló Bizottság határozatképes, ha azon
tagjainak 50%-a + 1 fő jelen van. A Számvizsgáló Bizottság határozatait egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell
ismételni, az ismételt szavazás szavazategyelősége esetén a döntést elvetettnek kell tekinteni.
A Számvizsgáló Bizottság ülései nyilvánosak. Az elnök az ülésen szavazati joggal részt vevő
bármelyik bizottsági tag indítványára zárt ülést rendelhet el.
15.§
Tesztbizottság
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1. A Társaság a pszichológiai vizsgáló-és mérési módszerekkel kapcsolatos szakmai
tevékenység minőségének biztosítására Tesztbizottságot működtet.
2. A Tesztbizottság vezetésére a Társaság Küldöttgyűlése négy évre választ elnököt. A
tesztbizottság tagjaira a Társaság szekciói és tagozatai jelölése alapján, a tesztbizottság
titkárára saját hatáskörében a Tesztbizottság elnöke tesz javaslatot. A tesztbizottság első
ülésén tagjai sorából elnökhelyettest választ. A tesztbizottság tagjait, elnökhelyettesét és a
titkárát a Vezetőség bízza meg, megújításukat, visszavonásukat a Tesztbizottság elnöke
kezdeményezi, és a Vezetőség hagyja jóvá. A Tesztbizottság szükség esetén – külső tagként
vagy alkalmi megbízással - független szakértőket vonhat be munkájába.
3. A Tesztbizottság szervezetét és munkarendjét (SZMSZ) a továbbiakban maga dolgozza ki
és a Társaság Küldöttgyűlése hagyja jóvá.
Felsőoktatási Bizottság
A Magyar Pszichológiai Társaság Felsőoktatási Bizottsága olyan szakmai szervezet, amely
szakmai és szakmapolitikai ügyekben az egyetemi pszichológusképző helyek egyeztetési
fóruma. A Felsőoktatási Bizottság működése lehetővé teszi, hogy képzőhelyek - egyeztetés
után - közösen foglaljanak állást az adott ügyekben.
A bizottságot az elnök vezeti, működési szabályzatát a bizottság dolgozza ki és a
Küldöttgyűlés hagyja jóvá. Döntéseiről a vezetőséget tájékoztatja, éves beszámolót készít.
Oktatási Bizottság
A Magyar Pszichológiai Társaság Oktatási Bizottsága olyan szakmai szervezet, amely a
Társaság képzéseit, tanfolyamait akkreditálja, koordinálja. Áttekinti a Társasághoz benyújtott
szakmai képzéseket, felügyeli azok szakmai színvonalát, segít a képzések, tanfolyamok
publikálásában.
A bizottságot az elnök vezeti, működési szabályzatát a bizottság dolgozza ki és a
Küldöttgyűlés hagyja jóvá. Döntéseiről a vezetőséget tájékoztatja, éves beszámolót készít.
Ranschburg Pál Bizottság
A Ranschburg Pál Bizottság olyan szakmai tevékenységet folytat, amely – aktívan
együttműködve a Társaság Történeti Szekciójával – a Társaság alapítója, Ranschburg Pál
pszichológiatörténeti örökségének feltárásával foglalkozik. Emellett a bizottság az orvosi és
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gyógypedagógiai társszakmákkal összefogva aktívan részt vesz a 2020-as Ranschburg
Emlékév programjainak létrehozásában és a tervezett Ranschburg szobor felállításában.
A bizottságot az elnök vezeti, működési szabályzatát a bizottság dolgozza ki és a
Küldöttgyűlés hagyja jóvá. Döntéseiről a vezetőséget tájékoztatja, éves beszámolót készít.
Kommunikációs Bizottság
A Kommunikációs Bizottság olyan szakmai szervezet, melynek feladata a pszichológia és az
MPT megjelenítése, népszerűsítése, kommunikációja a társadalomban, valamint az MPT
tagsági viszony vonzóvá tétele.
A Kommunikációs Bizottság elnökből és tagokból áll. A Kommunikációs Bizottság
elnökének és tagjainak megbízása négy évre szól. Működési szabályzatát a bizottság dolgozza
ki és a Küldöttgyűlés hagyja jóvá. Döntéseiről a vezetőséget tájékoztatja, éves beszámolót
készít.
EuPsy Bizottság
Az EuPsy Bizottság feladata, hogy az EFPA iránymutatásainak megfelelően kidolgozza az
EuPsy Tanúsítvány odaítélésének hazai rendszerét. Ezt a tanúsítványt az EuPsy Bizottság adja
ki és dolgozza ki megpályázásának feltételeit és a diploma odaítélésének folyamatát.
Működési szabályzatát a bizottság dolgozza ki és a Küldöttgyűlés hagyja jóvá. Döntéseiről a
vezetőséget tájékoztatja, éves beszámolót készít.
Határozatok és nyilvánosság
16.§
1. A testületi szervek döntéseit – ideértve a Küldöttgyűlést is – az Elnökség nyilvántartja a
határozatok könyvében, amely egyben a közhasznú szervezet kötelező nyilvántartása. Ebben
fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők
számarányát, nyílt szavazás esetén személyét.
2. Az Elnökség gondoskodik a testületi szervek döntéseinek érintettekkel való közléséről
írásban, igazolható módon, s döntés meghozatalától számított 15 napon belül.
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3. A testületi szervek – ideértve a Küldöttgyűlést is – döntéseit a Társaság a Hírlevélben
hozza nyilvánosságra, illetve a Társaság honlapján közzéteszi legkésőbb a döntés
meghozatalától számított 8 napon belül.
4. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi iratba bárki betekinthet, a
Társaság székhelyén előre egyeztetett időpontban. Az időpont egyeztetése a Társaság
telefonszámán, e-mail címén, illetve postai levélküldeményben lehetséges. Amennyiben a
betekintés iránti kérelemre a Társaság 30 napon belül nem reagál, úgy a Társaság a
kézbesítéstől számított 30 nap leteltével bármely kedd délután 12 és 14 óra között köteles
betekintést biztosítani a kérelmezőnek a Társaság székhelyén.
5.

A

Társaság

működéséről,

szolgáltatásai

igénybevételének

módjáról,

valamint

tevékenységének és gazdálkodásának (pl. beszámolók nyilvánossága) legfontosabb adatairól a
Társaság Hírlevele és honlapja útján is tájékoztatja a nyilvánosságot.
Összeférhetetlenség
17. §
1. A Társaság tisztségviselői kijelölésénél, ill. választásánál figyelembe veszi a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Továbbiakban Ptk.) 3.22 § szakaszában,
továbbá a Civil törvény 38.§ és 39.§ szakaszában írott összeférhetetlenségi szabályokat.
2. A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont], élettársa (Továbbiakban együtt:
hozzátartozó) 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 a társadalmi
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
cél szerinti juttatás.
3. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
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(a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve
az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
(b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban 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.
4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője 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
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
(d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
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V.
SZEKCIÓK ÉS HELYI TAGOZATOK
18. §
1. A Társaság tagjai rendszeresen társasági tevékenységüket a szekcióban és a helyi
tagozatokban végzik. A szekciók és a tagozatok nem önálló jogi személyek.
2. A szekciók a pszichológia részterületeit képviselik, kialakulásuk követi a tagság
szerveződési igényeit. A szekciókon belül munkacsoportok szervezhetők, a munkacsoport
vezetőt választ.
3. A helyi tagozatok feladata az egyes országrészek területén működő pszichológusok
tevékenységének összefogása.
4. A szekciónak vagy a helyi tagozatnak legalább 15 tagból kell állnia.
5. A szekció és a helyi tagozat nyilvántartja tagjait.
6. A szekciók és a helyi tagozatok négyévente választanak elnököt és vezetőséget. A
választásnak meg kell előznie az Elnökség választását. Ettől eltérni csak a ciklusidőn belüli
lemondás esetén lehet. A tisztségviselők maximálisan három ciklusra választhatók.
A 3 ciklust végigvivő szekció/tagozat elnöki tisztség esetében az adott szervezeti egység
tagjai javasolhatják a tisztség (elnök) tiszteletbeli megfelelőjének viselését. A tiszteletbeli cím
elnökségi vagy vezetőségi szavazati joggal nem jár együtt.
7. A szekciók és a helyi tagozatok maguk döntenek ügyrendjükről.
8. Új szekciók, munkacsoportok és helyi tagozatok ideiglenes működését a Vezetőség hagyja
jóvá, végleges alapításukról a Küldöttgyűlés dönt.
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VI.
A TÁRSASÁG KITÜNTETÉSEI
19. §
1. A Társaság kitüntetései a Ranschburg Pál Emlékérem, a Társasági Emlékérem, a Radnai
Béla díj – a pszichológia oktatásáért, Magyar Pszichológiai Társaság Életműdíja, a Kardos
Lajos díj és a Mérei Publikációs díj.
A Ranschburg Pál emlékérem olyan szakemberek munkásságát ismeri el, akik Ranschburg
Pál munkásságának szellemében jelentősen hozzájárultak a magyar pszichológiai tudomány,
gyakorlat vagy oktatás színvonalának növekedéséhez, emberi magatartásukkal példát
mutatnak a pszichológusok fiatal generációjának. A Ranschburg Pál emlékérmet a Társaság
évenként adományozza és a Társaság Tudományos Nagygyűlésén adja át. Az emlékérem
adományozását a Társaság valamennyi szekciója, tagozata és az Elnökség kezdeményezheti, a
javaslatokról a Társaság Vezetősége titkos és egyenlő szavazással dönt. A javaslatnak
tartalmazni kell a jelölt szakmai életrajzát. Az indoklásban ki kell térni a jelölt
munkásságának azokra a szakmai és emberi vonatkozásaira, amelyek érdemessé teszik a
kitüntetésre.
A Társasági Emlékérem a Társaság olyan tagjainak munkásságát ismeri el, akik példaadó
munkásságukkal hozzájárultak a Magyar Pszichológiai Társaság működéséhez, annak
megbecsüléséhez.

Szakmai

munkájukkal

példát

mutatnak

a

pszichológusok

fiatal

generációjának. A Társasági Emlékérmet a Társaság évente adományozza és a Társaság
Tudományos Nagygyűlésén adja át. Egy-egy alkalommal maximálisan két emlékérem
adományozható. Az emlékérem adományozását a Társaság valamennyi szekciója és tagozata,
valamint az Elnökség kezdeményezheti, a javaslatokról a Társaság Vezetősége titkos és
egyenlő szavazással dönt. A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életrajzát. Az
indoklásban ki kell térni a jelölt munkásságának azokra a vonatkozásaira, amelyek a Társaság
tevékenységéhez kapcsolódnak és azokra az emberi vonatkozásokra, amelyek érdemessé
teszik a kitüntetésre.
A Radnai Béla díj – a pszichológia oktatásáért olyan szakemberek tevékenységét ismeri el,
akik Radnai Béla munkásságának szellemében jelentősen hozzájárultak a pszichológia hazai
oktatása színvonalának növekedéséhez, továbbá emberi magatartásukkal példát mutatnak a
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pszichológusok fiatal generációjának. A díj adományozását a Társaság valamennyi szekciója,
tagozata és az Elnökség kezdeményezheti, a javaslatokról a Társaság Vezetősége titkos és
egyenlő szavazással dönt. A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életrajzát. Az
indoklásban ki kell térni a jelölt munkásságának azokra a vonatkozásaira és azokra az emberi
vonatkozásokra, amelyek érdemessé teszik a kitüntetésre. A Radnai Béla díjat a Társaság
évenként adományozza és a Magyar Pszichológiai Társaság Tudományos Nagygyűlésén kerül
átadásra.
A Társaság minden évben Magyar Pszichológiai Társaság Életműdíjat adományozhat egy
65. életévét már betöltött tagja részére a pszichológia területén kifejtett hosszas és eredményes
munkájának elismeréseképpen.
A Kardos Lajos Díj célja a hazai pszichológiai kutatásban elért kiváló új eredmények
elismerése. A Díjat olyan szakember kaphatja, aki a megelőző 1-3 évben kutatásait
meghatározó mértékben Magyarországon végezte, Kardos Lajos munkásságának szellemében
jelentősen hozzájárult a magyar pszichológiai tudomány színvonalának növekedéséhez és
emberi magatartásával példát mutat a pszichológusok fiatal generációjának. A Díjat a
Társaság

adományozza

az

MTA

Pszichológiai

Tudományos

Bizottságának

a

közreműködésével. Az adományozásról az MTA Pszichológiai Tudományos Bizottsága
(MTA PTB) évente dönt többségi titkos szavazással, ha díjazásra alkalmas jelöltet talál. Az
MTA PTB-ben a Társaság is képviselve van. A Díjhoz érem és a Díj elnyerését igazoló
oklevél jár, melyek átadása a Magyar Pszichológiai Társaság Tudományos Nagygyűlésén
történik. A díjazott a Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlésén „Kardos Lajos előadást”
tarthat, mely a díjazott kutatást mutatja be a szakmai közönségnek.
A Mérei Ferenc Publikációs Díj olyan fiatalok munkájának elismeréseként adományozható,
akik az odaítélést megelőző évben közölt, első szerzős, eredeti tudományos közleménnyel
jelentkeznek a Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat hasábjain, és a közlemény leadásakor
még nem rendelkeztek tudományos fokozattal. A Magyar Pszichológiai Szemle Bizottsága
gondoskodik a díjazottak előterjesztéséről, a jelölést a Vezetőség fogadja el, majd titkos és
egyenlő szavazással dönt a díj sorsáról.
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VII.
TITKÁRSÁG
20. §
1. A Titkárság a Társaság szervezési, adminisztratív, tagnyilvántartási feladatait látja el.
2. A Társaság szervezési feladatainak ellátására szervezőt alkalmazhat, akinek munkáját a
főtitkárhelyettes irányítja.
3. A Társaság adminisztratív, tagnyilvántartási feladatait főállású ügyintéző végzi a
főtitkárhelyettes ellenőrzése mellett. A könyvelési feladatokat megbízott könyvelő látja el a
főtitkár ellenőrzésével.
VIII.
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA ÉS BESZÁMOLÁSA
21. §
1. A Társaság vagyona tagdíjakból, jogi és természetes személyek felajánlásaiból,
támogatásaiból, valamint a Társaság törvényes, kiegészítő tevékenységként folytatott
gazdálkodó tevékenységéből származik.
2. Tartozásaiért a Társaság saját vagyonával felel. A tagok tagdíjfizetésére kötelezettek, de a
Társaság tartozásaiért nem felelősek.
3. A Társaság a társult önálló jogi személyiségű egységek tartozásaiért saját vagyonával nem
felelős.
4. A Társaság gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A Társaság a gazdálkodása során elért
eredményét nem oszthatja fel, azt közhasznú tevékenységeire fordítja.
5. A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.
6. Az elnökség gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló és azzal egyidejűleg a
közhasznúsági jelentés elkészítéséről. A beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
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a – Vezetőség jóváhagyása után – Küldöttgyűlés dönt. A beszámolót és a közhasznúsági
jelentést az elnökség a Társaság Hírlevélben és a honlapon hozza nyilvánosságra.
7. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot
készíthet.
8. A Társaság vagyonát megszűnése esetén az MTA Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet részére kell átadni.
IX.
A TÁRSASÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE
22. §
1. A Társaság jogilag szabályozott tevékenységeit illetően erre jogosult állami szervek a
hatósági ellenőrzésére vonatkozó szabályok szerint járnak el.
X.
A TÁRSASÁG FELETTI TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS
23. §
1. A Társaság működése felett az ügyészség a hatályos szabályok szerint törvényességi
ellenőrzést gyakorol.
2. Ha a Társaság működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a
Bírósághoz fordulhat.
3. A bíróság a Civil törvény 11.§ (3)-(6) bekezdése szerint biztosítja a Társaság jogszerű
működését.
XI.
A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE
A Társaság feletti általános törvényességi felügyeletet a Társaságot nyilvántartó bíróság látja
el.
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XII.
AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSAI
24. §
1. A jelen módosított Alapszabály a Küldöttgyűlés általi elfogadását követő napon, 2017.
november 11. napján lép hatályba.
Hivatalosan igazoljuk, az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2017. november 10.

Dr. Dúll Andrea

Dr. Kiss Enikő Csilla

főtitkár

elnök

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten 2017. november 10. napján:

Dr. Grád András ügyvéd
Grád és Regász Ügyvédi Iroda
1137 Budapest, Szent István krt. 12. I. em. 5.
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