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B.) ALAPSZABÁLY 

1. §. Név, Székhely, Működési év 

     (1) A Társaság a "Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság", "Societas Hungarica ad 
Implantandam Oculi Lenticulam et Chirurgica Refractiva" (SHIOL) nevet viseli (Angolul: Hungarian Society 
of Intraocular Lens Implantation and Refractive Surgery). 
A SHIOL önálló jogi személy, képviseletéről önmaga gondoskodik. A Társaság regionális határ nélkül, 
mindazon személyeknek az egyesülése, akik tudományosan, vagy gyakorlatban a szürkehályog sebészetével, az 
intraocularis lencsék beültetésével és a szem fénytörését módosító refraktív sebészeti beavatkozásokkal 
foglalkoznak, magyar állampolgárságú szemész szakorvosok, vagy szakorvos jelöltek (rezidensek). 
A SHIOL önálló szekciója a Magyar Excimer Lézersebészeti Szekció (Hungarian Excimer Laser Surgical 
Section), amely 1998. márciusában alakult Debrecenben és az alapító tagok kívánsága szerint szervezetileg a 



SHIOL-ba illeszkedik. Nevezett Szekció tevékenysége az excimer lézersebészettel kapcsolatos refraktív 
sebészeti beavatkozásokat, tudományos eredményeket összegző rendezvények szervezését és az lézersebészeti 
beavatkozásokat érintő szakmai vélemény nyilvánítást öleli fel. A szekció önálló gazdasági tevékenységet nem 
folytat. 
 
 
     (2) A Társaság székhelye Budapest, bejelentése a Budapesti Cégbíróságon és az Egészségügyi 
Minisztériumban történik. 
 
 
     (3) A működési év megegyezik a naptári évvel. 

2. §. Cél, Feladat, Közhasznúság 

     (1) A Társaság és a Szekció támogatják az intraocularis lencsék beültetésével, a hályogműtéttel és a szem 
fénytörését megváltoztató refraktív sebészeti tevékenységgel összefüggő tudományos és gyakorlati munkát a 
tudományos felismerések, a gyakorlati tapasztalatok kicserélése, továbbá a tudományos tevékenységre való 
inspirálás révén. Felkérés esetén (Egészségügyi Minisztérium, ETT, Egészségbiztosító Pénztár, stb.) a fenti 
tevékenységekkel kapcsolatosan véleményt nyilvánítanak, konszenzuson alapuló állásfoglalást és szakmai 
irányelveket formálnak. Magánvállalkozás formájában működtetett refraktív sebészeti tevékenység 
engedélyezéséhez szakmai követelmény rendszert alakítanak ki, azt ellenőrzik, a feltételek teljesítése esetén 
egyetértési jogkörrel javaslatot tesznek a Magyar Szemorvostársaság / Szemészeti Szakmai Kollégium felé a 
működési engedély megadására. 
Elősegítik a szakmai és tudományos továbbképzést szakmai konferenciák és továbbképző kurzusok szervezése 
révén. 
 
 
     (2) A fenti célok elérésére szolgálnak: 
 
       a.) tudományos összejövetelek, konferenciák, kongresszusok, továbbképző 
       előadássorozatok rendezése 
 
       b.) ezek anyagának, eredményének írásban történő kinyomtatása, a tagokhoz való 
       eljuttatása 
 
       c.) együttműködés a bel- és külföldi hasonló célú tudományos társaságokkal 
 
       d.) a személyes és szakmai kapcsolatok ápolása a Társaságon belül 
 
       e.) a tagság tudományos és kutató munkájának támogatása 
 
       f.) a szakmai irányelvek összegyűjtése az adott területen kiemelkedő tevékenységet 
       folytató kollegáktól, amelyek a szakmai állásfoglalások alapját képezik. 
 
 
     (3) A Társaság és a Szekció közhasznú célt szolgál. Kizárólag és közvetlenül közhasznú cél érdekében 
tevékenykedik és ennek megfelelően adómentes. A Társaság és a Szekció önzetlenül tevékenykedik gazdasági 
nyereségszerzés célkitűzése nélkül. Politikai pártot és egyéni politikai ambíciókat a Társaság és a Szekció nem 
támogat. 



A Társaság és a Szekció vagyonát csak az alapokmányban foglalt céloknak megfelelően szabad felhasználni. A 
tagok nem részesülhetnek osztalékban és semmilyen alapokmányban foglaltakkal ellentétes eredetű juttatásban. 
Senkinek sem szabad a Társaság és Szekció vagyonából az Alapokmányban leírt céloktól eltérő kiadásokat 
eszközölni, vagy aránytalanul magas juttatásban részesülni. 

3. § Tagság 

     (1) A Társaságnak és a Szekciónak rendes, tiszteletbeli, pártoló és nemzetközi tagjai vannak. 
 
     (2) Rendes tag az a magyar állampolgárságú szemész szakorvos, vagy szakorvos jelölt lehet, aki 
tudományosan, vagy a gyakorlatban a szürkehályog műtéti típusokkal, az intraokularis lencse beültetéssel, a 
szem fénytörését módosító refraktív sebészettel, valamint az excimer lézeres fotorefraktív keratectomiával 
foglalkozik, vagy a felsoroltak iránt elsősorban tudományos, de akár gyakorlati érdeklődést tanúsít. A tagsági 
kérelmet közvetlen formában a titkárságon kell benyújtani. A felvételről a közgyűlés dönt. 
 
     (3) Tiszteletbeli tag lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgárságú személy, aki a Társaságért/Szekcióért 
vagy annak célja érdekében különleges szolgálatot tett. A tiszteletbeli tagság ügyében a Vezetőség egybehangzó
javaslata alapján a taggyűlés dönt. 
 
     (4) Pártoló tag lehet az az egyetemi végzettségű, nem szemész szakképesítésű magyar állampolgár, akinek 
tevékenysége valamilyen módon kapcsolódik a szem refraktív sebészeti beavatkozásait érintő diagnosztikus, 
vagy sebészeti tevékenységhez. Pártoló tagsági jogviszony létesülhet egyéni kérelem, vagy a Vezetőség 
javaslata alapján, amelyről a (3) ponthoz hasonlóan a taggyűlés dönt. 
 
     (5) Nemzetközi tag az a külföldi állampolgárságú szemész szakorvos lehet, aki egyetért a Társaság/Szekció 
céljaival, működési területe megegyezik a Társaság/Szekció működési területével, és aki azt írásban 2 ajánló 
támogatásával kérelmezi azt, vagy a Vezetőség korábbi tevékenysége alapján felkéri arra. A felvételről a 
taggyűlés dönt. 
 
     (6) A tagsági jogviszony megszűnik: 
 
       a.) A Tagnak a Titkárságra benyújtott felmondása révén, amelynek írásban kell történnie legkésőbb három 
hónappal a naptári év vége előtt. 
 
       b.) A tagok névsorából történő törlése által, amennyiben a tag kétszeri írásban történt figyelmeztetés 
ellenére a tagdíj fizetéssel több mint egy évig elmarad. 
 
       c.) jogerős büntetőjogi elítélés, a közügyektől való eltiltás - orvos esetében - a foglalkozástól való eltiltás, 
 
       d.) elhalálozás esetében. 
 
 
     (7) A kilépő tagok nem kérhetik vissza befizetett tagsági díjukat, és nem léphetnek fel egyéb anyagi 
követeléssel sem a Társasággal/Szekcióval szemben. 

4. §. Tagdíj, Adományok, Alapítványok 



     (1) A minden következő évre esedékes évi tagdíjat a taggyűlés állapítja meg. Határozathozatal nem 
szükséges, amennyiben a tagdíj változtatására nincs javaslattétel. 
 
     (2) A Szekció tagjai külön tagdíjat nem fizetnek, tagdíjuk a SHIOL évi tagdíjával egyezik meg. 
 
     (3) Minden rendes /nemzetközi tag köteles a tagdíjat a folyó év február 28.-ig befizetni. Az újonnan felvett 
tagok kötelesek az évi tagdíjat a felvételkor befizetni. 
 
     (4) A rendes / nemzetközi tagok nyugdíjazásuk bekövetkeztével kérhetik felmentésüket a tagdíjfizetés alól. 
Különleges körülményekre való tekintettel más tagok is mentesülhetnek részben, vagy egészben, bizonyos időre
a tagdíjfizetés alól. Az ilyen irányú kérelmek ügyében a Vezetőség dönt. 
 
     (5) A tiszteletbeli tagoknak nem kell tagdíjat fizetni. 
 
     (6) A pártoló tagok tagdíját a vezetőség határozza meg, de az nem lehet kevesebb, mint a rendes tagok évi 
tagdíja. 
 
     (7) Adományokat és alapítványokat bárki felajánlhat a Társaságnak/Szekciónak. Ezek elfogadásáról a 
Vezetőség dönt. Az adomány, illetve az alapítvány elfogadása esetén, az ebből származó összeg a Társaság 
bankszámlájára folyik be. Az így összegyűlt társasági vagyonról a pénztáros nyilvántartást vezet, a vezetőség 
legalább évente a taggyűlésen beszámol, és azt jóváhagyatja. 
 
     (8) Az adományokból és az alapítványokból befolyt összeg felhasználásáról a vezetőség dönt, mindenkor 
szem előtt tartva a Társaság feladatát, célkitűzéseit és a közhasznúságot. Az adományokból és az 
alapítványokból befolyt összegről, ezek felhasználásáról a vezetőség évente a taggyűlésen beszámol, és azt 
jóváhagyatja.  
 
     (9) A Társaság/Szekció a kiemelkedő tevékenységet folytató tagok, külföldi meghívott vendégek elismerése 
céljából kitüntetéseket alapíthat, emlékérmeket adományozhat.  
A kitüntetések alapítását a Vezetőség egybehangzó javaslata alapján a taggyűlés fogadja el.  
A kitüntetések adományozására a tagok közül bárki írásban javaslatot tehet a Vezetőség felé, amelyet a 
Vezetőség fogad el. A kitüntetések átadása a taggyűlésen, vagy a Társaság/Szekció legnagyobb évi 
rendezvényén történik. 

5. §. A Társaság/Szekció működése, szervezete. Jegyzőkönyv 

     (1) A Társaság/Szekció működése, szervezete: 
 
       a.) Taggyűlés 
 
       b.) Vezetőség 
 
A Társaság legfőbb döntéshozó testülete a Taggyűlés.  
A Társaság az alapszabálynak megfelelő működését a Vezetőség irányításával biztosítja. 
 
 
     (2) Jegyzőkönyv 
 
A Titkár a Társaság minden üléséről eredmény összefoglaló jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet az ülés 



vezetője aláírja, és két vezetőségi tag hitelesíti. A jegyzőkönyvet valamennyi tag számára hozzáférhetővé kell 
tenni.  

6. §. Taggyűlés, határozathozatal 

     (I). Taggyűlés 
 
 
     (1) A taggyűlésen a társaság valamennyi tagja részt vehet. A rendes és nemzetközi tagoknak teljes szavazati 
joguk van. Az egyéb tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, tisztégre nem választhatóak, de tanácskozási 
(hozzászólási) joguk van. 
 
     (2) Taggyűlést lehetőleg évente, de legalább kétévente össze kell hívni. 
 
     (3) A Taggyűlést az elnök írásban hívja össze. A meghívók elküldésének időpontja és a tervezett taggyűlés 
időpontja között legalább 3 hét időtartamnak kell lenni. Az alapszabály megváltoztatására történő javaslatok a 
közgyűlés előtt legalább 3 hónappal nyújthatók be írásban és indoklással. A beérkezett javaslatokat az elnök 
legalább 1 hónappal a közgyűlés időpontja előtt írásban a tagoknak kiküldi. 
A taggyűlést a Társaság/Szekció elnöke vezeti, akadályoztatás esetén a titkár. 
 
     (4) Rendkívüli közgyűlés hívandó össze, ha azt a rendes tagok egynegyede írásban, az arra szolgáló okot 
megjelölve kérik. A rendkívüli közgyűlést is az elnök írásban hívja össze 3 héttel a kitűzött időpont előtt. 
 
     (5) Csak a szabályosan összehívott taggyűlés határozatképes. A határozatképességhez a taglétszám 50% + 
1fő jelenléte szükséges. A 24 óra után ismételten összehívott taggyűlés egyszerű szótöbbséggel is szavazhat. 
 
     (6) A Társaság (Szekció) elnöke és titkára beszámol a tagoknak az előző működési év(ek) eredményeiről. 
 
     (7) A taggyűlés feladata: 
 
       a.) a működési év(ek) beszámolójának elfogadása,  
 
       b.) a pénzügyi elszámolás vizsgálata és elfogadása, 
 
       c.) a vezetőségválasztás, 
 
       d.) a költségvetés és tagdíj megállapítása, 
 
       e.) az alapszabály megváltoztatása 
 
       f.) szekció befogadása a Vezetőség véleménye alapján 
 
       g.) a Társaság (Szekció) megszüntetése 
 
     (8) A közgyűlés két pénzügyi ellenőrt választ (számvizsgáló bizottság), akik vizsgálják az éves költségvetést 
és ennek eredményéről a taggyűlésnek beszámolnak. A számvizsgáló bizottság egyik tagja lehet a vezetőség 
tagja. A beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. 
 
     (9) A tagoknak lehetőséget kell adni a taggyűlésen, hogy a Társaság (Szekció) ténykedését illetően 



kívánalommal, vagy javaslattal élhessenek. 
 
     (10) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnöknek, az elnökhelyettesnek és a 
titkárnak kell aláírni. 
 
 
     (II.) Határozathozatal: 
 
 
A szervezet a leadott szavazatok többsége szerint dönt. Amennyiben az alapszabály nem ír elő mást, elegendő 
az egyszerű szavazattöbbség. Egyenlő számú szavazatok esetében a szavazást egyszer meg kell ismételni. 
Amennyiben a második szavazás esetében sem állapítható meg a többség, a javaslat elvetendő. A szavazás 
érvényességéhez a tagok 50%-nak + 1 fő jelenléte szükséges. A szavazásra jogosultaknak minimum 3 hónapos 
tagsági viszonnyal kell rendelkeznie, azaz a felvétel és a szavazás időpontja között minimum 3 hónap különbség
szükséges. 
A tisztségekre történő választások titkos szavazás alapján történnek. A Vezetőség háromtagú jelölőbizottságot 
kér fel, akik a tagok véleményének összegzése alapján a tisztségekre javaslatot tesznek. A jelölőlistára való 
felkerülést a közgyűlés kézfelnyújtással, egyszerű szótöbbséggel szavazza meg. A közgyűlés három tagú 
szavazatszedő- és számláló bizottságot bíz meg a választások megkezdése előtt. A szavazatszedő- és számláló 
bizottság a jelöltek taggyűlés által elfogadott listáját írásban sokszorosítja, hivatalos bélyegzővel ellátja, és 
gondoskodik arról, hogy csak annyi szavazólap kerülhessen a választók kezébe, amennyi a tagdíjat fizető 
jelenlévő rendes tagok száma. A választás eredményességéhez a nyilvántartott tagok 50% + 1 fő jelenléte 
szükséges. 
Az új tagokat a közgyűlés kézfelnyújtással, egyszerű szótöbbséggel szavazza meg. 
A jelölés, illetve a tisztségviselők megválasztásának eredményéről a szavazatszedő- és számláló bizottság 
jegyzőkönyvet készít, amelyet az elnök és a szavazatszedő- és számláló bizottság elnöke aláírásával hitelesít. A 
jegyzőkönyvet a közgyűlés hivatalos jegyzőkönyvéhez kell csatolni. A szavazás eredményének kihirdetése után 
a szavazatszedő- és számláló bizottság a leadott szavazatokat és a felhasználatlan szavazólapokat megsemmisíti 
egy kivételével, amelyet mint mintapéldányt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni és mintapéldány felírással el kell 
látni.  

7. §. Vezetőség 

     (1) A Vezetőség összetétele: 
 
       a.) elnök 
       b.) elnökhelyettes 
       c.) titkár 
       d.) pénztáros 
       e.) két/három további vezetőségi tag (a vezetőségi tagok egyike a Szekció 
       elnöke, a másik a számláló bizottság egyik tagja) 
 
Az elnökhelyettes személye a mindenkori előző elnök személyével egyezik meg. 
 
     (2) Az Elnök, vagy helyettese és a Titkár mint a Vezetőség tisztségviselői jogosultak a Társaság/Szekció 
képviseletére. A pénzügyekkel kapcsolatos aláírás jogot a választás utáni első ülésen a Vezetőség határozza 
meg. A változásokat (alapszabály módosítás, aláírás jog) a Cégbíróságon, illetve az illetékes bankoknál azonnal 
be kell jelenteni, csatolva a jegyzőkönyv egy példányát. 
 



     (3) A taggyűlés választja meg külön-külön szavazva az elnököt, a titkárt, amennyiben szükséges az 
elnökhelyettest, és a két / három további vezetőségi tagot 3 év időtartamra. A vezetőségi tagok az utódaik 
megválasztásáig maradnak hivatalban. Minden tisztségre megengedett az egyszeri újraválasztás, többszöri 
újraválasztás nem lehetséges.  
A Vezetőségben történő változásokat a Társaság/Szekció nyilvántartásába be kell vezetni. 
 
     (4) A tagok névsoráról a pénztáros minden évben október 31.-ig a tagdíjbefizetések alapján támpéldányt 
készít. A tagdíjat be nem fizetőknek november hónapban írásbeli értesítést küld. Amennyiben december 31.-ig 
tartozásukat nem rendezik a tagot a tagnyilvántartás névsorából törölni kell. Újbóli felvétele 1000 Ft-os pótdíjjal
történhet. 
 
     (5) A taggyűlés átadhatja a jogot a Vezetőségnek egyszeri, vagy többszöri alkalomra, hogy a Vezetőség 
valamelyik tagjának kiválását követően a tagok közül új vezetőségi tagot válasszon. Ez a megbízás 
visszavonható. A Vezetőségnek ilyenkor minden esetben egyhangú szavazással kell állást foglalnia. 
 
     (6) A Vezetőség intézi a Társaság ügyeit és gazdálkodik annak vagyonával.  
A Vezetőség a Társaság/Szekció minden ügyintézésében illetékes eljárni az alapszabályban foglaltak szerint. 
 
     (7) Az elnök szükség szerint írásban összehívja a vezetőségi ülést, megjelölve a tanácskozásra szánt témát, 
legalább 2 héttel az ülés időpontja előtt. 

8. §. Az alapszabály változtatása 

     (1). Az alapszabályon változtatni csak a közgyűlés határozata alapján lehet. A határozathozatalhoz a 
nyilvántartott tagok 50% + 1 fő szavazata szükséges. A távol maradt tagok írásban történt állásfoglalása 
szükségtelen. Az alapszabály módosításának az is feltétele, hogy a változtatási javaslatot a tagok legalább 4 
héttel a közgyűlés előtt írásban megkapják.  

9. §. A Társaság szekciói 

     (1) A Társaság szekciói egy speciális szakterülettel foglalkozó, társasági tagokat tömörítő egységek. 
     (2) A Szekciók tevékenységüket és gazdálkodásukat a Társaság felügyelete és irányítása alapján végzik. 
Ellenőrzést a Számvizsgáló Bizottság, illetőleg a Vezetőség által erre kijelölt személyek látják el.  
     (3) A Társaság szekciói alapszabályaikat az SHIOL alapszabályával összhangban dolgozzák ki. 
     (4) A Szekció létrehozását (befogadását) a Vezetőség javaslata alapján a Taggyűlés hagyja jóvá. 
     (5) A Társaság szekcióinak szervezeti és működési szabályzatai az SHIOL Alapszabályzatának mellékleteit 
képezi. 

10. §. A Társaság (Szekció) feloszlatása 

     (1.) A Társaság (Szekció) feloszlatására a 8. §-ban tárgyalt idevonatkozó részek érvényesek. 
 
     (2) A Társaság (Szekció) feloszlatása, felfüggesztése vagy az eredeti céljának elvesztése esetében a Társaság 
vagyona - miután a tartozásai kiegyenlítést nyertek - a közhasznúság célját szolgálva a Magyar Szemorvos 
Társaságot illesse, amely Társaság azt közvetlenül és kizárólag közhasznúságot szolgáló célokra fordíthatja. 
 



 

     (3) Amennyiben a fent nevezett Társaság (Szekció) valamilyen oknál fogva megszűnne, vagy annak eredeti 
célja megváltozna, vagyona a közgyűlés határozata alapján egy, vagy több adókedvezményt élvező, megfelelő 
vagy hasonló feladatú egyesületé vagy egyesületeké, legyen. 

11. §. Hatálybalépés 

     (1) Ez az alapító okmány és alapszabály 1988. december 3.-án Budapesten a közgyűlés által elfogadást 
nyert, a bejegyzéssel hatályba lép. 
 
     (2) Az alapító okmányt a SHIOL 1999. március 31.-i közgyűlése módosította, amely a Cégbírósági 
bejegyzés lezárása után hatályba lép. 

 
 
Budapest, 1999, április 

  Prof. Salacz György Dr. Biró Zsolt 

  az SHIOL elnöke az SHIOL titkára 
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