
A "Magyar Immunológia Haladásáért Alapítvány"  

kuratóriumának működési szabályzata 

 

A Magyar Immunológiai Társaság (MIT) feladatainak ellátásához alapítványt hozott létre.  

A kuratórium tevékenysége 

A kuratórium 7 tagú. Hat tagját 3 évente a Magyar Immunológiai Társaság közgyűlése 

választja meg. Hetedik tagja a kuratórium elnöke, aki a Társaság mindenkori főtitkára. A 

kuratórium tagjai maguk közül két titkárt választanak. Ha a kuratórium valamelyik tagja egy 

évig nem tud aktívan tevékenykedni, akkor a MIT vezetősége - a kuratórium javaslata alapján 

és jóváhagyásával - gondoskodik pótlásáról.  

A kuratórium évente legalább három alkalommal ülésezik. Az üléseket a kuratórium elnöke 

hívja össze. Időpontját az elnök a tagokkal történt előzetes egyeztetés után tűzi ki, és arról 

minden tagot kellő időben (legalább egy héttel előbb) értesít. Ha a kuratóriumi tag nem tud 

részt venni az ülésen, köteles haladéktalanul értesíteni az elnököt vagy valamelyik titkárt.  

A kuratórium határozatképes, ha az ülésen legalább 4 tagja jelen van. Határozatait nyílt vagy 

titkos szavazással és egyszerű szótöbbséggel, de mindig legalább 4 egybehangzó szavazattal 

hozza. A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyv készül.  

A kuratórium adminisztrátort és könyvelőt alkalmazhat, akik részt vehetnek az üléseken. A 

kuratórium alkalmanként szakértőket is felkérhet. A kuratórium minden ülésére meghívja a 

MIT Felügyelő Bizottságának mindenkori elnökét. A fenti személyek tanácskozási joggal, de 

szavazati jog nélkül vesznek részt a kuratórium munkájában.  

A kuratórium feladatai 

Rendszeres - de legalább évi egy alkalommal végzett felülvizsgálat alapján - gondoskodik az 

alapítvány vagyonának biztonságos befektetéséről, kezeléséről, úgy, hogy a lehetséges 

legnagyobb hozam elérését biztosítsa.  

Meghatározza az egyes célokra szánt előirányzatokat és a felhasználás feltételeit. A 

pályázatokra és egyéb célok finanszírozására fordított összegek és a működési költségek 

együttes összege éves szinten - legfeljebb csak kivételes esetben - haladhatja meg az 

Alapítvány éves bevételeinek összegét.  

Gondoskodik az Alapítvány alapító okiratában meghatározott célok megvalósítását elősegítő 

pályázatok kiírásáról és a MIT nyomtatott és elektronikus kiadványaiban történő 

megjelentetéséről. A kuratórium rendszeresen informálja tevékenységéről a MIT tagságát és 

biztosítja, hogy a tagság a pályázati felhívásokról értesítést kapjon.  

Dönt a beérkezett pályázatokról, valamint az alapítvány és a kuratórium működésének egyéb 

aktuális kérdéseiről. A pályázókat döntéseiről írásban értesíti.  

A kuratórium a pályázóktól az elnyert támogatások felhasználásáról írásbeli beszámolót 

kérhet.  

A tisztségviselők feladatai 

Az elnök képviseli az Alapítványt és őrködik az alapítvány tevékenységének és a kuratóriumi 

munkának a törvényessége és erkölcsi tisztasága felett. Összeállítja az ülések napirendjét és 

vezeti az üléseket. Legalább évenként egyszer tájékoztatást ad a MIT vezetőségének a 

kuratórium munkájáról, a MIT közgyűlésen pedig beszámol az Alapítvány éves 



tevékenységéről.  

A titkárok gondoskodnak a pályázatok, felhívások kiírásáról és közzétételéről. Ellenőrzik és 

az üléseken előterjesztik a beérkezett pályázatokat. Gondoskodnak a jegyzőkönyv vezetéséről. 

Intézkednek a kuratórium döntéseinek előkészítéséről és végrehajtásáról. Az elnök 

távollétében vezethetik a kuratórium üléseit.  

Az elnök az Alapítvány számlájára meghatározott célra küldött támogatás esetén, az 

adományozó szándékaival és az Alapítvány célkitűzéseivel összhangban intézkedik.  

A kuratórium pecsétjén a " Magyar Immunológia Haladásáért Alapítvány, Budapest " felirat 

szerepel.  

   

"A Magyar Immunológia Haladásáért" Alapítvány javára felajánlott összeget a következő 

számlára kérjük átutalni vagy befizetni. Támogatását előre is köszönjük.  

A MIHA bankszámlaszáma: 11705008-20491734  

A bank neve: OTP Bank 
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