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AKTUÁLIS 

Felhívás MAÉT tagok részére  
 

Írta: DR. MÁTYÁS LAJOS, a MAÉT Elnöke, DR. ENTZ LÁSZLÓ, a MAÉT Titkára és a MAÉT 
Vezetısége 

 

AMagyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT)  Vezetıségének szilárd 
elhatározása, hogy az utóbbi idıben tapasztalt tagdíjfizetési anomáliákat rendezze. 
Bármely tudományos társaság tagjának lenni egyrészt kitüntetés, másrészt erkölcsi 
és egyéb kötelezettségeket jelent, amelyet a társaság alapító okirata határoz meg.  
 
A MAÉT Alapszabálya  - amelyet az 1997. november 7. napján tartott Közgyőlés 
fogadott el - a fentiek vonatkozásában a következıket tartalmazza (megtekinthetı: 
http://angiologia.hu/):  
 
6.§ (4. oldal)  
3. A MAÉT rendes tagjainak kötelezettsége, hogy 3.6. a megállapított tagsági díjat 
minden év március 31-ig köteles befizetni. (Nyugdíjas és ifjúsági tagok ezen 
kötelezettség alól mentesülnek.)  
 
10.§ (5. oldal)  
3. Ki lehet zárni a tagok sorából azokat,  

• akik az alapszabály rendelkezéseit nem tartják meg, ...  
• akik a MAÉT erkölcsi tekintélyét sértik,  
• akik tagdíjat egy évig nem fizetik.  

12. § (7. oldal)  
2. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
2.8. a Vezetıség javaslata alapján a tagsági díj összegének meghatározása.  
 
Mindezek alapján a Nyíregyházi Angiológiai Napokon tartott Közgy őlés (2007. 
október 11.)  döntött arról, hogy az éves tagdíj összege 4.000,-Ft (35 év alatt 2.000,-
Ft), valamint költségtakarékossági szempontból a befizetést átutalással kell 
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teljesíteni.  
 
A 2010. június 4-én Pécsett  tartott vezetıségi ülésen született döntés értelmében 
MAÉT tagnak az tekinthetı, aki az utolsó három évben (jelen esetben 2009, 2010, 
2011) tagsági díj fizetési kötelezettségét teljesítette.  
 
A MAÉT honlapján (http://angiologia.hu/) mőködtetett adatbázisban 2011.05.31-i 
állapot szerint 426 MAÉT �tag� szerepel, akik közül 2010-ben 59, 2011-ben 16 
személy fizetett az adott évben tagdíjat. Az adatok személyre szólóan 
megtekinthetık a fenti honlapon, bejelentkezés után a felsı menüsorban a �Tagsági 
infók� menüre kattintva (balról a harmadik). A befizetéshez szükséges információk 
(OTP Bank Nyrt., 11712004-20004178) szintén ebben a menüben találhatók.  
 
A közelgı Budapesti Angiológiai Napok (2011. október 20-22.  jó alkalmat teremt 
arra, hogy rendezzük a tagdíj fizetéssel kapcsolatos kötelezettségünket, különös 
tekintettel arra, hogy a Kongresszus keretén belül kerül sor a következı Közgyőlésre, 
amelyen az Alapszabály szerint csak MAÉT tag rendelkezik szavazati, illetve 
részvételi joggal.  
 
Ezúton kérünk minden MAÉT tagot, hogy ellenırizze, és ennek alapján rendezze 
tagdíj hátralékát legkésıbb 2011. 07. 31-ig. 
Azon tagjaink, akik nem egyenlítik ki díj hátralékukat, az Alapszabály értelmében 
törlıdnek a tagnévsorból, a kongresszusra nem regisztrálhatnak MAÉT tagként, és 
nem vehetnek részt a Közgyőlésen. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kongresszus helyszínén tagdíj befizetésre nem lesz 
lehetıség.  
 
A MAÉT Elnöke és Vezetısége kéri tagjait, hogy a fentieket tekintsék a bevezetıben 
említett erkölcsi kötelezettségnek hivatásunk és szakmai Társaságunk iránti tisztelet 
jeléül.  
 
Budapest, 2011. június 10.  

Dt. Mátyás Lajos, a MAÉT Elnöke 
Dr. Entz László, a MAÉT Titkára 

a MAÉT Vezetısége  
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