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Az MSOTKE ALAPSZABÁLYÁBÓL 

A közgyűlés 

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak (az egyesület rendes, 

tiszteletbeli és ifjúsági tagjainak) több mint fele jelen van.  Ha a … Közgyűlés … 

határozatképtelen, legrövidebben 30 perccel későbbi, legkésőbb 30 napon belüli időpontra 

ugyanazon tárgysorozattal megismételt Közgyűlést kell kitűzni, amely az eredetivel azonos 

napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. ... Az 

Egyesület tisztségviselőinek Közgyűlés általi megválasztása minden esetben titkos szavazással 

történik. 

 

6.2 Az elnökség  

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat 8 tagú Elnökség látja el. Az elnököt 

és 6 fő elnökségi tagot a közgyűlés 5 éves időtartamra választja. ... 

Az Elnökség 8. tagja az örökös alapító elnökké választott 1 fő is, akit a közgyűlés 5 éves 

időtartamra választ meg... 
 

6.4. A Felügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottság egy elnökből és két további tagból áll.  A Felügyelő Bizottság tagjait a 

közgyűlés legfeljebb öt éves időtartamra választja. A Felügyelő Bizottság tagjai az elnököt 

maguk közül egyszerű szótöbbséggel választják. Szavazategyenlőség esetén a Felügyelő 

Bizottság elnöke a tagok közül korban legidősebb. 
 

A JELÖLŐ BIZOTTSÁG 
 
A Jelölő Bizottság (JB) a MSOTKE tagjainak független, kizárólag a választás idejére 
létrehozott és kizárólag az alapszabálynak alárendelt szerve, amelyeknek elsődleges 
feladata a jelölések összegyűjtése, a jelölőlista összeállítása, a választások tisztaságának 
biztosítása, a pártatlanság elvének érvényesítése 
 
Az MSOTKE Jelölő Bizottsága 3 főből áll – 1 elnök és 2 tag. A JB-t az MSOTKE 
Elnöksége kéri fel és bízza meg a feladat ellátásával. 
 
A JB tagjai díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek.  
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A JB feladatai: 
 megkérdezi a tagságot és a jelölések alapján összeállítja az Elnökségbe, illetve a 

Felügyelő Bizottságba jelölt személyek listáját.  
 felügyeli a választás tisztaságát 
 értékeli a választás eredményét és azt ismerteti a Közgyűléssel 
 együttműködik az Elnökséggel a választás lebonyolításában 
 Szavazatszámláló Bizottság munkáját felügyeli 

 
A JB tagjai a MSOTKE rendes tagjai. Mandátumuk a jelölő periódusra (2017. május – 
november) szól. 
 
 

A JB TAGJAi (2017) 
 
Elnök: Dr. Korcsmáros Ferenc 
 Gróf Tisza István Kórház SBO 

 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. 
 drkorcsmaros@gmail.com 
 
Tagok: Dr. Sárkány Ágnes 
 Szent György Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály 
 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 
 e-mail: asarkany@mail.fmkorhaz.hu 
 
 Dr. Zilcz Emília 
 Semmelweis Egyetem Sürgősségi Betegellátó Osztály 
 1082 Budapest, Üllői út 78a 
 e-mail: zilczem@index.hu 
 

HATÁRIDŐK 
 
A tagság kiértesítése e-mailben illetve levélben 

határidő:  2017. június 30. 
felelős:  Titkárság 
 

3. A jelölő folyamat és elekciós lehetőség jelölése a honlapon 
határidő:  2017. június 30. 
felelős:  Titkárság 
 

4. Elekciós folyamat  –  jelölés (elektronikusan és postai úton egyaránt)  
  a jelöltlisták összeállítása 

határidő:  folyamatos 
felelős:  JB 
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5. Elnöki programok közzététele a honlapon 

határidő:  2017. október 10-től november 10-ig 
 
6. Közgyűlés – helyszíni jelölések – választás 

határidő:  2017. november 10. 
 

7. Közzététel honlapon és hivatalos bejegyzés megindítása 
határidő:  november 30. 
felelős:  megválasztott Elnök 
 
 

A VÁLASZTÁS MENETE 
 

1. Jelölt az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. 

2. A jelöltnek a jelölés elfogadásáról és az összeférhetetlenségéről írásban 

nyilatkoznia kell – így kerülhet fel a jelölőlistára. 

3. A választás tervezett időpontja a Közgyűlés (minden kapcsolódó adata honlapon 

lesz elérhető). 

4. Javasolt a jelölt fényképének és rövid életrajzának megjelenítése a honlapon. 

5. Az elnökjelölt(ek) programjukat közzétehetik az Egyesület honlapján 

(www.msotke.hu) a választás napját megelőző 30. naptól. 

6. A jelöléstől a jelölt bármikor visszaléphet. 

7. A jelölési lehetőség a választás megkezdéséig fennáll. 

8. A szavazás titkos és szavazólapokon, kizárólag írásban történik. 

9. A szavazólap: 

a. három féle: elnöki, elnökségi, illetve  felügyelő bizottsági 

b. a Közgyűlésen minden jelenlévő rendes tag megkapja mindhármat 

c. az átvételt aláírásával igazolja  a jelenléti íven 

d. a szavazólapok tartalmazzák a megfelelő jelölt listát és helyet a helyszíni 

jelölteknek – valamint minden név mellett négyzetet, a választást 

formailag segítendő 

e. a szavazó a szavazólapokat a szavazóurnába adja le (ezeket archiválni is 

kell) 

f. az elnöki szavazólap érvényes, ha azon egy szavazat szerepel 

g. az elnökségi szavazólap érvényes, ha azon legalább egy és legfeljebb 6 

szavazat szerepel 

http://www.msotke.hu/
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h. a felügyelő bizottsági szavazólap érvényes, ha azon legalább egy és 

legfeljebb 3 szavazat szerepel. 

10. Utolsó helyi szavazategyenlőség esetén az adott vonatkozásban ismételt 

szavazást kell tartani 

 


