
 
 

 

 

Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 
1028 Budapest, Hidegkúti út 153. 

 

Jegyzőkönyv 

A Magyar Sürgősségi Orvostani Társasága Közhasznú Egyesület Közgyűléséről 

 

Időpont : 2014. november 7., 18:30 óra 

Helyszín : Hotel Forrás, Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 16. 

Résztvevők : 64 fő a jelenléti ív szerint, Mátray Katalin a Titkárság részéről 

 

Az ugyanerre a napra, 18:00 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, ezért megismételt 

közgyűlés összehívására került sor. A megismételt közgyűlés a közgyűlési meghívóban 

meghirdetett napirendi pontokkal a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

 

A megjelentek javaslata alapján levezető elnöknek megválasztják Dr. Berényi Tamást. 

 

A levezető elnök javaslatára a közgyűlés az alábbi napirendet szavazza meg: 

1. jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása;  

2. elnöki beszámoló; 

3. az Alapszabály módosítása;  

4. egyebek 

 

A megjelentek javaslata alapján jegyzőkönyvvezetőnek megválasztják Mátray Katalint (K&M 

Congress Kft.) jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Dr. Tury Peregrint és Dr. Bognár Zsoltot. 

 

Elnöki beszámoló 

Előterjesztő: Dr. Berényi Tamás 

Beszámolójában Dr. Berényi Tamás tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2014-ben sikerült 

stabilizálni az Egyesület gazdasági helyzetét, nem egészségügyi támogatók bevonásával. 

Számos fajsúlyos tudományos program van folyamatban: működik a triázs és a szepszis 

munkacsoport, megalakult a finanszírozási munkacsoport, alakulóban a PEM szekció. A tervek 

között szerepel a webalapú akkreditált oktatás bevezetése. 

A jelenlévő tagok a beszámolót egyhangúlag elfogadták. 

 

Alapszabály módosítás 

A levezető elnök felolvassa az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapszabályát, melyet a jelenlévő tagok közösen értelmeznek, majd az alábbi határozatot hozzák. 

 

7/2014. számú határozat 

Az Egyesület tagjai egyhangúlag elfogadják és aláírásukkal megerősítik a Magyar Sürgősségi 

Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület módosított alapszabályát. 

 

8/2014. számú határozat 

Az Egyesület közgyűlése felhatalmazza a Kádár Balázs Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, 

Báthory utca 7., képviseletében: dr. Kádár Balázs ügyvédet), hogy az Alapszabályt 

ellenjegyezze és az Egyesület nyilvántartásba vétele iránt a Fővárosi Törvényszék előtt 

eljárjon. Az Egyesület felhatalmazza továbbá az Egyesület Elnökét, hogy az ügyvédi 

meghatalmazást az Egyesület tagjai nevében aláírja.  
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Több kérdés és javaslat nem lévén az elnök a közgyűlést berekeszti. 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Mátray Katalin  .....................................................................  

 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Dr. Tury Peregrin  ................................................................  

 

 

 Dr. Bognár Zsolt  ..................................................................  

 


