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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 több mint fele jelen 

van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

…Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál 

alacsonyabb száma miatt 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. 

 

 

Az elnökség 

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat 7 tagú Elnökség látja el. Az 

elnököt és 6 fő elnökségi tagot a közgyűlés 5 éves időtartamra választja. Az Elnökség tagjai 

vezető tisztségviselők. 

…Az Elnökség tagjává csak rendes tag választható.  

 

A Felügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottság az Egyesület felügyelő szerve.  

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

A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 

tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy 

akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

 

 

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; 

 együttműködik az Elnökséggel a választás lebonyolításában; 

 felügyeli a Szavazatszámláló Bizottság munkáját; 

 értékeli a választás eredményét és azt ismerteti a Közgyűléssel. 

 

A JB tagjai a MSOTKE rendes tagjai, megválasztásukhoz szükséges, hogy a megválasztandó 

elnökségi tag tisztségét ne vállalják. 

Mandátumuk a jelölő periódusra (2019. március-május) szól.  

 

 

A JB tagjai 2019-ben 

 

Elnök:  

Dr. Verzár Zsófia 

PTE Szívgyógyászati Klinika,  

7624 Pécs, Ifjúság útja 13. 

verzar.zsofia@pte.hu 

 

Tagok:  

Prof. Dr. Rudas László Dr. Kanizsai Péter 

SZTE SZAKK AITI PTE Sürgősségi Orvostani Tanszék 
6725 Szeged, Semmelweis utca 6. 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. 

rudas@icare.szote.u-szeged.hu kanizsai.peter@pte.hu 

 

 

HATÁRIDŐK  

 

A tagság kiértesítése e-mailben illetve levélben  

határidő:2019. március 8. 

felelős: Titkárság  

 

A jelölő folyamat ismertetése és a jelölési lehetőség megnyitása a honlapon  

határidő:2019. március 8. 

felelős: Titkárság  

 

Jelölési időszak (elektronikusan és postai úton egyaránt)  

határidő: folyamatos  

felelős: JB  
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Közgyűlés – helyszíni jelölések – választás  

határidő: 2019. május 17.  

 

Közzététel honlapon és hivatalos bejegyzés megindítása  

határidő: május 20. 

felelős: Elnök, titkárság 

 

 

 

 

 

A VÁLASZTÁS MENETE  

 Jelölt lehet az MSOTKE rendes tagja, olyan nagykorú személy, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták; 

 Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy 

vezető tisztségviselője. 

 A jelöltnek a jelölés elfogadásáról és az összeférhetetlenségéről írásban nyilatkoznia 

kell – így kerülhet fel a jelölőlistára; 

 A jelöléstől a jelölt bármikor visszaléphet; 

 A jelölési lehetőség a választás megkezdéséig fennáll; 

 A szavazás titkos és szavazólapokon, kizárólag írásban történik.  

A szavazólapot a Közgyűlésen minden jelenlévő rendes tag megkapja, az átvételt 

aláírásával igazolja a jelenléti íven; 

 A szavazólap tartalmazza a jelölt listát és helyet a helyszíni jelölteknek – valamint 

minden név mellett négyzetet, a választást formailag segítendő; 

 A szavazó a szavazólapokat a szavazóurnába adja le, a szavazólapok archiválásra 

kerülnek; 

 A szavazólap érvényes, ha azon legalább egy és legfeljebb két szavazat szerepel; 

 Szavazategyenlőség esetén az adott tisztség esetében ismételt szavazást kell tartani; 

 A szavazatokat a Szavazat Számláló Bizottság tagjai számolják össze; 

 A szavazás eredményét a Jelölő Bizottság elnöke jelenti be. 


