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Jegyzőkönyv 

A Magyar Sürgősségi Orvostani Társasága Közhasznú Egyesület Közgyűléséről 

 

 

Időpont : 2012. május 11., 17:45 

Helyszín : Hotel Danubius Helia 

Résztvevők : 12 fő a jelenléti ív szerint, Mátray Katalin a Titkárság részéről 

 

Az ugyanerre a napra, 17:15 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. 

 

Levezető elnök Dr. Berényi Tamást. 

 

 

A levezető elnök javaslatára a közgyűlés az alábbi napirendet szavazza meg: 
1. jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása;  

2. elnöki beszámoló; 

3. a 2011. évről szóló éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása; 

4. a Felügyelő Bizottság 2011-ről szóló beszámolójának elfogadása;  

5. a 2012. évi munkaterv és költségvetés elfogadása;  

6. beszámoló az MSOTKE-MOT szakmai-szervezeti együttműködésről 

7. a 2012. évi választás előkészítése 

8. egyebek 

 

1.) A megjelentek javaslata alapján jegyzőkönyvvezetőnek megválasztják Mátray Katalint 

(K&M Congress Kft.) jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Dr. Svéd Lászlót és Dr. Bognár Zsoltot. 

 

2.) Elnöki beszámoló 

Előterjesztő: Dr. Berényi Tamás 

beszámoló csatolva 

A jelenlévő tagok a beszámolót egyhangúlag elfogadták. 

 

3.) a 2011. évről szóló éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés (mellékelve) elfogadása; 

Előterjesztő: Dr. Varga Csaba 
Beszámoló csatolva. 

1/2012 sz. határozat 

A Közgyűlés a 2011-ről készült a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

2/2012 sz. határozat 

A Közgyűlés a 2011-ről készült közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta. 

 
4.) a Felügyelő Bizottság 2011-ről szóló beszámolójának elfogadása; 

Előterjesztő: Dr. Fehérpataky József 
Beszámoló csatolva. 
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3/2012 sz. határozat 

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2011. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

 
5) a 2012. évi munkaterv és költségvetés elfogadása;  

Előterjesztő: Dr. Berényi Tamás 
 

Munkaterv és költségvetési terv csatolva 

 

4/2012 sz. határozat 

A Közgyűlés a 2012. évi munkatervet egyhangúlag elfogadta. 

 

5/2012 sz. határozat 

A Közgyűlés a 2012. évi gazdasági tervet egyhangúlag elfogadta. 

 
6) beszámoló az MSOTKE-MOT szakmai-szervezeti együttműködésről 

Dr. Berényi Tamás tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az európai trendeknek megfelelően célszerű 

lenne Magyarországon is egy szervezetben egyesíteni a prehospitális és hospitális sürgősségi 

ellátásban dolgozók szervezeteit, a MOT-ot és az MSOTKE-t. Az összeolvadás után egy 

nagyobb érdekérvényesítő erejű szervezet jönne létre, könnyebb lenne közös álláspontot 

kialakítani és megszűnnének a párhuzamosságok. 

Kéri a közgyűlést, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az elnökség tárgyalásokat kezdeményezzen a 

MOT elnökségével a közös szervezet kialakításának lehetőségéről. 

A tárgyalás előrehaladásáról az őszi kongresszuson számolnak be. 

 

A jelenlévő tagok a beszámolót egyhangúlag elfogadták. 

 

 

7) A 2012. évi választás előkészítése 

Az elnökség megbízta Dr. Zilcz Emíliát és Dr. Sárkányt Ágnes, hogy a jelölő bizottság 

elnökeként és tagjaként gyűjtse össze a jelöléseket az elnök, az elnökségi tagok és a felügyelő 

bizottsági tagok személyére. 

6/2012 sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Dr. Zilcz Emíliát a jelölő bizottság elnökének. 

 

7/2012 sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Dr. Sárkány Ágnest a jelölő bizottság tagjának. 

 

 

 

8) Egyebek 

Az Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás, ezért Dr. Berényi Tamás a Közgyűlést 

18:450 órakor berekesztette. 
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A jegyzőkönyvet készítette: Mátray Katalin  ....................................................................  

 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Dr. Svéd László ...................................................................  

 

 

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

 


