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A Magyar Patológusok Társasága Elnökének, Főtitkárának és Vezetőségének mandátuma 

2017-ben lejár. Az új Előre választott elnök, Főtitkár és Vezetőség megválasztására a 2017. 

szeptember 28-án, Siófokon tartandó Közgyűlésen kerül sor.  

 

 

A választás menete 

1. A Társaság minden rendes tagjának joga van saját személyén kívüli tagot jelölni az 

Előre választott elnök, a Főtitkár és a Vezetőségi tagok személyére. A jelölést 

augusztus 31-ig kell elküldeni az MPT Titkárságára az info@pathology.hu e-mail 

címre, a jelölő bizottság tagjainak, vagy bejelentheti a Közgyűlésen a szavazás 

megkezdéséig.  

2. Jelölt lehet mindenki, aki a MPT rendes tagja és nem áll az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az alapszabályban meghatározott kizáró 

okok hatálya alatt. 

3. A jelöltnek a jelölés elfogadásáról és az összeférhetetlenségéről írásban nyilatkoznia 

kell. 

4. A választás tervezett időpontja a Közgyűlés, 2017. szeptember 28., helyszíne: 

Panoráma Hotel (Siófok, Beszédes József sétány 80.) 

5. A jelöléstől a jelölt bármikor visszaléphet. 

6. A jelölési lehetőség a választás megkezdéséig fennáll. 

7. A szavazás titkos és szavazólapon, kizárólag írásban vagy szavazógéppel történik.  

 

Az MPT Alapszabályából: 

A rendes tag joga, hogy: 

a Társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt vegyen, 

tisztségviselőt válasszon , tisztségre válaszható, ha nincs eltiltva a közügyek 

gyakorlásától ; 

 

A közgyűlés hatáskörébe tartozik  

……… 

c) a vezető tisztségviselő és az ügyvezető szervek megválasztása, visszahívása 

20 tagú vezetőségből 13 tagot (4 évre) 

előre választott elnököt (3 évre), aki 3 év után az elnöki, újabb 3 év után a volt elnöki 

funkcióba lép 

főtitkárt (4 évre) 

valamint a vezetőség 3 póttagját (4 évre); 

 

A Vezetőség 20 tagú, mely a Társaság vezető tisztségviselőiből (elnök, előre választott 

elnök, volt elnök, főtitkár, pénztáros) a rezidensek képviselője és a Patológus 

Asszisztensek Magyarországi Egyesületének képviselője (PAME), továbbá 13 tagból 

áll. 

A Vezetőség 13 tagjának megválasztásakor figyelemmel kell leni arra, hogy a 

Vezetőség nevesített tagjai (elnök, előre választott elnök, volt elnök, főtitkár, pénztáros, 

a rezidensek képviselője és a Patológus Asszisztensek Magyarországi Egyesületének 

képviselője) státuszát is figyelembe véve a vezetőségben egyenlő arányban vegyenek 

részt az egyetemi (10 fő) és a közkórházi, vagy egyéb egészségügyi intézmény (p.l. 

labor, társas vállalkozás, stb.) keretében dolgozó (10 fő) patológusok. Ennek 
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megfelelően a 13 választott tag megválasztásakor a jelöltekre leadott szavazatok száma 

csak abban a tekintetben vehető figyelembe, hogy több jelölt esetén az azonos státuszú 

(egyetemi vagy közkórházi patológus) jelöltek közül a sorrend szerint legtöbb 

szavazatot elérők lesznek a testület tagjai. 

 

 Ettől a szabálytól eltekinteni csak abban az esetben lehet, ha a 13 tag megválasztásakor 

nincs annyi egyetemi, vagy közkórházi jelölt amennyit az egyenlő arány biztosításához 

meg kellene választani. Ebben az esetben a fentiek szerinti státusszú taggal be nem 

tölthető helyeket a más státuszú tagjelöltekkel kell betölteni a reájuk leadott szavazatok 

száma alapján. 

 

 

A Jelölő Bizottság (JB) 

A JB a MPT tagjainak független, kizárólag a választás idejére létrehozott és kizárólag az 

alapszabálynak alárendelt szerve, amelyeknek feladata a pártatlanság elvének érvényesítése, a 

választások tisztaságának biztosítása, a választási eredmény megállapítása. 

A MPT Jelölő Bizottsága 3 főből áll – 1 elnök és 2 tag. A JB-t az MPT Vezetősége kéri fel és 

bízza meg a feladat ellátásával. A JB tagjai díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek. 

Munkájukat az MPT titkársága segíti. 

A JB feladatai: 

 javaslatokat gyűjt a tagságtól a Főtitkár és a Vezetőségi tagok személyére 

 együttműködik a Vezetőséggel a választás lebonyolításában 

 felügyeli a választás tisztaságát 

 Szavazatszámláló Bizottság munkáját felügyeli 

 értékeli a választás eredményét és azt ismerteti a Közgyűléssel 

A JB tagjai a MPT rendes tagjai, mandátumuk a választási periódusra szól. 

 

A 2017. évi választás jelölő bizottsága: 

Prof.Dr. Schaff Zsuzsa, elnök, schaff.zsuzsa@med.semmelweis-univ.hu 

Prof.Dr. Tornóczky Tamás, tag, ttamas64@hotmail.com 

Dr. Tóth Erika, tag, erika66toth@gmail.com 

 

A JB tagjai az MPT rendes tagjai. 

HATÁRIDŐK 

 

1.A tagság kiértesítése e-mailben illetve a honlapon 

határidő:  2017.június 30. 

felelős:  Titkárság 

 

2. Jelölés (elektronikusan) és a jelöltlisták összeállítása 

határidő:  folyamatos 

felelős:  JB 

 

3. Elnöki programok közzététele a honlapon 

határidő:  2017. augusztus 20-tól szeptember 28-ig 

 

4. Közgyűlés – helyszíni jelölések – választás 

határidő:  2017. szeptember 28. 
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5. Közzététel honlapon és hivatalos bejegyzés megindítása 

határidő:  október 30. 

 

 

A VÁLASZTÁS MENETE 

 

1. A jelöltnek a jelölés elfogadásáról és az összeférhetetlenségéről írásban nyilatkoznia 

kell – így kerülhet fel a jelölőlistára. 

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

elérhető). 

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

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

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

5. A jelöléstől a jelölt bármikor visszaléphet. 

6. A jelölési lehetőség a választás megkezdéséig fennáll. 

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

8. A szavazólap: 

a) három féle: előre választott elnöki, főtitkári, illetve vezetőségi. 

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 előre választott elnöki szavazólap érvényes, ha azon egy szavazat szerepel 

g) a főtitkári szavazólap érvényes, ha azon egy szavazat szerepel 

h) a vezetőségi szavazólap érvényes, ha azon legalább egy és legfeljebb tizenhárom 

szavazat szerepel. 

 

 


