Magyar Patológusok Társasága Cytodiagnosztikai Sectio Szervezeti Szabályzata

I.
A Magyar Pathológusok Társasága a morphologiai fejlődésnek, a preventív orvostudomány
jelentőségének felismerése mellett, felmérve saját szakmai felelősségét ezen kérdésekben, úgy
határoz, hogy cytodiagnosztikával foglalkozó sectio-t létesít.
II.
A Sectio neve: Magyar Pathológusok Társasága Cytodiagnosztikai (Cytopathológiai)
Sectio. A Sectio nem önálló jogi személy. Működési területe: Magyar Köztársaság.
A sectio tagja lehet a Magyar Pathológusok Társaságának bármely rendes tagja.
III.
Tagjai: a Magyar Pathológusok Társaságának bármely rendes tagja.
Pártoló tagok: azok a természetes vagy jogi személyek illetve jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok, akik támogatni kívánják a sectio működését, elfogadják a Működési
Szabályzat rendelkezéseit és befizetik a pártoló tagsági díjat.
IV.
Működésének céljai:
- a cytopathológiai tevékenység pathológiai alapon történő fejlesztése, tudományos és
gyakorlati művelése
- tudományos fórum biztosítása ezen tevékenység rendszeres fejlesztéséhez
- a cytopathológiai tevékenységgel kapcsolatos mindennemű elvi, szakmai háttér
tevékenység szakmai segítése (körlevelek, szakmai útmutatók elkészítésében, stb.)
- a minőségbiztosítás alapelveinek kidolgozása, betartásuk szorgalmazása
- folyamatos együttműködés a tagság szerves részeként az előszűrő asszisztensekkel
- folyamatos kapcsolattartás a klinikai társ területekkel, egyéb cytodiagnosztikát célul
tűző tudományos szervezetekkel és a cytológiát kevéssé művelő pathologusokkal.
V.
A MPT Cytodiagnosztikai Sectio tevékenységét 5 tagú vezetőség szervezi és irányítja.
A vezetőséget a sectio tagjai választják meg 4 éves meghatározott időtartamra.
A vezetőség elnöke egy szavazattal képviseli a sectiot a társaság vezetőségében.
A vezetőség évente egy alkalommal beszámol a sectio tevékenységéről a társasági
vezetőségének, illetve a társaság közgyűlésének. A pártoló tagok 1 képviselőt választhatnak
maguk közül, aki a vezetőség tagjai mellett tanácsadóként részt vehet a vezetőség
munkájában.

VI.
A MPT Cytodiagnosztikai Sectio tevékenysége nem állhat ellentétben a Magyar Pathológusok
Társaságának alapszabályában foglalt rendelkezésekkel.
VII.
A MPT Cytodiagnosztikai Sectioja önállóan gazdálkodik a rendelkezésére álló és a saját
elkülönített számláján kezelt pénzeszközzel. Megilleti alakulása után 3 évig évi 50.00 Ft
induló támogatás, melyet az MPT fedez, valamint az önállóan szervezett rendezvények,
valamint a sectio által szerzett szponzorok támogatásának 70 %-a.
A pártoló tagok évi minimum 25.000 Ft tagdíjat fizetnek. A pártoló tagok ezt meghaladóan is
támogathatják a sectio működését. A tagdíjon felüli támogatás teljesítése esetén a pártoló
tagok meghatározhatják a támogatás felhasználásának célját illetve módját.
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a Magyar Pathológusok Társasága
alapszabályának rendelkezései irányadók.
A jelen Szervezeti Szabályzat jóváhagyása ..................................................... -én megtörtént.
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