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—————— 

 
A MAGYAR PATOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
mptSZMSZ1. 

Preambulum 

A Magyar Patológusok Társaságának (továbbiakban: MPT vagy Társaság) Elnöksége – a Vezetőséggel egyetér-

tésben – a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályával (továbbiakban: Alapszabály), a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, vala-

mint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseivel 

összhangban az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat, SZMSZ) fogadja el. 

 
mptSZMSZ2. 

Az MPT szabályzatainak időszerűen tartásáról 
mptSZMSZ2.1. Az Alapszabály és a Társaság szabályzatainak mindenkori frissítése, összhangjának biztosítása 

érdekében szövegezéseiket legalább minden tisztújítási eseményt követően a Vezetőség ellenőrzi, a szükséges 

aktualizálásokat elvégzi, és az Elnökség számára a szükséges érvényesítési lépések megtétele érdekében előter-

jeszti. Az Alapszabály és a belső szabályzatok korábbi szövegváltozatai hatályaik kezdő- és záródátuma rögzítése 

mellett a Társaság dokumentumarchivumában megőrzendők. 

 
mptSZMSZ3. 

Az MPT nevének és jelvényeinek használatáról  
mptSZMSZ3.1. Ha a Társaság tagja vagy külső harmadik fél olyan rendezvényt szervez, amelyhez felhasználja a 

Társaság nevét, úgy e szándékot engedély kérése céljából a szervezés megkezdése előtt a Társaság Elnökségének 

írásban be kell jelenteni, a névhasználat formai és egyéb részleteit az Elnökséggel egyeztetni kell.  

 
mptSZMSZ3.2. A Társaság neve csak olyan rendezvényhez használható, amelyhez az Elnökség előzetes írásbeli 

beleegyezését adta.  

 
mptSZMSZ3.3. A Társaság operatív vagy egyéb erőforrásainak, infrastruktúrájának igénybevétele a rendezvény 

tényleges szervezése, lebonyolítása érdekében, illetve ennek díjazása az Elnökséggel előzetesen kötendő külön 

megállapodás tárgya. 

 
mptSZMSZ4. 

Az MPT szekcióiról 
mptSZMSZ4.1. Az MPT szekciójának (továbbiakban: SZC) célja és feladata a vonatkozó szakmaterületének átfogó 

képviselete, többek között 
mptSZMSZ4.1.1. a szakmaterületen folyó tevékenységek patológiai alapon történő fejlesztése, tudományos és gya-

korlati művelése, 
mptSZMSZ4.1.2. tudományos fórum biztosítása ezen tevékenység rendszeres fejlesztéséhez, 
mptSZMSZ4.1.3. a szakmaterületi tevékenységgel kapcsolatos mindennemű elvi, szakmai háttértevékenység szak-

mai segítése (pl. körlevelek, szakmai útmutatók elkészítésében, stb.), 
mptSZMSZ4.1.4. a minőségbiztosítás alapelveinek kidolgozása, betartásuk szorgalmazása, 
mptSZMSZ4.1.5. folyamatos kapcsolattartás a klinikai társterületekkel, egyéb hasonló szakmaterületi célokat kitűző 

tudományos és szakmai szervezetekkel. 

 
mptSZMSZ4.2. A SZC-t megalakulásakor a Társaság Vezetősége nyilvántartásba veszi, amely alkalommal rögzí-

teni kell a SZC  
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mptSZMSZ4.2.1. nevét, 
mptSZMSZ4.2.2. által képviselt szakterület megjelölését, 
mptSZMSZ4.2.3. a képviselt szakterület mindazon jellemzőinek, fejlődési irányainak, igényeinek leírását, amelyek 

a SZC létrehozását, mint körülmények, szükségessé teszik, 
mptSZMSZ4.2.4. egyes tisztségeit betöltő tagjainak nevét. 

A bejegyzett adatokat a Társaság a honlapján megjeleníti, és a SZC éves jelentései alapján frissíti. 

 
mptSZMSZ4.3. A szekció jellemzői 
mptSZMSZ4.3.1. A SZC neve:  

a) magyar nyelven: A Magyar Patológusok Társasága [magyar szakmaterületi névmegjelölés] Szekció; rövi-

dítve: MPT [magyar szakmaterületi névmegjelölés vagy rövidítés] SZC. 

b) angol nyelven: Hungarian Society of Pathology [angol szakmaterületi névmegjelölés] Section; rövidítve: 

HuSP [angol szakmaterületi névmegjelölés vagy rövidítés] S. 

c) német nyelven: Ungarische Gesellschaft für Pathologie [német szakmaterületi névmegjelölés] Sektion; rö-

vidítve: UGfP [német szakmaterületi névmegjelölés vagy rövidítés] S. 
mptSZMSZ4.3.2. A SZC nem önálló jogi személy, tevékenysége az MPT tagsága előtt nyilvános. 
mptSZMSZ4.3.3. A SZC tagja lehet a Magyar Patológusok Társaságának bármely rendes tagja.  
mptSZMSZ4.3.4. A SZC pártoló tagjai lehetnek azon természetes vagy jogi személyek illetve jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaságok, akik támogatni kívánják a SZC működését, elfogadják a jelen SZMSZ és a SZC 

Szabályzatának rendelkezéseit és befizetik a pártoló tagsági díjat. 
mptSZMSZ4.3.5. A SZC a jelen fejezet rendelkezései figyelembe vételével saját Szekciószabályzatot alkot, amelyet 

a Szekcióvezetőség fogad el, és amelyben a jelen Szabályzat rendelkezésein túl saját működésének speciális vo-

natkozásait is kodifikálja. Mindazon kérdésekre vonatkozóan, amelyeket a Szekciószabályzat nem érint, az MPT 

Alapszabályának rendelkezései irányadók. 

 
mptSZMSZ4.4. A SZC tevékenységét 5 tagú Szekcióvezetőség szervezi és irányítja. A Szekcióvezetőséget a SZC 

tagjai választják meg 4 éves meghatározott időtartamra. A Szekcióvezetőség elnöke egy szavazattal képviseli a 

SZC-t az MPT Vezetőségében. A Szekcióvezetőség évente egy alkalommal beszámol a SZC tevékenységéről az 

MPT Vezetőségének, illetve Közgyűlésének (Tagtestületének). A pártoló tagok 1 képviselőt választhatnak maguk 

közül, aki a Szekcióvezetőség tagjai mellett tanácsadóként részt vehet a Szekcióvezetőség munkájában. A Szek-

cióvezetőség döntéshozatali mechanizmusaira az MPT Alapszabályának vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen 

kell alkalmazni. 

 
mptSZMSZ4.5. A SZC tevékenysége nem állhat ellentétben az MPT Alapszabályában foglalt rendelkezésekkel. 

 
mptSZMSZ4.6. A SZC önállóan gazdálkodik a rendelkezésére álló és a saját elkülönített MPT-alszámláján vagy 

az MPT-számlán címzetten kezelt pénzeszközökkel, ennek során minden tevékenységből származó bruttó bevé-

teleinek 70%-át fordíthatja saját költségeire és céljaira a Szekcióvezetőség döntései alapján, míg 30%-ot az MPT 

számlájára utal. A tagdíjbevétel ebből a szempontból nem tevékenységi bevétel. A pártoló tagok évi minimum 

25.000 Ft tagdíjat fizetnek, de ezt meghaladóan is támogathatják a SZC működését. A tagdíjon felüli támogatás 

teljesítése esetén a pártoló tagok meghatározhatják a támogatás felhasználásának célját, illetve módját. 

 
mptSZMSZ5. 

Az MPT munkacsoportjairól 
mptSZMSZ5.1. Az MPT munkacsoportjának (továbbiakban: MCS) célja és feladata a vonatkozó szakmaterületének 

operatív, meghatározott cél vagy célok szerinti képviselete, mindenekelőtt a szakterületen zajló bármely tevékeny-

ség, a szakmai, technikai, eljárásrendi kutatás-fejlesztések, oktatási-képzési-továbbképzési vállalások végzése, 

megvalósítása, támogatása, nyomon követése és a legújabb fejlemények közvetítése a szakmaterület művelői és 

általában az MPT, illetve annak Elnöksége és Vezetősége felé, szükség esetén projektek kidolgozása, illetve ilye-

nekben való részvétel, rendezvények vezető vagy közreműködő szervezése és koordinálása, pályázatokban az 

MPT képviselete, az MPT szakterületi szakma- és nemzetközi kapcsolatrendszerének kialakításában való részvétel 

és annak támogatása. 

 
mptSZMSZ5.2. A MCS a célterületén együttműködő szakemberek operatív-konzultatív közössége. 

 
mptSZMSZ5.3. A MCS megjelenítése 
mptSZMSZ5.3.1. A MCS neve:  

a) magyar nyelven: A Magyar Patológusok Társasága [szakmaterületi névmegjelölés] MCS-ja; rövidítve: 

MPT [szakmaterületi névmegjelölés vagy rövidítés] MCS. 
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b) angol nyelven: Hungarian Society of Pathology [angol szakmaterületi névmegjelölés] Working Group; rö-

vidítve: HSP [angol szakmaterületi névmegjelölés vagy rövidítés] WG. 

c) német nyelven: Ungarische Gesellschaft für Pathologie Arbeitsgruppe für [német szakmaterületi névmegje-

lölés]; rövidítve: UGP [német szakmaterületi névmegjelölés vagy rövidítés]AG. 
mptSZMSZ5.3.2. A MCS saját jelvénnyel is rendelkezhet, ami a Társaság jelvénye, alatta a MCS nevének felirata. 

 
mptSZMSZ5.4. Működési alapvetések 
mptSZMSZ5.4.1. MCS-ot önkéntes szakterületi vállalást tevő rendes MPT-tagok a Vezetőségnek tett írásbeli beje-

lentésük alapján, illetve a Társaság szervei szakterületi célból a Társaság rendes tagjai köréből történő felkéréssel 

hozhatnak létre. 
mptSZMSZ5.4.2. MCS alapításakor az MPT Munkacsoport-alapítási Lapját kell kitölteni és a Vezetőségnek be-

nyújtani. A Munkacsoport-alapítási Lap mintáját az 1.sz. melléklet tartalmazza. Ennek alapján a MCS-ot a Társa-

ság Vezetősége nyilvántartásba veszi, amely alkalommal rögzíteni kell a MCS 

a) nevét, 

b) által képviselt szakterület megjelölését, 

c) a képviselt szakterület mindazon jellemzőinek, fejlődési irányainak, igényeinek leírását, amelyek a MCS 

létrehozását, mint körülmények, szükségessé teszik, 

d) alapító tagjainak névsorát, 

e) jelvényét, 

f) alapításának dátumát. 

A bejegyzett adatokat a Társaság dokumentumai között tárolja, a megjeleníthetőket honlapján megjeleníti, és a 

MCS éves jelentései alapján szükség szerint frissíti. 
mptSZMSZ5.4.3. A MCS működésének feltétele a Társaság Vezetőségének egyetértése, amely a MCS-nak a Veze-

tőség általi nyilvántartásba vételével hatályos. A MCS az MPT Vezetőségének felügyelete alatt működik, minden-

fajta szakmai tevékenysége és vállalása, rendezvények, nyilvános fellépések, publikációk alkalmával használja az 

MPT nevét és/vagy jelvényét (logo), a Társaság Vezetőségével való egyeztetés által meghatározott fórumokon 

képviseli a Társaságot. 

mptSZMSZ5.4.4. A MCS nem önálló jogi személy, tevékenysége az MPT tagsága előtt nyilvános. 
mptSZMSZ5.4.5. A MCS folyamatosan kapcsolatot tart az MPT Vezetőségével, amely szervnek évente legalább 

egyszer következő évi szakmai terveiről, illetve előző évi tevékenységéről és eredményeiről írásban beszámol. A 

MCS saját szakmaterületi tevékenységi körére vonatkozó stratégiai kérdésekben, pénzügyi, pályázati, kötelezett-

ségvállalási ügyekben az MPT Elnökségével egyeztetve, annak beleegyezésével operatívan intézkedhet. 
mptSZMSZ5.4.6. A MCS megszűnik, ha  

a) a Vezetőség ténymegállapítása alapján a feladatát elvégezte és új feladatot számára nem határoznak meg, 

avagy feladata további végrehajtása szükségtelenné, okafogyottá vagy lehetetlenné vált, és a Vezetőség a mű-

ködésre vonatkozó egyetértését egyszerű szótöbbségű döntésével visszavonja 

b) tagsága a megszűnésről dönt.  

A működés megszűnésére a vonatkozó testületi döntés a kihirdetésével hatályos. A MCS megszűnését a Társaság 

Vezetősége dokumentumai között feljegyzi és a MCS működésének fennmaradó releváns dokumentumait archi-

válja, a megszűnés tényét honlapján megjeleníti. 

 
mptSZMSZ5.5. A MCS szerkezete 
mptSZMSZ5.5.1. A MCS szerkezetének kötelező elemei a Csoportvezető és a tagság, lehetséges szerkezeti eleme 

a Feladatcsoport. 
mptSZMSZ5.5.2. A MCS mindenkori éves munkaterve alapján szükséges számú Feladatcsoport hozható létre a 

tagok köréből, mely Feladatcsoportok nagysága és belső struktúrája alkalmazkodik a mindenkori feladat termé-

szetéhez. 
mptSZMSZ5.5.3. A Feladatcsoportok a Csoportvezetővel kapcsolatban alárendelt, egymással kapcsolatban mellé-

rendelt viszonyban vannak, kivéve, ha a Csoportvezető két vagy több Feladatcsoport tekintetében alá-fölérendelt-

séget határoz meg. 
mptSZMSZ5.5.4. A Feladatcsoportokba nem sorolt tagság a Feladatcsoportokkal és az összes többi taggal mellé-

rendelt viszonyban van, és a tagok általános jogaival és kötelezettségeivel rendelkezik. 

 
mptSZMSZ5.6. A Csoportvezető 
mptSZMSZ5.6.1. A Csoportvezető feladata a MCS működésének elősegítése és koordinálása úgy, hogy a folyama-

tos működéshez szükséges felügyeleti, irányítói és képviseleti feladatokat is ellátja. Mindennek keretében különö-

sen az alábbi tevékenységeket végzi:  

a) Kapcsolatot tart az MPT Vezetőségével és Elnökségével. 

b) A MCS tevékenységéről éves, ha szükséges ennél sűrűbb időközönként, avagy eseti jelleggel beszámolót 

készít, és az MPT Vezetőségének rendelkezésére bocsátja. Az éves jelentés elkészítésének határideje igazodik 
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az Elnökség Közgyűlés (Tagtestület) előtti éves társasági beszámolójához, legkésőbb azt 15 nappal megelő-

zően a Vezetőség elé kell terjeszteni. A jelentés tartalmazza a tárgyévre meghatározott feladatokat, azok meg-

valósulását, illetve készültségi fokát, a megvalósulás releváns (pl. szervezeti, technológiai, szakmadiplomá-

ciai, pénzügyi, stb.) körülményeit. 

c) Összehívja a MCS tagsági összejöveteleit, az azokon lezajlottakról emlékeztetőt készít, és azt a MCS tag-

ságának megküldi. 

d) A tagság vállalása vagy saját felhívása alapján kijelöli a MCS Feladatcsoportjait, rögzíti feladataik fő irá-

nyát, kijelöli a Feladatcsoport Felelősét. 

e) A Feladatcsoportok működését figyelemmel kíséri, koordinálja, szükség esetén operatív működésükben se-

gíti, a feladatok végrehajtásáról beszámolót kérhet, a feladatok elvégzését számon kérheti, a megvalósulás 

bárminemű nehézsége vagy akadályoztatása esetén dönthet a megvalósulást segítő változtatásokról, avagy 

kezdeményezheti a Feladatcsoport Felelősénél a feladat feladását, utóbbi esetben – véleménykülönbség esetén 

– kérheti az MPT Vezetősége döntését. 

f) Képviseli a MCS-t az MPT Vezetősége és tagsága, illetve egyéb, harmadik felek irányában. 

g) A tagság egyetértésével kötelezettséget vállalhat a MCS saját bevételeinek, humán munkaerejének, és ren-

delkezésre álló infrastruktúrájának erejéig. 

h) A MCS feladatainak megvalósítása céljából kérheti az MPT mindenfajta segítségét. 

i) Vezeti a MCS dokumentációját, amelyben különösen nyilván tartja a tevékenység aktuális részleteit, a MCS 

Feladatcsoportjait azok főbb jellemzőivel, a tagság és a csoportvezetői forgórendszer névjegyzékét és mind-

ezek legalább évente frissített állapotát; csoportvezető-váltáskor a MCS teljes dokumentációját hivatali utód-

jának hiánytalanul átadja. 
mptSZMSZ5.6.2. A csoportvezetői megbízatás. A csoportvezető-váltás rendje. 

a) A Csoportvezető az MCS tagjai közül kerül ki. 

b) A Csoportvezető megbízatása 1 évig tart. A megbízatás lejártát követően közvetlenül új Csoportvezető lép 

hivatalba. 

c) A hivatal átadását dokumentált átadás-átvételnek kell kísérnie, melyben az új Csoportvezető az elődjétől 

kielégítő tájékoztatást kap a MCS minden vonatkozásáról, különösen az elért eredményekről és a folyamatban 

levő ügyek releváns részleteiről. 

d) Az új Csoportvezető személyét rotációs rendszer határozza meg, melynek alapján minden új Csoportvezető 

egy előre meghatározott forgórend szerint, automatikusan követi az előzőt. A forgórend utolsó tagjának sorra 

kerülése után a forgórend újra kezdődik. 

e) A csoportvezetői forgórendbe bármely olyan tag jelentkezhet, akinek szakterületéhez kötődő szakképesítése 

van (orvosoknál patológus szakvizsga, asszisztenseknél szakasszisztensi vagy magasabb képesítés, boncsze-

mélyzetnél boncmester). Olyan tagok esetében, akiknek foglalkozási körében patológiai szempontból releváns 

szakképesítés nem szerezhető, patológiai területen folytatott legalább öt év munkatapasztalat a feltétel. 

f) A forgórend célja a vezetői hivatalkövetés folyamatosságának zökkenőmentes automatizmuson alapuló biz-

tosítása. A forgórendet a MCS bejegyzését követő legelső, alakuló tagtestületi ülésen a csoportvezetőnek je-

lentkezettek összességéből sorsolással kell megalapozni. A sorsolást legegyszerűbben takart helyzetű sorszá-

mok kihúzása révén tanácsos lebonyolítani, ahol a sorszámok 1-től folyamatosan növekszenek az ülésen cso-

portvezetőnek jelentkezettek összlétszámáig, és a kihúzott sorszámok határozzák meg a jelentkezők forgó-

rendben elfoglalt sorrendjét. 

g) A csoportvezető-jelölti lista a később jelentkezők, illetve jelöltségüket időközben visszavonók miatti válto-

zások szerint az évi tagsági összejövetelen, szükség esetén évközi összejövetelen aktualizálandó. Bármely 

csoportvezető-jelölt a jelentkezését bármikor visszavonhatja, ilyenkor a sorban utána következő kerül a he-

lyére. A bevezető sorsolás és az első sorrend kialakulása után jelentkező tag a forgó sorrend végére csatlakozik 

be. 

 
mptSZMSZ5.7. A Feladatcsoportok létrehozása, jogai és kötelezettségei  
mptSZMSZ5.7.1. Feladatcsoport a MCS tagsága egy részének önkéntes vállalása, avagy a Csoportvezető kijelölése 

útján, a MCS szakterületén belüli speciális, de összetett, tervezést és a megvalósítás lépésenkénti szervezését 

igénylő konkrét feladat, vagy feladatcsomag megvalósítása céljából opcionálisan létrehozható munkaalakulat.  

mptSZMSZ5.7.2. Feladatcsoport létrehozásáról írott dokumentáció készül, melyben fel kell tüntetni különösen a 

Feladatcsoport célját, működésének-működtetésének főbb körülményeit, az esetleg rendelkezésre álló erőforráso-

kat, a Feladatcsoport irányítását végző Felelősét és tagjait, az egyes feladatok várható szerkezetét, főbb határidőit, 

és ha szükséges, az egyes feladatok megvalósításának főbb, követendő körülményeit, illetve azt a tényt, hogy a 

kitűzött célok megvalósulásával a Feladatcsoport sorsa a megszűnés, avagy új, következő cél(ok) kitűzése. 
mptSZMSZ5.7.3. A létrehozó dokumentációt a MCS Csoportvezetője és a Feladatcsoport Felelőse és tagsága kö-

zösen alkotják meg, a dokumentáció létrehozásának felelőse a Feladatcsoport Felelőse. 

a) A létrehozó dokumentációt a MCS archívumában kell megőrizni. 
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b) A Feladatcsoport irányítására annak tagjai közül a Csoportvezető egy Felelőst jelöl ki, a Feladatcsoport 

tagjának önkéntes jelentkezése esetén ennek figyelembe vételével. Több jelentkező esetén a Csoportvezető 

választása dönt. 

c) A Felelős személyére a Feladatcsoport tagsága a Csoportvezető felé javaslatot tehet, amelyet a Csoportve-

zető lényeges ellenérv hiányában elfogad. A Felelős megbízatása jellemzően a Feladatcsoport elé kitűzött cél 

eléréséig tart. Lényeges működészavar rendezését célzó kivételes esetben a Csoportvezető a Felelős személyét 

megváltoztathatja, illetve a kitűzött cél elérését követő új cél meghatározásakor új Felelőst jelölhet ki, avagy 

fogadhatja el a jelentkezését/jelölését. 

d) A Felelős feladata a Feladatcsoport működésének általános irányítása és felügyelete. Ennek keretében kap-

csolatot tart a Csoportvezetővel és szükség szerint más Feladatcsoporttal. 

e) A Feladatcsoport a tevékenységéről éves, ha szükséges, ennél sűrűbb időközönként, avagy eseti jelleggel 

beszámolót készít, és a Csoportvezető rendelkezésére bocsátja. Az éves jelentés elkészítésének határideje a 

MCS éves jelentéstételének határidejét megelőző 15. nap. A jelentés tartalmazza a tárgyévre meghatározott 

feladatokat, azok megvalósulását, illetve készültségi fokát, a megvalósulás releváns (szervezeti, technológiai, 

szakmadiplomáciai, pénzügyi, stb.) körülményeit, valamint a kitűzött cél eléréséhez vezető további teendőket, 

terveket. 

f) A Feladatcsoport szükség esetén saját, informális rendben munkaüléseket tarthat, illetve önmaga határozza 

meg működése rendjét. 

g) A Feladatcsoport önállóan csak az általa létrehozott bevételek 70%-a erejéig és csak tevékenységével össz-

hangban vállalhat kötelezettségeket külső harmadik fél felé, amit a Csoportvezetővel egyeztetés céljából is-

mertetni kell. A Csoportvezető szükség esetén ezen felül is biztosíthat erőforrásokat a Feladatcsoport számára 

a MCS saját forrásainak terhére és erejéig. 
mptSZMSZ5.7.4. Indokolt esetben – pl. személyi együttműködési nehézségek vagy egyéb akadályoztatás miatt el-

kerülhetetlen helyzetben – egyazon vagy hasonló feladatra létrehozható egynél több Feladatcsoport is. E különle-

ges és alapvetően nem kívánt helyzetben a Csoportvezető feladata annak felügyelete és vizsgálata, hogy  

a) a párhuzamosságok a végső eredményesség szempontjából indokoltak-e, 

b) a párhuzamos Feladatcsoportok ne kerüljenek egymással konkrét ellentmondásba, 

c) a párhuzamosságok a végső eredményesség érdekében mindenekelőtt egymással harmonizáltak legyenek. 

A párhuzamosságok túlzó megjelenését kerülni kell, mert a munkacsoport-rendszer alapeszménye a szakmai ké-

pességek egyesítése és nem szétforgácsolása. Együttműködési, működési/működtetési nehézség esetén a Csoport-

vezető, vagy bármely MCS-tag kérheti az MPT Vezetősége segítségét, illetve ilyesmi rendezése érdekében a Ve-

zetőség önállóan is felléphet. 

 
mptSZMSZ5.8. A MCS tagságának jogai és feladatai általában 
mptSZMSZ5.8.1. A MCS tagja az MPT rendes tagja lehet. A tagjelölt az alapítást követően elhatározott csatlakozási 

szándékát írásos kérvényének a Csoportvezetőhöz juttatásával jelzi, aki ezt az MCS-tagság egészével ismerteti, és 

lényeges ellenérv hiányában a jelöltet bejegyzi a MCS tagjai közé. 
mptSZMSZ5.8.2. Minden tag jogosult részt venni a MCS operatív munkájában. Ennek során tartozik, illetve jogo-

sult konzultálni és tevékenységét egyeztetni a Csoportvezetővel. 
mptSZMSZ5.8.3. Minden tagnak joga szükség esetén Feladatcsoportot létrehozni, avagy ilyenbe jelentkezni. 

mptSZMSZ5.8.4. A tagok jogosultak legalább évente egyszer értesülni a MCS feladatairól, ezek mindenkori állá-

sáról, a jövőbeli tervekről, illetve ezek alakítására javaslatot tenni. 
mptSZMSZ5.8.5. Minden tag jelentkezhet a csoportvezetői forgórendszerbe, ha ennek feltételei fennállnak. 
mptSZMSZ5.8.6. A MCS évente legalább egy teljes tagsági összejövetelt tart a Csoportvezető kötetlen szervezésé-

ben, amelynek során megbeszélik a MCS ügyeit, eddigi eredményeit, és a működést érintő összes releváns kér-

désben dönthetnek, különösen 

a) meghatározzák a MCS következő időszakra vonatkozó szakmai céljait, feladatait, 

b) felállítják, dokumentatíve rögzítik és naprakészen tartják a mindenkori Csoportvezetők tisztségkövetési for-

górendjét és a MCS tagságának névjegyzékét, 

és amelynek során az MPT szavazásra vonatkozó általános alapszabályi rendje szerint értelemszerűen szavazhat-

nak is. A tagsági összejövetel emlékeztetőjéről a Csoportvezető gondoskodik, amit minden tagnak megküld és a 

MCS dokumentumai között archivál. 
mptSZMSZ5.8.7. Különös fontosságú esetekben a döntéshez a jelenlevők legalább 2/3-ának kell azonos döntésre 

jutnia. Különös fontosságú esetnek minősül: 

a) tag kizárása, vagy új tagjelölt jelentkezésének elutasítása, 

b) Csoportvezető visszahívása, 

c) a MCS megszűnése vagy más MCS-tal való egybeolvadása. 

 
mptSZMSZ5.9. Az irányító szervek helyszíne 
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mptSZMSZ5.9.1. A MCS székhelye az MPT mindenkori székhelye azzal, hogy az operatív irányítás, működés és 

működtetés helyszíne a mindenkori Csoportvezető személyéhez és munkahelyéhez kötődik, amely különbözhet az 

MPT székhelyétől. 
mptSZMSZ5.9.2. A MCS ügyintézésének (iroda) helyszíne az MPT irodája. 

 
mptSZMSZ5.10. Mind a MCS, mind bármely Feladatcsoportja a megfelelő nem patológiai (pl. klinikai, paramedi-

cinális, stb.) társszakmák, egyéb kapcsolódó szakterületek képviselői köréből együttműködő Konzulens(eke)t kér-

hetnek fel a folyó munkálataik szélesebb összefüggéseinek operatív-konzultatív-interdisciplináris támogatására. 

 
mptSZMSZ5.11. A MCS önállóan gazdálkodik a rendelkezésére álló és a saját elkülönített MPT-alszámláján vagy 

az MPT-számlán számára címzetten kezelt pénzeszközökkel, ennek során minden tevékenységéből származó 

bruttó bevételeinek 70%-át fordíthatja saját költségeire és céljaira a bevételt hozó tevékenységért felelős Feladat-

csoport Felelősének, ennek hiányában a Csoportvezetőnek a döntése alapján, míg 30%-ot az MPT rendelkezésére 

bocsát. 

 
mptSZMSZ6. 

Az MPT tagdíjairól 
mptSZMSZ6.1. A Társaság tagjai a Társaság működtetésének és gazdálkodásának folyamatos támogatása érdeké-

ben vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek.  

 
mptSZMSZ6.2. A tagdíj összege 

35-65 év közötti orvosok és biológusok számára 8.000,- Ft/év, 

35 év alatti orvosok és biológusok számára 4.000,- Ft/év, 

65 év feletti orvosok és biológusok számára 3.000,- Ft/év, 

szakdolgozók számára 1.000,- Ft/év, 

egyéb, egészségügyi szakképesítés nélküli tagok számára 1.000,- Ft/év. 

 
mptSZMSZ6.3. A következő évre érvényes tagdíj mértékét évente a Közgyűlés (Tagtestület) határozza meg, ami a 

következő naptári év január 1-ével lép hatályba. Ha a Közgyűlés (Tagtestület) külön nem hoz határozatot a tagdí-

jakra vonatkozóan, úgy a következő évben is az addig érvényes tagdíjösszegek maradnak érvényben. 

 
mptSZMSZ6.4. A tagdíjat legkésőbb minden év március 31. napjáig kell egy összegben a Társaság házipénztárába 

való befizetés vagy bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 

 
mptSZMSZ7. 

Az MPT által adományozható kitüntetések szabályzata és jegyzéke 
mptSZMSZ7.1. Általános rendelkezések 
mptSZMSZ7.1.1. MPT-kitüntetés (díj, emlékérem, oklevél, stb., a továbbiakban: kitüntetés) közmegbecsülésre és 

példaállításra méltó, patológiai vonatkozású vagy a patológia szakmára hatással bíró teljesítmény nyilvános és 

hivatalos elismerésére alapítható, valamint e céloknak megfelelő természetes és/vagy jogi személy jelölt(ek)nek 

adományozható.  
mptSZMSZ7.1.2. A kitüntetés formai elemeit odaadományozásának körülményei határozzák meg. A kitüntetés 

anyagi megjelenülési formája szerint lehet kitüntetési tárgy (plakett, emlékérem, szobor, oklevél, stb. egyenként 

vagy sorozatban), kitüntetési pénzösszeg, vagy a kettő együtt. A kitüntetés típusát illetően adományozható végle-

gesen (örökdíj), vagy időszakosan, sorban kiválasztott kitüntetetteknek egymás után (vándordíj); az örökdíj ezen 

belül lehet időszakonként (pl. évente) ismétlődően kiosztható (folytatólagos díj), avagy valamely kitüntetett alka-

lomhoz kötődő egyszeri (alkalmi/egyszeri díj) adományozás, míg a vándordíj ezek kombinációja: egyszeri alapítói 

díjdonáció ismétlődő kiosztással. A kitüntetés indokolt esetben egynél többször is adható ugyanazon díjazottnak 

(többszörös kitüntetés). Több jelölt egyenlő jelentőségűnek ítélt teljesítménye egyidejű elismerésére egyszerre 

több kitüntetett kiválasztása is lehetséges (megosztott kitüntetés). Az adományozás kereteit tekintve a kitüntetés 

adható önálló név alatt, a Vezetőség vagy az alapító által meghatározott döntéshozó döntése alapján évente egy-

szer, közgyűlési keretek között, életművel, pályafutással vagy átfogó patológiai vonatkozású tevékenységi telje-

sítménnyel kapcsolatosan (társasági kitüntetés), avagy szakmai találkozó, kongresszus keretében, prezentációs ka-

tegória megnevezése alatt vagy anélkül, megjelenési teljesítményt (előadás, poszter) illető szakmai bírálóbizottsági 

döntés alapján (szakmai kitüntetés). 
mptSZMSZ7.1.3. Kitüntetést alapíthat a Társaság, vagy szakmai alegysége, önállóan társasági tag, illetve külső, 

harmadik fél. Kitüntetés alapítására az alapító a Vezetőség elé írásbeli felajánló dokumentumot terjeszt, amely 

tartalmazza a kitüntetés 

a) alapítójának nevét és az alapítás évszámát, 

b) hivatalos elnevezését, 
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c) célját, 

d) odaítélésének tartalmi (szakmai teljesítményi) feltételeit, 

e) formai elemeit, különösen anyagi megjelenülési formáját, típusát, adományozási kereteit, odaítélésének el-

járásrendjét 

és ha a kitüntetés anyagi megjelenülési formájában kitüntetési pénzösszeg, illetve ennek hátterében az odaítélését 

lehetővé tevő pénzalap (is) szerepel, úgy 

f) a felajánlott pénzalap bruttó összegét és jogos kezelőjének nevét, 

g) az alkalmanként odaítélendő/odaítélhető kitüntetési pénzösszeg megjelölését, 

h) a kitüntetési pénzösszeg képzésének módját (pl. befektetési/banki letét kamataiból, elkülönített keretösszeg 

fokozatos szétosztásából, pénzalap mellőzésével az alapító alkalmankénti, folytatólagos adományaira vonat-

kozó kötelezettségvállalásából, stb.), 

i) a pénzalapnak a kitüntetés esetleges megszűnésekor/megszüntetésekor elrendezendő további sorsát illető 

meghagyást,  

valamint az alapító azon nyilatkozatát, hogy közvetlen rendelkezési lehetőségének/képességeinek 

j) fennállta tartamára a díj esetleges módosítása vagy megszüntetése tekintetében fenntartja-e döntéshozói 

vagy egyetértési jogának gyakorlását, illetve arról lemond a Vezetőség, esetleg külső, harmadik fél önálló 

döntéshozatala javára az alapításkor, választott későbbi időpontban, avagy rendelkezési lehetőségének/képes-

ségeinek tartós hiánya, végleges megszűnése esetén, 

k) megszűntével a kitüntetés megszűnik/megszüntetendő, vagy azon túl is fenntartható. 
mptSZMSZ7.1.4. A kitüntetés az alapító felajánlását elfogadó vezetőségi döntést, illetve a kitüntetés teljes anyagi 

megjelenülésének a Társasághoz történő, dokumentált eljuttatását (pl. plakett- vagy szobor(sorozat), avagy ilyen 

létrehozását lehetvé tevő dokumentáció, szoftver, stb. átadása, pénzalap átutalása a Társaság számlájára, stb.) kö-

vetően lép életbe. A Társaság adományozható kitüntetései sorába felvett kitüntetést az e Szabályzatba foglalt jegy-

zékbe be kell vezetni. 
mptSZMSZ7.1.5. A kitüntetendők személyéről a jelöltek összesítése után a díj alapítója által meghatározott döntés-

hozó határoz, a kitüntetéseket ünnepélyes keretek között az adományozó dokumentumban meghatározottak szerint 

kell átadni. Kongresszus keretében rendezett díjátadó a kongresszus programjában szerepel. 
mptSZMSZ7.1.6. A társasági kitüntetések bármelyikére bármely társasági tag javasolhat jelöltet. 
mptSZMSZ7.1.7. A kitüntetés célját érintő külső körülmények megváltozásával a kitüntetés odaítélésének tartalmi-

formai elemei, anyagi megjelenülése szükség esetén módosíthatók. A módosító döntést a Társaság elnökével írásos 

értesítés formájában közölni kell, aki a Vezetőség bevonásával a kitüntetés módosítását a Társaság adományozható 

kitüntetéseinek e Szabályzatba foglalt jegyzékébe bejegyezteti. Módosított kitüntetés korábbi rendelkezési szö-

vegváltozatai hatályaik kezdő és záró dátumának feljegyzése, valamint a módosításra vonatkozó dokumentáció 

mellett a Társaság dokumentumarchívumában megőrzendők. A módosítási dokumentáció tartalmazza a módosítás 

körülményeit, indokát, tartalmi-formai kereteit és a továbbiakra vonatkozó rendelkezéseit. 
mptSZMSZ7.1.8. A kitüntetés, amennyiben célját betöltötte, avagy odaítélésének feltételei a továbbiakban már nem 

állnak fenn, megszüntethető. A megszüntető döntést a Társaság elnökével írásos értesítés formájában közölni kell, 

aki a Vezetőség bevonásával megszűnést a kitüntetés dokumentumaiba bejegyezteti, a kitüntetés dokumentációját 

a megszűnéskor hatályos és a korábbi rendelkezési szövegváltozatokkal, a szövegváltozatok hatályainak kezdő és 

záró dátumaival, valamint a kitüntetés megszüntetésére vonatkozó feljegyzésekkel együtt a Társaság dokumen-

tumarchivumába helyezteti, és a kitüntetést a Társaság adományozható kitüntetéseinek e Szabályzatba foglalt jegy-

zékéből törölteti. A megszűnt kitüntetés anyagi megjelenülését képező kitüntetési pénzösszeg odaítélését lehetővé 

tevő pénzalap sorsát az alapító eredeti, e Szabályzat 7.1.3. i) pontjában említett meghagyása alapján a Társaság 

Pénztárosa rendezi. Megszűnt kitüntetés nem pénzbeli anyagi megjelenülését képező vándordíjtárgy az utolsó dí-

jazottnál marad. A megszüntetési dokumentáció tartalmazza a megszűnés körülményeit, indokát, tartalmi-formai 

kereteit. 
mptSZMSZ7.1.9. Az alkalmi kitüntetések 7.9. alatt részletezett létrehozói dokumentációját a Társaság dokumen-

tumarchivumában megőrzi. 
mptSZMSZ7.1.10. Az MPT által adományozható társasági kitüntetések díjazottjainak jegyzékét a Társaság a ren-

delkezésre álló adatforrások erejéig az egyes díjak alapításától kezdődő emléknévsorban örökíti meg, amelyet do-

kumentumarchívumában őriz és honlapján közzétesz. Az emléknévsor tartalmazza a kitüntetettek nevét és kitün-

tetésük évszámadatát. 

 
mptSZMSZ7.2. A „Baló József Emlékérem” hivatalos elnevezésű kitüntetés 
mptSZMSZ7.2.1. célja: a patológia kiváló és eredményes művelőinek erkölcsi elismerése  
mptSZMSZ7.2.2. alapítója és az alapítás éve: MPT, 1982; 
mptSZMSZ7.2.3. adományozásának kerete: társasági kitüntetés; 
mptSZMSZ7.2.4. anyagi megjelenülési formája: kitüntetési tárgy, úm. bronzplakett és oklevél. A bronzplakett ke-

rek, az egyik oldalán Baló József arcképe és körkörös felírás: „dr. Baló József 1895-1979”; a másik oldalán 
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körkörös felírás: „HIC MORTUI VIVOS DOCENT” és belső felirat: „Magyar Pathologusok Társasága” valamint 

az adományozás évszáma, alatta a kitüntetett neve. A díjjal kitüntetési pénzösszeg nem jár. 
mptSZMSZ7.2.5. típusa: folytatólagos örökdíj; 
mptSZMSZ7.2.6. odaítélésének tartalmi (szakmai teljesítményi) feltételei: A patológia területén hosszú időn át vég-

zett kiemelkedő és eredményes kutatói tevékenység elismerése; 
mptSZMSZ7.2.7. odaítélésének eljárásrendje: A díjat beérkező javaslat vagy az MPT Vezetőségének saját jelölése 

alapján a Vezetőség ítéli oda a szavazás általános szabályainak megfelelően. Odaítélésére kétévenként – a 7.3. 

alatt tárgyalt Romhányi-díjjal váltakozva – kerül sor. A díjat az MPT tárgyévi közgyűlésén, a kitüntetett(ek) rövid 

tudományos életrajzának és – a kitüntetés indoklásául – érdemeinek ismertetése mellett, ünnepélyes keretek között 

az MPT elnöke és főtitkára adja át. A díj átvétele után a díjazott saját kutatói munkásságáról rövid – legfeljebb 30 

perces – szabadon választott témájú díszelőadást tart; 
mptSZMSZ7.2.8. ismételt odaítélése korábban már kitüntetett jelöltnek (többszörös kitüntetés): nem lehetséges; 
mptSZMSZ7.2.9. egyidejű odaítélése több jelöltnek (megosztott kitüntetés): kerülendő, de indokolt esetben lehet-

séges; 
mptSZMSZ7.2.10. módosítása vagy megszüntetése tekintetében döntésre jogosult: az MPT Vezetősége; 
mptSZMSZ7.2.11. az alapító közvetlen rendelkezési lehetőségének/képességeinek megszűnte után nem tartható 

fenn. 

 
mptSZMSZ7.3. A „Romhányi György Emlékérem” hivatalos elnevezésű kitüntetés 
mptSZMSZ7.3.1. célja: a patológia területén hosszú időn át végzett kiemelkedő oktatói-klinikopatológiai tevékeny-

ség elismerése; 
mptSZMSZ7.3.2. alapítója és az alapítás éve: MPT, 1991 után; 
mptSZMSZ7.3.3. adományozásának kerete: társasági kitüntetés; 
mptSZMSZ7.3.4. anyagi megjelenülési formája: kitüntetési tárgy, úm. bronzplakett és oklevél. Az emlékérem 

anyaga bronz, egyik oldalán Romhányi György portré, körben születésének (1905) és halálának (1991) éve, másik 

oldalán „Magyar Pathologusok Társasága” felirat, továbbá a kitüntetett neve és az adományozás évszáma. A díjjal 

kitüntetési pénzösszeg nem jár. 
mptSZMSZ7.3.5. típusa: folytatólagos örökdíj; 
mptSZMSZ7.3.6. odaítélésének tartalmi (szakmai teljesítményi) feltételei: a kitüntetés olyan, feddhetetlen előéletű 

magyar patológusnak adományozható, aki a klinikai patológiát huzamos idő óta modern szinten műveli, kiemel-

kedő diagnosztikus és tudományos munkásságot fejt ki, és ezt megfelelő interpretációs tevékenységgel is párosítja 

(orvosképzés és továbbképzés, publikáció). 
mptSZMSZ7.3.7. odaítélésének eljárásrendje: A díjat beérkező javaslat vagy az MPT Vezetőségének saját jelölése 

alapján a Vezetőség ítéli oda a szavazás általános szabályainak megfelelően. Odaítélésére kétévenként – a 7.2. 

alatt tárgyalt Baló-díjjal váltakozva – kerül sor. A díjat az MPT tárgyévi közgyűlésén, a kitüntetett(ek) rövid tu-

dományos életrajzának és – a kitüntetés indoklásául – érdemeinek ismertetése mellett, ünnepélyes keretek között 

az MPT elnöke és főtitkára adja át. A díj átvétele után a díjazott saját kutatói munkásságáról rövid – legfeljebb 30 

perces – szabadon választott témájú díszelőadást („Romhányi emlékelőadás”) tart; 
mptSZMSZ7.3.8. ismételt odaítélése korábban már kitüntetett jelöltnek (többszörös kitüntetés): nem lehetséges; 
mptSZMSZ7.3.9. egyidejű odaítélése több jelöltnek (megosztott kitüntetés): kerülendő, de indokolt esetben lehet-

séges; 
mptSZMSZ7.3.10. módosítása vagy megszüntetése tekintetében döntésre jogosult: az MPT Vezetősége; 
mptSZMSZ7.3.11. az alapító közvetlen rendelkezési lehetőségének/képességeinek megszűnte után nem tartható 

fenn. 

 
mptSZMSZ7.4. A „Jellinek Harry Emlékérem” hivatalos elnevezésű kitüntetés 
mptSZMSZ7.4.1. célja: a patológus társadalom nagyrabecsülésének közvetítése a kísérletes és humán angiopatoló-

giai vizsgálatokban kiemelkedő eredményeket elért, és azokat nemzetközi fórumokon előadó, szakirodalomban 

publikáló orvosoknak, PhD-hallgatóknak, rezidenseknek és tudományos diákkörös (TDK) egyetemi hallgatóknak; 
mptSZMSZ7.4.2. alapítója és az alapítás éve: az MPT és IAP Magyar Divíziója, 2006; 
mptSZMSZ7.4.3. adományozásának kerete: társasági kitüntetés; 
mptSZMSZ7.4.4. anyagi megjelenülési formája: kitüntetési tárgy, úm. oklevél, valamint kitüntetési pénzösszeg. A 

kitüntetésnek két fokozata van, úm. orvosi és egyetemi hallgatói fokozat. Az orvosi fokozattal 50 000 Ft, az egye-

temi hallgatói fokozattal 20 000 Ft kitüntetési pénzösszeg jár, amelyeket 50-50%-ban megosztva az MPT és az 

IAP Magyar Divíziója biztosít. 
mptSZMSZ7.4.5. típusa: folytatólagos örökdíj; 
mptSZMSZ7.4.6. odaítélésének tartalmi (szakmai teljesítményi) feltételei: az MPT és az IAP Magyar Divíziójának 

közös elismerése az érpatológia, illetve a betegségek vascularis aspektusainak területén kifejtett kutatómunkáért. 

Adható kimagasló kutatási eredményeket felmutató orvos, PhD-hallgató, rezidens részére, valamint hosszabb 
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kutatómunka elismerésére. Az orvosi fokozatot patológiai és human angiopatológiai kutatásokban jelentős ered-

ményt elérő orvosok, az egyetemi hallgatói fokozatot hasonló érdemeket szerzett TDK-hallgatók kaphatják; 
mptSZMSZ7.4.7. odaítélésének eljárásrendje: az emlékérem fokozatainak adományozására egyenként, évről-évre 

egymással váltakozva, évente egy alkalommal kerül sor. A mindenkor esedékes fokozattal kitüntetendő személyre 

javaslatot tehetnek a MPT és az IAP Magyar Divíziójának tagjai, a javaslatokat a Magyar Patológusok Társasága 

Elnökségéhez kell benyújtani. A kitüntetés odaítéléséről az MPT Vezetősége és az IAP Magyar Divíziójának Ve-

zetősége dönt, az elbíráláskor előnyben részesülnek azok, akik eredményes kutatásaikat hazai intézmény(ek)ben 

végezték. A kitüntetést az MPT éves közgyűlésén az MPT és az IAP Magyar Divíziója Elnökségének 1-1 tagja 

ünnepélyes keretek között adja át. A díj átvételét előadás nem követi. 
mptSZMSZ7.4.8. ismételt odaítélése korábban már kitüntetett jelöltnek (többszörös kitüntetés): lehetséges; 
mptSZMSZ7.4.9. egyidejű odaítélése több jelöltnek (megosztott kitüntetés): kerülendő, de indokolt esetben lehet-

séges; 
mptSZMSZ7.4.10. módosítása vagy megszüntetése tekintetében döntésre jogosult: az MPT Vezetősége és az IAP 

Magyar Divíziója egymással egyeztetve; 
mptSZMSZ7.4.11. az alapítók közvetlen rendelkezési lehetőségének/képességeinek megszűnte után nem tartható 

fenn. 

 
mptSZMSZ7.5. A „Pro Pathologia Emlékérem” hivatalos elnevezésű kitüntetés 
mptSZMSZ7.5.1. célja: a patológia szakma fejlődését szakmán kívüli tevékenységgel támogató, nem patológiai 

szakképesítésű természetes személy elismerése; 
mptSZMSZ7.5.2. alapítója és az alapítás éve: 1991; 
mptSZMSZ7.5.3. adományozásának kerete: társasági kitüntetés; 
mptSZMSZ7.5.4. anyagi megjelenülési formája: kitüntetési tárgy, úm. bronzplakett és oklevél; 
mptSZMSZ7.5.5. típusa: folytatólagos örökdíj; 
mptSZMSZ7.5.6. odaítélésének tartalmi (szakmai teljesítményi) feltételei: adható évente a patológia szakma fejlő-

dése érdekében kifejtett tevékenységért nem patológusként dolgozó jelöltnek, orvosnak, kórházi, egészségügyi 

vezetőnek; 
mptSZMSZ7.5.7. odaítélésének eljárásrendje: A díjat beérkező javaslat vagy saját jelölése alapján az MPT Vezető-

sége ítéli oda a szavazás általános szabályainak megfelelően, és a Társaság éves közgyűlésén ünnepélyes keretek 

között az MPT elnöke és főtitkára adja át. 
mptSZMSZ7.5.8. ismételt odaítélése korábban már kitüntetett jelöltnek (többszörös kitüntetés): nem cél, de lehet-

séges; 
mptSZMSZ7.5.9. egyidejű odaítélése több jelöltnek (megosztott kitüntetés): lehetséges; 
mptSZMSZ7.5.10. módosítása vagy megszüntetése tekintetében döntésre jogosult: az MPT Vezetősége; 
mptSZMSZ7.5.11. az alapító közvetlen rendelkezési lehetőségének/képességeinek megszűnte után nem tartható 

fenn. 

 
mptSZMSZ7.6. A „Magyar Patológia Kiemelt Támogatója” hivatalos elnevezésű kitüntetés 
mptSZMSZ7.6.1. célja: a magyar patológiát tartósan, kiemelten és hosszútávon támogató, nem patológiai szakirá-

nyú szervezet, cég, illetve cégszerűen tevékenykedő természetes személy elismerése; 
mptSZMSZ7.6.2. alapítója és az alapítás éve: MPT, 2005; 
mptSZMSZ7.6.3. adományozásának kerete: társasági kitüntetés; 
mptSZMSZ7.6.4. anyagi megjelenülési formája: kitüntetési tárgy, úm. oklevél; 
mptSZMSZ7.6.5. típusa: folytatólagos örökdíj; 
mptSZMSZ7.6.6. odaítélésének tartalmi (szakmai teljesítményi) feltételei: a díjban olyan, nem patológiai szakirá-

nyú jelölt – társaság, szervezet, cég vagy cégszerűen tevékenykedő magánszemély – részesülhet, amely/aki a ma-

gyar patológia fejlődésében, hosszútávú támogatásában, népszerűsítésében kiemelt szerepet játszik. Az odaítélés 

hangsúlyozott feltétele a díjazott tevékenység hosszútávú jellege, illetve a támogatás széles körű hatása. A díja-

zottak körébe olyan profitorientált cégek, szervezetek is bevonhatók, amelyek a magyar patológia érdekében je-

lentős non-profit tevékenységet is kifejtenek. 
mptSZMSZ7.6.7. odaítélésének eljárásrendje: a kitüntetés adható évente. A díjazandókra az MPT tagjai tehetnek 

javaslatot, ezek elbírálása után a cím odaítéléséről a Vezetőség dönt. Az erről szóló oklevelet az MPT éves köz-

gyűlésén ünnepélyes keretek között az MPT elnöke és főtitkára adja át. 
mptSZMSZ7.6.8. ismételt odaítélése korábban már kitüntetett jelöltnek (többszörös kitüntetés): nem cél, de lehet-

séges; 
mptSZMSZ7.6.9. egyidejű odaítélése több jelöltnek (megosztott kitüntetés): lehetséges; 
mptSZMSZ7.6.10. módosítása vagy megszüntetése tekintetében döntésre jogosult: az MPT Vezetősége; 
mptSZMSZ7.6.11. az alapító közvetlen rendelkezési lehetőségének/képességeinek megszűnte után nem tartható 

fenn. 
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mptSZMSZ7.7. A „Fiatal Patológusok Találkozója” (FiPaT) elnevezésű kétévenkénti társasági rendezvényhez kö-

tődő szakmai kitüntetések 
mptSZMSZ7.7.1. célja: 40 év alatti jelölt a Találkozó keretei között mutatott, patológiához kötődő tárgyú szakmai 

megjelenési teljesítményének díjazása  
mptSZMSZ7.7.2. alapítója és az alapítás éve: MPT, az önálló FiPaT találkozók kialakulása, 2016 óta; 
mptSZMSZ7.7.3. adományozásának kerete: szakmai kitüntetés; 
mptSZMSZ7.7.4. anyagi megjelenülési formája: kitüntetési pénzösszeg és tárgy, úm. oklevél. A pénzösszeg I. díj 

esetén 100.000 Ft, II. díj esetén 75.000 Ft, III. díj esetén 50.000 Ft; 
mptSZMSZ7.7.5. típusa: folytatólagos örökdíj; 
mptSZMSZ7.7.6. odaítélésének tartalmi (szakmai teljesítményi) feltételei: a Találkozó meghirdetésekor kiírt felté-

teleknek megfelelő, hivatalosan beküldött és a szervezők által bemutatásra elfogadott szakmai megjelenés prezen-

tációja 
mptSZMSZ7.7.7. odaítélésének eljárásrendje: A díjat négy – „Alapkutatás”, „Alkalmazott kutatás”, Esetismerteté-

sek”, „Vegyes témák” – kategóriában, kategóriánként I.-II.-III. díj osztásban a Találkozó szekcióelnökeinek hely-

színi értékelése alapján ítélik oda. Az értékelés során minden prezentációt kategóriánként meghatározott értékelési 

szempontok és pontrendszer szerint pontoznak, és a pontokat prezentációnként összeadják az alábbiak szerint: 

a) az „Alapkutatás” kategória értékelési szempontjai és ponthatárai: Metodika és metodikai jártasság — 1-10 

pont; A téma jelentősége, aktualitása — 1-10 pont; Eredmények és azok jelentősége — 1-5 pont; Előadókész-

ség, kivitelezés — 1-5 pont; 

b) az „Alkalmazott kutatás” kategória értékelési szempontjai és ponthatárai: A téma jelentősége, aktualitása 

— 1-10 pont; Eredmények és azok jelentősége — 1-10 pont; Metodika és metodikai jártasság — 1-5 pont; 

Előadókészség, kivitelezés — 1-5 pont; 

c) az „Esetismertetések” kategória értékelési szempontjai és ponthatárai: Az eset érdekessége, aktualitása — 

1-10 pont; Előadókészség, kivitelezés — 1-10 pont; Eredmények — 1-5 pont; Metodika — 1-5 pont; 

d) az „Vegyes témák” kategória értékelési szempontjai és ponthatárai: Az eset, tanulmány jelentősége, aktua-

litása — 1-10 pont; Előadókészség, kivitelezés — 1-10 pont; Eredmények és azok jelentősége — 1-5 pont; 

Metodika és metodikai jártasság — 1-5 pont; 

A Találkozó szakmai programja végeztével a szakmai bemutatásokat összpontszámaik szerint rangsorolják; ha 

egy kategóriában több szekciót rendeztek, úgy ezek prezentációit összesítve. Több bemutatás pontszámegyenlő-

sége esetén az érintett szekcióelnökök konszenzusmegbeszélésen közvetlenül egyeztetnek a végső rangsorról. A 

megítélt díjakat a Találkozó végén ünnepélyes keretek között az MPT elnöke és főtitkára adja át; 
mptSZMSZ7.7.8. a felajánlott pénzalap bruttó összege és jogos kezelőjének neve: nem alkalmazható/szükséges, 

mert a kitüntetési pénzösszegek nem pénzalapból származnak; 
mptSZMSZ7.7.9. kitüntetési pénzösszeg képzésének módja: az alapító alkalmankénti, folytatólagos adományaira 

vonatkozó kötelezettségvállalásából; 
mptSZMSZ7.7.10. a pénzalapnak a kitüntetés esetleges megszűnésekor/megszüntetésekor elrendezendő további 

sorsát illető meghagyás: nem alkalmazható/szükséges, mert a kitüntetési pénzösszegek nem pénzalapból származ-

nak, a kitüntetés megszűnése esetén vele megszűnik az alapító pénzösszegeket biztosító kötelezettségvállalása is; 
mptSZMSZ7.7.11. ismételt odaítélése korábban már kitüntetett jelöltnek (többszörös kitüntetés): lehetséges; 
mptSZMSZ7.7.12. egyidejű odaítélése több jelöltnek (megosztott kitüntetés): kerülendő, de indokolt esetben lehet-

séges; 
mptSZMSZ7.7.13. módosítása vagy megszüntetése tekintetében döntésre jogosult: az MPT Vezetősége; 
mptSZMSZ7.7.14. az alapító közvetlen rendelkezési lehetőségének/képességeinek megszűnte után nem tartható 

fenn. 

 
mptSZMSZ7.8. A „Patológus Kongresszus” elnevezésű kétévenkénti társasági rendezvényhez kötődő szakmai ki-

tüntetések (kidolgozandó rész) 

 
mptSZMSZ7.9. Alkalmi örökdíj létrehozásához az alapító adományozó szándéklevelet küld a Társaság Vezetősé-

géhez, amelyben az e Szabályzatban meghatározottak értelemszerű alkalmazásával megnevezi különösen a kitün-

tetés 
mptSZMSZ7.9.1. létrehozásának időszerűségét jelentő alkalmat, 
mptSZMSZ7.9.2. létrehozójának nevét és az alapítás évszámát, 
mptSZMSZ7.9.3. hivatalos elnevezését, 
mptSZMSZ7.9.4. odaítélésének tartalmi (szakmai teljesítményi) feltételeit, 
mptSZMSZ7.9.5. formai elemeit, különösen anyagi megjelenülési formáját, adományozási kereteit, odaítélésének 

eljárásrendjét, 

és ha a kitüntetés anyagi megjelenülési formájában kitüntetési pénzösszeg (is) szerepel, úgy 
mptSZMSZ7.9.6. a felajánlott pénzösszeg bruttó összegét és jogos kezelőjének/kiosztójának nevét, 
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mptSZMSZ7.9.7. a díjazandók számát, és az egyes kitüntetetteknek odaítélendő/odaítélhető kitüntetési pénzösszeg 

megjelölését. 

 
mptSZMSZ7.10. Egyéb vonatkozások 
mptSZMSZ7.10.1. A Genersich Antal Alapítvány által adományozott díj, a Genersich-díj jelöltjére vonatkozóan az 

Alapítvány kuratóriuma az MPT Vezetőségétől javaslatot szokott kérni. Olyan szakemberre várnak javaslatot, aki 

a patológia-onkológia területén fejt/fejtett ki számottevő tevékenységet, illetve ért el kiemelkedő tudományos ered-

ményt. Ennek a díjnak az odaítélése és átadása hivatalosan nem kapcsolódik sem az MPT-hez, sem MPT-rendez-

vényhez, azt az Alapítvány önállóan intézi. 

 
mptSZMSZ8. 

Záró rendelkezések 
mptSZMSZ8.1. Ez az SZMSZ 2021 december 7-től érvényes.  

 

 

 

1.sz. melléklet 

Magyar Patológusok Társasága 

M U N K A C S O P O R T - A L A P Í T Á S I  L A P  
• [évszám]•  

___________ 

 

B E J E L E N T É S I  R É S Z  

 

Alulírott alapító(k), élve a Magyar Patológusok Társasága (Társaság, MPT) Alapszabályában meghatározott 

és Szervezeti és Működési Szabályzatában részleteiben szabályozott jogunkkal és lehetőségünkkel, az alábbiak 

szerint munkacsoport létrehozását/létrehívását határozzuk el, és kérjük a Társaság Vezetőségét, hogy az alapítást 

hagyja jóvá, és a munkacsoportot a Társaság munkacsoportjainak jegyzékébe jegyezze be. 

 

1. A munkacsoport neve  

1.1. magyar nyelven: A Magyar Patológusok Társasága [magyar szakterületi megnevezés] Munkacsoportja; rö-

vidítve: MPT-[magyar szakterületi megnevezés rövidítése]MCS.  

1.2. angol nyelven: Hungarian Society of Pathology, [angol szakterületi megnevezés] Working Group; rövidítve: 

HSP-[angol szakterületi megnevezés rövidítése]WG.  

1.3. német nyelven: Ungarische Gesellschaft für Pathologie, Arbeitsgruppe für [német szakterületi megnevezés]; 

rövidítve: UGP-AG[német szakterületi megnevezés rövidítése].  

 

2. A munkacsoport által képviselt szakterület megjelölése: [szakterületi megnevezés], úm. 

2.1. [szakterületi kompetenciák részletei, ha vannak] 

 

3. A munkacsoport által képviselt szakterület mindazon jellemzőinek, fejlődési irányainak, igényeinek leírása, 

amelyek a munkacsoport létrehozását, mint körülmények, szükségessé teszik: 

[szabad szöveg] 

 

4. A munkacsoport alapító tagjainak betűrendi névsora: 

Név Aláírás 
Nevének MPT-honlapon való 

megjelenítésével egyetért-e 

4.1. [alapító tag neve] ______________________ igen nem 

4.2. [alapító tag neve] ______________________ igen nem 
4.3. [alapító tag neve] ______________________ igen nem 
 

5. A munkacsoport jelvénye: 

 
6. A munkacsoport alapításának bejelentési ideje: [év-hó-nap]. 
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___________ 

 

J Ó V Á H A G Y Á S I  É S  B E J E G Y Z É S I  R É S Z  

 

Az alapító(k) kérésének megfelelően a Magyar Patológusok Társasága [év-hó-nap]-án tartott vezetőségi ülé-

sén egyetértőleg megszavazta az MPT [magyar szakterületi megnevezés] Munkacsoportjának alapítását, végrehaj-

totta bejegyzését a Társaság munkacsoportjai közé, és ezzel a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata vo-

natkozó rendelkezései alapján a működés megkezdésére engedélyt ad. 

 

A fentiek hiteléül, az MPT Vezetősége nevében: 

 

[hely, év-hó-nap] 

 ____________________ 

DR. [NÉV] 

elnök 

 
❖ 

___________ 

Dokumentum vége 


