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A Magyar Patológusok Társasága tagjainak 
 

– munkahelyeiken – 

Budapest,  
2021 szeptember 17. 

 
Tárgy:  Meghívó az MPT tisztújító közgyűlésére (FiPaT2021 

rendezvény; 2021 október 1. 16:30) 
 

 

Tisztelt Kolléganő / Kolléga Úr, tisztelt MPT-Tagtársam! 

 

A Magyar Patológusok Társasága soron következő – jelen alkalommal tisztújító – köz-
gyűlésére tisztelettel meghívom.  

 
A közgyűlés 

(1) időpontja: 2021 október 1. péntek; 16:30-18:00 

(2) formája: vegyes, jelenléti és valós idejű távkapcsolati személyes részvételű tagtes-
tületi ülés. A távkapcsolat sikeres létrehozásának felhasználói feltétele (a) okoste-
lefon vagy személyi/laptop számítógép letöltött Zoom-applikációval; (b) működő 
internet-kapcsolat; (c) csatlakozás a következő linkre: 
https://us02web.zoom.us/j/84849729187?pwd=cjIva2pwQk4wd29TTVB0bEM5
MndUQT09. E feltételek teljesülése mellett lehet a közgyűlési szavazáson részt-
venni mind távolról, mind a helyszínen jelenlevők számára egyaránt. A részletekről 
ld. még a mellékelt „Fontos információ a Magyar Patológusok Társasága közgyűlé-
sének lebonyolításáról” c. technikai összeállítást is! 

(3) helyszíne: Prémium Hotel Panoráma; 8600 Siófok, Beszédes József sétány 80. 
Premium Nagyterem 

(4) megtartásának feltétele: határozatképesség a Társaság Alapszabálya szerint. A 
közgyűlés határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő sza-
vazásra jogosult jelen van. Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést 
kell tartani, amely az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a jelenlevő tagok 
számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés helye azonos az 
eredeti közgyűlés helyszínével, ideje: 2021 október 1. péntek; 17:00-18:30 

(5) határozathozatali rendje: a jelen- és távollevők számára egyaránt on-line sza-
vazás a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű 
szótöbbsége alapján. A Társaság Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 
háromnegyedes szótöbbsége szükséges. A szavazáskor valamennyi szavazásra jo-
gosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.  

(6) napirendi pontjai: 
(6.1) MPT-elnöki megnyitó 

(6.2) Társasági díjak átadása. 2020-ban az MPT-kitüntetések átadását előkészí-
tettük, de végül az ismert pándémiás helyzetben erre nem került sor. Az akkor 
megszavazott díjazandók idén kapják meg elismeréseiket az alábbiak szerint: 
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(a) A (magyar) patológia kiemelt támogatója: az IAP Német Divíziója 
(IAP DA). Indoklás: a fiatal magyar patológusok továbbképzésének előse-
gítése az IAP DA saját hosszútávú támogatási programja segítségével. On-
line bejelentkezés és rövid (10 perc) összefoglaló megemlékezés a támoga-
tási programról: Prof. Dr. Erhard Bierhoff, az IAP Német Divíziójának el-
nöke;  

(b) Romhányi György Emlékérem: Dr. Matolcsy András (rövid díszelő-
adás, 20-25 perc);  

(c) Jellinek Harry Emlékérem orvosi fokozat: Dr. Iványi Béla;  

(d) Pro Pathologia Emlékérem: K&M Congress Kft.  

(6.3) Beszámoló az elmúlt év társasági eredményeiről (Glasz Tibor) 

(a) PIR2.0. Rövid témabemutatás: Az EFOP-2.2.0-16-2016-00007 azono-
sítószámú, „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális 
feltételeinek javítása” c. projektet az ÁEEK/OKFŐ hirdetette meg. Rövid fu-
tamidő alatt (2021 jan.-jún.) a projektvezetők (Fónyad L, Tóth E, Glasz T) 
által felkért patológus szakértői csoportok létrehozták az informatizált pa-
tológiai leletezés országos használatra szánt struktúrált lelet- és kérőlap-
mintáit. Társaságunk Vezetősége végrehajtotta a projekt eredményterméke-
inek – 70 db strukturált patológiai lelet- és 19 db vizsgálati kérőlapmintá-
nak, valamint egy teljesítményelszámolási dolgozatnak – az ún. társadalma-
sítását. 

(b) eHVB-2. Rövid témabemutatás: Az OKFŐ szakértőinek irányításával a 
2021. évben is tovább folyik az eHVB-rendszer szakmai tartalmának össze-
állítása és előkészítése a 2022 februári bevezetésre. 

(c) MPT e-Kérdőív Rendszer. Rövid témabemutatás: Az MPT új, védett 
adattároló és -kezelő háttérszerverrel és külön erre a célra fejlesztett cél-
szoftverrel működő elektronikus adatbekérő és adatkezelő rendszert (e-Kér-
dőív Rendszer) hoz létre a patológia szakma társasági (országos) szintű ál-
lapotának időben dinamikus követésére és a társasági szakmaképviselet ha-
tékonyságának támogatására. Az e-Kérdőív Rendszer arra hivatott, hogy az 
országos szakmafelmérések céljaira biztosítson modern, on-line informati-
zált alapú kereteket a folyamatos, pontos és hatékony adatkövetések érdek-
ében. Az e-Kérdőív Rendszer projekt ETT-TUKEB engedéllyel rendelkezik. 
Jelenleg próbaverziós tesztelése folyik. Éles bevezetése a közeljövőben vár-
ható a patológiai osztályokkal való egyeztetéseket követően. 

(d) Az MPT Alapszabály-revíziója. Rövid témabemutatás: A Társaság Alap-
szabályának aktualizálása időszerűvé vált nemcsak a Társaság szerkezeté-
nek és működésének alakulása miatt, hanem azért is, mert a bíróságilag be-
jelentett változat 2016-os. A 2021-es szövegrevíziót az elnök vállalta azzal, 
hogy a hatályos szöveget részletesen feldolgozta, kommentárokkal és kiegé-
szítésekkel látta el. Az így kialakult elnöki elképzelést jogászi ellenőrzésnek 
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vetettük alá, majd részletes vezetőségi konzultációk következtek. Mindezek 
eredményeképp a szövegrevíziós anyag készen áll a közgyűlési megvitatásra. 

(6.4) Pénzügyi beszámoló (Arató Gabriella) 

(6.5) A vezetőségi tisztújítási előkészületek lefolytatása és eredményei (Kovács 
Ilona): A jelölőbizottság a szokásos eljárásrendnek megfelelően sikeres jelöltál-
lítási kampány eredményeképp összeállította a jelöltséget vállaló kollégák jegy-
zékét. 

(6.6) A levezető elnök (javaslat: Glasz Tibor), a jegyzőkönyvvezető (javaslat: 
Mátray Katalin), a két jegyzőkönyv-hitelesítő (javaslat: Zalatnai Attila, Tóth 
Erika), a kétfős szavazatszámláló bizottság (javaslat: Arató Gabriella, Kovács 
Ilona) megválasztása 

(6.7) A határozatképesség vizsgálata (Glasz Tibor, Mátray Katalin) 

(6.8) Szavazás arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e, hogy megtartására nem a 
Társaság székhelyén kerül sor 

(6.9) Szavazás arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e, hogy megtartására vegyes, 
jelenléti és valós idejű távkapcsolati személyes részvételű tagtestületi ülés for-
májában kerüljön sor, ahol távkapcsolati részvétel esetén az on-line bejelentke-
zés jelenlétnek számít. 

(6.10) Szavazás tisztújításról az alábbi sorrendben: 

(a) a főtitkári posztról; 

(b) a PAME képviselőjéről; 

(c) a rezidensképviselőről; 

(d) a Vezetőség 13 nem nevesített tagjáról, amelynek során figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a Vezetőség nevesített tagjainak (úm. elnök, következő el-
nök, előző elnök, főtitkár, pénztáros, rezidensképviselő és a Patológus Asz-
szisztensek Magyarországi Egyesületének képviselője) státuszát is figye-
lembe véve a Vezetőség összesen 20 rendes tagja között egyenlő arányban 
vegyenek részt egyetemi (10 fő) és nem egyetemi (kórházi, vagy egyéb egész-
ségügyi intézményi: pl. labor, társas vállalkozás, stb.; további 10 fő) keret-
ben dolgozó tagok. Ettől a szabálytól eltekinteni csak abban az esetben lehet, 
ha a 13 tag megválasztásakor nincs annyi egyetemi, vagy nem egyetemi je-
lölt, amennyit az egyenlő arány biztosításához meg kellene választani. Eb-
ben az esetben a fentiek szerinti státuszú taggal be nem tölthető helyeket a 
más státuszú tagjelöltekkel kell betölteni a reájuk leadott szavazatok száma 
alapján; 

(d) póttagokról (3 fő) 

(6.11) Szavazás az Alapszabály módosításáról 

(6.12) A szavazási eredmények és a határozatok szóbeli kihirdetése (levezető el-
nök) 
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(6.13) Egyebek 
 

Minden tisztelt Meghívottunk részvételére feltétlen számítunk. 
 

Az Elnökség és a Vezetőség nevében, kollegiális üdvözlettel 
 
 
 
 
 
Melléklet:  
1. Az MPT e-Kérdőív Rendszer TUKEB-engedélye 
2. Az MPT e-Kérdőív Rendszer kérdőíve 
3. Az MPT Alapszabály-revíziójának dokumentumai:  
(a) régi-új párhuzamos szövegváltozat a változások megje-
lenítésével,  
(b) régi-új párhuzamos szövegváltozat tisztázatban,  
(c) csak az új szövegváltozat tisztázata 
4. Fontos információ a Magyar Patológusok Társasága köz-
gyűlésének lebonyolításáról 

____________________ 

DR. GLASZ TIBOR 
elnök 

(2020-2023) 
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