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VÁLASZTÁS 2021 

 

Az Magyar Patológusok Társasága Vezetőségének mandátuma 2021-ben lejár. Az főtitkár és 14 

vezetőségi tag megválasztására a 2021. október 1-i Közgyűlésen kerül sor. Amennyiben a COVID-

19 járványhelyzet miatt a személyes részvétel nem lesz lehetséges, a választást az MPT on-line, távoli 

részvétellel tartja. 

 

A választás menete 

1. Az MPT minden tagjának joga van saját személyén kívüli tagot jelölni a főtitkár és a14 

vezetőségi tag személyére. A jelölést 2021. augusztus 31-ig kell elküldeni az MPT 

Titkárságára a honlapon keresztül, vagy a jelölő bizottság tagjainak. 

Mivel lehetséges, hogy a Közgyűlést elektronikusan kell megtartani, a helyszíni jelölésre ebben 

az évben nincs mód. 

2. Jelölt lehet mindenki, aki az 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 MPT alapszabályában meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

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

4. A jelöléstől a jelölt bármikor visszaléphet. 

5. A szavazás titkos és szavazólapon, kizárólag írásban vagy elektronikusan történik.  

 

A Jelölő Bizottság (JB) 

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

feladata a javaslatok összegyűjtése a pártatlanság elvének érvényesítése mellett, a választások 

tisztaságának biztosítása. A MPT Jelölő Bizottsága 4 főből áll – 1 elnök és 3 tag. A JB-t az MPT 

Vezetősége kéri fel és bízza meg a feladat ellátásával. A JB tagjai a MPT rendes tagjai, 

mandátumuk a választási periódusra szól, a tagok díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek. 

Munkájukat az MPT titkársága segíti. 

 

A Jelölő Bizottság elnöke: 

Dr. Arató Gabriella, arato.gabriella@gmail.com 

tagjai 

Dr. Kovács Ilona, csupai@gmail.com' 

Dr. Görög Petra, amisha.petra@gmail.com 

Dr. Szép Enikő, lepkesimogato@gmail.com 

 

 

A választás az MPT Alapszabályának rendelkezései szerint zajlik. 

 

 

Kérdéseivel kérjük, forduljon az MPT Titkárságához:  

K&M Congress Kft. tel: 06-1-3012000, e-mail: info@pathology.hu 

https://pathology.hu/uploads/files/alapszabaly_mpt_20160707.pdf
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