
Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciójának Szerveze; és Működési 
Szabályzata 

I. Általános Rendelkezések 

(1) A Szekció: 
a: Neve: Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciója (továbbiakban 
Szekció) 
b: Működési Területe: Magyarország 

(2) A Szekció nem önálló jogi személy, a Szekció a Magyar Gasztroenterológiai Társaság (a 
továbbiakban: MGT) keretén belül működik. 

(3) A Szekció köteles az MGT alapszabályában foglaltakat betartani, a tagok adatait az MGT 
adatvédelmi szabályzatának, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezelni.  

II. A Szekció céljai 

(1) A Szekció célja – az MGT keretein belül – az endoszkópos ellátását végző szakemberek, 
egészségügyi ellátó helyek szakmai és tudományos tevékenységének megismerése, 
segítése, fejlesztése beleértve a hazai és nemzetközi kapcsolatokat, tapasztalatcserét is.  

(2) A Szekció céljai:  
- az endoszkópiával foglalkozó, elkötelezeV fiatal szakemberek képzésének, 

tudományos tevékenységének támogatása; 
- korszerű endoszkópos technikák megismertetése, hazai meghonosításának 

elősegítése;  
- az endoszkópos ellátásban résztvevő szakemberek képzése, továbbképzése, az egyes 

endoszkópos modalitásokra vonatkozó szakmai útmutatók, állásfoglalások 
kidolgozása;  

- az önálló endoszkópos vizsgálat végzéséhez követelményrendszer kidolgozása;  
- együVműködés az ellátórendszert működtető mindenkori szervezetekkel (jelenleg: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, NemzeZ Egészségbiztosítási Alapkezelő, Országos 
GyógyszerészeZ és Élelmezés-egészségügyi Intézet) a betegellátás színvonalának, 
illetve az endoszkópiával foglalkozó egészségügyi személyzet megbecsültségének és 
szakmai tevékenységének javítása érdekében; 

- interdiszciplináris kapcsolatok feltárása és fejlesztése 
- kapcsolat tartása hasonló célú nemzeZ és nemzetközi szervezetekkel. 

(3) A Szekció a célok megvalósítása érdekében - egyebek melleV - tudományos 
rendezvényeket szervez, melyek közül kiemelkedő az évente megrendezeV tudományos 
ülés.  
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III. A Szekció tagjai 

(1) A Szekció tagja lehet az MGT 
- rendes tagja 
- Zszteletbeli tagja 

aki a Szekció működési területén orvosi, vagy tudományos tevékenységet folytat, és a 
Szekcióba felvételét kéri, vagy 
- aki az MGT-ben végzeV tevékenység kapcsán a Vezetőség által felajánloV Szekció 
tagságot elfogadja. 

A fenZ feltételeknek megfelelő tag automaZkusan a Szekció tagjává válik, kivéve a 
Vezetőség által felajánloV tagság esetén, ahol a felajánlás elfogadásától kezdődik meg a 
tagság. A Vezetőség által felajánloV tagság esetén a felajánlás tényéről a Vezetőség 
egyszerű többséggel dönt. 

(2) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja, a tagsági jogok képviselőn történő 
gyakorlásának nincs helye. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.  

A tagokat egyenlő jogok illeZk meg.  

(3) A tagsági jogviszony megszűnik: 
- a tag kilépésével; 
- a tag MGT-ből vagy a Szekcióból történő kizárásával; 
- a tag halálával 

(4) A tag kilépési szándékát a Vezetőség Elnökének vagy a Titkárnak köteles írásban 
bejelenteni, a kilépés az írásos kérelem kézhezvételét követő munkanapon lép hatályba.  

IV. A Szekció Vezető Szervei 

A Szekció Vezető Szervei 

A. Közgyűlés 
B. Vezetőség 

A. Közgyűlés 

A Szekció döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll.  

(1) A Közgyűlés összehívása: 

A Közgyűlést az Elnök (rendkívüli esetben a Titkár) hívja össze, az Elnök, vagy legalább 3 
Vezetőségi tag, vagy legalább 30 szekció tag javaslatára. A meghívó tartalmazza a 
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Közgyűlés helyét, idejét, a napirendi pontokat, és az esetleges határozatképtelenség 
esetén a megismételt Közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi 
szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást. A Közgyűlési meghívó elküldése és a Közgyűlés 
napja közöV legalább Zzenöt napnak kell eltelnie. A napirendet a meghívóban olyan 
részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt 
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A tagok a Közgyűlést összehívó személytől a 
Közgyűlés napját megelőző 5. napig a napirend kiegészítését kérheZk, a kiegészítés 
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó személy 
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránZ kérelemről a Közgyűlést összehívó 
személy nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
Minden egyéb esetben a Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő 
kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább 
háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 
egyhangúlag hozzájárul. 

A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a 
megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a 
megismételt közgyűlés az eredeZ napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára 
tekintet nélkül határozatképes lesz. 

A nem szabályosan összehívoV vagy megtartoV Közgyűlésen elfogadoV és ebből az okból 
érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé 
válik, ha a határozatot a Közgyűlés napjától számítoV harminc napon belül valamennyi 
tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el. 

A Közgyűlést legalább évente össze kell hívni. A Vezetőségválasztással egybekötöV 
Közgyűlést (a továbbiakban: Tisztújító Közgyűlés) kétévente kell megtartani.  

A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és a Vezetőségen kívül a Közgyűlés 
összehívására jogosult által meghívoVak és a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási 
joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A Szekció tagjai jogosultak a Közgyűlésen 
részt venni, szavazaZ jogukat gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 
kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 

(2) A Közgyűlés hatásköre: 
a. Megállapítja és módosítja a Szekció SzervezeZ és Működési Szabályzatát; 
b. Megvitatja a Szekció elmúlt időszakban végzeV munkájáról szóló beszámolókat; 
c. Kétévente megválasztja a Szekció Vezetőségét; 
d. Kijelöli a Szekció jövőbeni tevékenységének irányát;  
e. Dönt a Szekció esetleges megszűnéséről (a Szekciót a IX. pontban foglaltaknak 

megfelelően, az MGT szüntetheZ meg, azonban a Közgyűlés dönthet arról, hogy 
javasolja az MGT-nek a Szekció megszüntetését); 

f. Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály a hatáskörébe utal. 

(3) Szavazás és határozathozatal a Közgyűlésen: 
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A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább 30 szavazásra jogosult részt vesz 
(vagy: a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz). A 
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely 
ügyben nem szavazhat, őt az adoV határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, akkor az ugyanazon napirenddel 
megismételt Közgyűlés a tagok számától függetlenül határozatképes lesz a meghívóban 
feltünteteV helyszínen és időpontban. 

Szavazásra jogosult a Szekció tagja, aki aktuális éves tagdíját az MGT felé rendezte. A 
határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója és éleVársa a határozat alapján kötelezeVség vagy felelősség alól 
mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. 

A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A 
jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozoV határozata szükséges:  
- a Szekció SzMSz-ének módosításához,  
- a Szekció céljának módosításához, 
- a Szekció megszűnéséről való döntéshez. 
Titkos szavazás bármely kérdésben elrendelhető, amennyiben a Közgyűlésen jelen lévő 
tagok többsége így határoz. A Vezetőség megválasztása és a személyi döntések Ztkos 
szavazással történnek.  

Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata érvényesül. 

(4) Jelenlé; ív, jegyzőkönyv a Közgyűlésről:  

A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléZ ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a 
tag nevét és lakóhelyét. A jelenléZ ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a 
jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíZ. 

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza 
a) a Szekció nevét; 
b) a Közgyűlés helyét és idejét; 
c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv 

hitelesítőjének a nevét; 
d) a Közgyűlésen lezajloV fontosabb eseményeket, az elhangzoV indítványokat; 
e) a határozaZ javaslatokat, a leadoV szavazatok és ellenszavazatok, valamint a 

szavazástól tartózkodók számát. 

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre 
megválasztoV, jelen lévő tag hitelesíZ. 
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A Szekció Vezetősége köteles a Közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléZ ívet az 
egyesület dokumentumai közöV elhelyezni és megőrizni. 

Bármely tag a Közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét 
tartalmazó kivonatának a kiadását kérheZ a Vezetőségtől. 

B. Vezetőség 

A Vezetőség a Társaság ügyvezető szerve, feladata a működőképesség fenntartása, a Szekció 
napi ügyeinek vitele.   

(1) Vezetőség felépítése: 

A Szekció Vezetőségét 2 évre a Közgyűlés választja meg Ztkos szavazással. Az Elnök és a 
Jövőbeni Elnök automaZkusan tagja a következő Vezetőségnek.  

A Szekció Vezetősége 7 tagból áll. A Vezetőség tagjai: a Szekció megválasztoV Elnöke, 
Titkára, a Zsztség lejárta utáni (volt) Elnök, a Jövőbeni Elnök, és 3 választoV Vezetőségi 
tag. A Jövőbeni Elnök és a Titkár személyéről az újonnan megválasztoV Vezetőség dönt.  
Vezetőségi tag lemondása, tagsági jogviszonyának megszűnése, összeférhetetlenné 
válása vagy tartós akadályoztatása esetén a Vezetőség a kieső tag helyére a következő 
Közgyűlésig a Vezetőségi tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozoV határozata alapján 
tagot kooptálhat, aki a következő Közgyűlésig teljes körű vezetőségi tagként látja el 
feladatát. Tartós akadályoztatásnak minősül, amennyiben a Vezetőségi tag több, mint fél 
évig tartó betegsége, külföldi tartózkodása vagy egyéb ok miaV nem tudja személyesen 
ellátni a feladatát.  

A Vezetőség tagjai feladataikat személyesen, díjazás nélkül látják el, az igazolt költségeik 
megtérítésére azonban tarthatnak igényt. A Vezetőség a Közgyűlésnek felelősséggel 
tartoznak jelen Szabályzatban foglalt feladataik ellátásáért. 

(2) A Vezetőségi tag: 

A Vezetőség tagja az a nagykorú személy lehet, aki:  
- a folyó évben az MGT tagja és legalább 1 éve a Szekció tagja, valamint  
- a Tisztújító Közgyűlésen személyesen megjelenik, vagy méltányolható indokkal 

igazolja távolmaradását és a közgyűlés kezdete előV erről a vezetőséget írásban / 
elektronikus úton értesíZ, valamint 

- nem áll az alábbi pontban meghatározoV kizáró okok hatálya alaV.  

Nem lehet a Vezetőség tagja: 
- akinek cselekvőképességét e tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták, 
- akivel szemben a jelen Szabályzatban és a jogszabályban meghatározoV 

összeférhetetlenség fennáll,  
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- az, akit bűncselekmény elkövetése miaV jogerősen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a bünteteV előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 
mentesült; 

- az, akit a vezető Zsztségviselő foglalkozástól jogerősen elZltoVak, 
- akit az orvosi tevékenységtől jogerős bírói ítéleVel elZltoVak, az elZltás hatálya alaV. 

Összeférhetetlen, és így nem lehet vezető ;sztségviselő (elnök, ;tkár), aki  
- az MGT vagy az MGT más szekciójának vezető Zsztségviselője (elnök, főZtkár, Ztkár 

gazdasági Ztkár).  

(3) A Vezetőségi tag megválasztása 
A Vezetőségi tag jelölése a Szekció Zsztújító közgyűlésének kezdete előV két órával 
bezárólag lehetséges. A potenciális jelöltek listája nyilvános.  

A korábbi Vezetőség minden tagjának mandátuma legkésőbb a következő, sikeres 
választás pillanatában lejár, a naptári dátumtól függetlenül. 

A korábbi Vezetőség tagjai korlátlan alkalommal újraválaszthatók. 

A jelölés elfogadása: 
A jelölt a választást megelőzően, de legkésőbb a választást lebonyolító Közgyűlés keretei 
közöV írásban vagy személyesen nyilatkozik a jelölés elfogadásáról. A jelölés elfogadása 
esetén a jelölt írásban nyilatkozik arról, hogy semmilyen összeférhetetlenség nem áll 
fenn a betöltendő funkcióval kapcsolatban. A jelölt a Közgyűlés során lehetőséget kap 
programja rövid szóbeli ismertetésére. 

(4) A Vezetőségválasztás menete: 
A választhatók végleges névsora a jelölés elfogadása alapján a Közgyűlés kezdetén 
kiosztásra kerül nyomtatoV formában. 

A szavazatokat 3 fős, független Számláló BizoVság számlálja össze, amely olyan 
önkéntesen jelentkező tagokból áll, akik sem az előző Vezetőségben nem veVek részt, 
sem az aktuális választáson nem szerepelnek, mint Vezetőségi tagjelöltek. A Számláló 
BizoVság mandátuma az adoV Közgyűlés idejére szól. Összetételére a levezető elnök tesz 
javaslatot, tagjait a Vezetőség egyszerű többségi szavazással választja meg.  

A szavazatok összesítéséről jegyzőkönyv készül, mely alapján a szavazás eredményét a 
Közgyűlés végén, annak lezárása előV, a Számláló BizoVság elnöke teszi közzé. 

Amennyiben egy évben kevesebb hivatalos jelölés érkezik, a Vezetőség létszáma ennek 
megfelelően csökkenthető a Közgyűlés egyszerű többségi szavazása alapján. 

A betölthető helyeknél több jelölt esetén, amennyiben szavazategyenlőség áll fenn, de a 
Vezetőség összetétele a szavazatok száma alapján egyértelműen meghatározható a 
szavazás ismétlése nem szükséges. A betölthető helyeknél több jelölt esetén, 
amennyiben szavazategyenlőség áll fenn, és a Vezetőség összetétele a szavazatok száma 
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alapján egyértelműen nem meghatározható, a legkevesebb, egyenlő számú szavazatot 
kapoV jelöltekről a Közgyűlés újra szavaz mindaddig, amíg a Vezetőség összetétele 
egyértelműen meghatározhatóvá válik. 

A jelöltek önakaratból történő visszalépésére a Közgyűlés lezárásáig van mód. A jelölt 
kérésére a választás technikai szervezését bonyolító cég vagy személy köteles törölni a 
listáról a nevét. A Vezetőségi tagság választoV funkció, visszavonására csak a Közgyűlés 
jogosult.  

A korábbi Vezetőség tagjai külön kerülnek feltüntetésre a szavazó lista elején. Az Elnök és 
a Jövőbeni Elnök automaZkusan tagja a következő Vezetőségnek, így a Közgyűlés 5 
Vezetőségi tag újraválasztásáról dönt. 

A választásról készült jegyzőkönyv az aktuális, éves Közgyűlésről készült jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 

(5) Az Elnök- és a Titkárválasztás menete: 
A megválasztoV Elnök vezeZ a Jövőbeni Elnök és az új Titkár választását. 

A Jövőbeni Elnököt és az új Titkárt a megválasztoV Vezetőség választja Ztkos szavazással 
a megválasztoV Vezetőség első, a Közgyűlést követő ülésén, melyről hivatalos 
jegyzőkönyv készül. 

V. A Vezetőség hatásköre 

(1) A Vezetőség feladatai: 
a) A Vezetőség köréből megválasztja a Jövőbeni Elnököt és a Titkárt; 
b) Megválasztja a Tisztújító Közgyűlés előV a Számláló BizoVságot; 
c) Határozatot hozhat a Szekciót érintő minden olyan kérdésben, mely nem 

kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik; 
d) Intézi a Szekció napi ügyeinek vitelét, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó 

ügyekben meghozza a döntéseket; 
e) A tagokról nyilvántartást vezet, melynek archiválását, évenkénZ frissítését a 

Titkár felügyeli; 
f) Irányítja a Szekció szakmai tevékenységét, a szakmai érdekképviseletet; 
g) Dönt a szekció évente megrendezésre kerülő tudományos rendezvényének 

helyéről, időpontjáról és a helyi szervező személyéről; 
h) A szekció tudományos rendezvényeinek sikeres lebonyolítása érdekében a 

vezetőség tagjai vállalják, hogy azok időpontjához képest két hónapon belül 
endoszkópos temaZkával más országos rendezvényt nem szerveznek; 

i) Javaslatot tesz az Elnöknek a Közgyűlés összehívására, meghatározza a napirendi 
pontokat; 

j) VezeZ a Közgyűlés határozatait, nyilvántartja, és megőrzi a Szekció működése 
során keletkezeV iratokat; 

k) ElkészíZ az éves beszámolót és a Közgyűlés elé terjeszZ elfogadásra. 
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(2) Vezetőségi ülések: 
A Vezetőséget az Elnök, vagy nevében a Titkár hívhatja össze.  

Vezetőségi ülést évente legalább két alkalommal kell összehívni.  

A Vezetőség köteles vezetőségi ülést tartani a szükséges intézkedések megtétele céljából, 
ha a 

a) a Szekció céljainak elérése veszélybe került; 
b) az elnök, a leendő elnök vagy a Ztkár lemondása, akadályoztatása, 

összeférhetetlenné válása esetén. 

A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben Ztkos 
szavazással dönt, kivéve a külső tag kooptálása, mely esetben háromnegyedes 
szótöbbség szükséges. 
A Vezetőség akkor határozatképes, ha a vezetőségi tagok több, mint 50%-a jelen van. 

A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezeVség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

A Vezetőség üléseire tanácskozói joggal bármely személy meghívható (aki szavazaZ jog 
nélkül részt vehet a szakmapoliZkai kérdések előkészítésében, a felmerült feladatok és 
kérdések megvitatásában és a megoldások kidolgozásában). 

Amennyiben a Vezetőségi tagok száma - a tagok tartós akadályoztatása, 
összeférhetetlensége vagy a tagsági jogviszonyuk megszűnése miaV - 3 (három) főre 
csökken, akkor a Vezetőség köteles 3 (három) hónapon belül összehívni a Tisztújító 
Közgyűlést.  

VI. A Szekció Vezetőinek hatásköre 

(1) A Szekció Elnöke 

a) Képviseli a Szekciót más szervezetek és az MGT felé. 
b) VezeZ a Közgyűlést és a Vezetőségi Üléseket. 
c) Köteles a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen a Szekcióval kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni, a Szekció tevékenységéről beszámolni. 
d) A Titkárral való egyeztetés után dönt a Vezetőségi ülések helyszínéről és 

időpontjáról és napirendjéről. 
e) Az új Vezetőség létrejöVéről az MGT elnökségét 30 napon belül tájékoztatja. 
f) Az Elnök mandátumának lejárta előj lemondása, tartós akadályoztatása, vagy 

összeférhetetlenné válása esetén a Jövőbeni Elnök automaZkusan kerül az elnöki 
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pozícióba. A Vezetőség rendkívüli ülést tart, melyen a tagok többségi szavazással 
döntenek az új Jövőbeni Elnök személyéről. Tartós akadályoztatásnak minősül, 
amennyiben a Szekció Elnöke több, mint fél évig tartó betegsége, külföldi 
tartózkodása vagy egyéb ok miaV nem tudja személyesen ellátni a feladatát. 

(2) A Szekció Jövőbeni Elnöke  

a) Az Elnök akadályoztatása esetén az Elnököt a Szekció Jövőbeni Elnöke helyeVesíZ. 
b) A Jövőbeni Elnök mandátumának lejárta előj lemondása, tartós 

akadályoztatása, vagy összeférhetetlenné válása esetén a Vezetőség rendkívüli 
ülést tart, melyen a tagok többségi szavazással döntenek az új Jövőbeni Elnök 
személyéről.  

(3) A Szekció Titkára 

a) Két Vezetőségi ülés közöV a Vezetőség határozatainak és az Elnök megbízásának 
megfelelően intézi a Szekció ügyeit. 

b) ElőkészíZ a Vezetőségi üléseket, és a Közgyűlést. 
c) Tartja a kapcsolatot a Vezetőség tagjaival és a tagsággal.  
d) Részt vesz a mindennapos gyakorlaZ feladatok ellátásában 
e) Az Elnök vagy Jövőbeni Elnök akadályoztatása esetén az akadályoztatás tényéről 

értesíZ a Vezetőség tagjait és 3 hónapon belül Vezetőségi ülést hív össze. 
f) A Közgyűlés és a Vezetőségi ülések jegyzőkönyvét elkészíZ, azokat elfogadás után 

a szekció honlapján megjelenteZ 
g) A Titkár mandátumának lejárta előj lemondása, tartós akadályoztatása, vagy 

összeférhetetlenné válása esetén a Vezetőség az Elnök felhívására rendkívüli ülést 
tart, melyen a tagok többségi szavazással döntenek az új Titkár személyéről. 

VII. A Szekció Gazdálkodása 

(1) A Szekció nem gazdálkodó szervezet, gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
(2) A Szekció tagdíj bevétellel nem rendelkezik. 
(3) A Szekció a célja megvalósítása érdekében adományt, visszafizetési kötelezeVség nélkül 

kapoV támogatást fogadhat el.  

VIII. Az Endoszkópos Szekció Tudományos Ülése 

(1) A konferencia helyszínéről, helyi szervezőjéről és időpontjáról önkéntes jelentkezés 
alapján a Vezetőség dönt.  

(2) A helyi szervező a Konferencia rendezéséért felelősséget vállal.  
(3) A konferenciával kapcsolatos bevételekről és kiadásokról a rendező beszámolási 

kötelezeVséggel tartozik a Vezetőség felé. 
(4) A konferencia tudományos program tervezetének összeállításáért a Vezetőség szoros 

együVműködésével a szervező felel.  
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(5) Az absztraktok, tudományos eredmények, állásfoglalások esetleges publikálását a helyi 
szervező a Szekció Vezetőségével szorosan együVműködve végzi. 

(6) A kongresszus szervezéséhez a helyi szervező, rendezvény szervező munkatársat/akat 
kérhet fel, aki részt vesz a költségvetés és a pénzügyi elvárásoknak megfelelő adatok 
összeállításában és az elvárások teljesítésében. 

IX. A Szekció esetleges megszüntetése 

A Szekció az MGT Szakcsoportja, így annak megszűnéséről az MGT dönthet, a Szekció 
Közgyűlésének háromnegyedes többségi jóváhagyó határozata alapján. 

X. Általános Záró rendelkezések 

(1) A Szervezési és Működési Szabályzatot a Szekció ___________- i Közgyűlése fogadta el. 
Az SZMSZ __________-én lép hatályba. 

(2) Az elkészült SzervezeZ és Működési Szabályzatot az MGT alapszabályának 2. §-ban 
foglaltaknak megfelelően az MGT Vezetősége hagyja jóvá. 

(3) Jelen Szabályzatban nem szabályozoV kérdésekben az MGT alapszabálya, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXI. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.  

Budapest, 2021.______________

10


