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A MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK ALAPSZABÁLYA 

 

STATUTES AND BY-LAWS OF THE HUNGARIAN SOCIETY 

OF CARDIOLOGY 

 

Érvényes: 2009. május 8-tól  

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. /1/ A Társaság neve: Magyar Kardiológusok Társasága 

  Rövidítve: MKT 

  Angolul: Hungarian Society of Cardiology 

  Németül: Ungarische Gesellschaft für Kardiologie 

  Franciául: Societé Hongroise de Cardiologie 

  Latinul: Sodalitas Cardiologorum Hungarorum  

 /2/ Mûködési területe:  a Magyar Köztársaság 

 /3/ Az MKT székhelye:  1146 Budapest, Cházár A. u. 19. I/3. 

   Tel./Fax: 461-0665 

 /4/ Az MKT alapítás éve:  1955 

 /5/ Az MKT hivatalos nyelve: magyar 

 /6/ Az MKT bélyegzôje:  körpecsét, a „Magyar Kardiológusok Társasága” 

   szövegû felirattal. 

 /7/ Az MKT emblémája: 

 

2. Az MKT jogállása 

 /1/ Az MKT a kardiológia és annak valamely határterületén mûködô, illetve azokhoz kapcsolódó tudomány-

ágakkal foglalkozó magyar tagok önkéntes társulásán alapuló, a kardiológiai szakmai és tudományos munkát 

koordináló és ösztönzô, a hazai, az európai, valamint a világ minden részére kiterjedô nemzetközi kapcsolatok 

fejlesztését elôsegítô társaság.  

 /2/ Az MKT önálló jogi személy. Az MKT-nak területi szervezetei is lehetnek - ezek azonban nem tekinthetôk 

önálló jogi személynek - tevékenységüket az MKT Tanácsadó Testülete felügyeli és irányítja. 

 /3/ Az MKT tagszervezetként csatlakozott a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségé-

hez (továbbiakban: MOTESZ). Az együttmûködés mértékét az MKT Tanácsadó Testülete határozza meg. Amen-

nyiben a csatlakozás folytán a ráháruló kötelezettségek ellentétessé válnának az MKT céljaival és jelen alapsza-

bályával, a MOTESZ-ból való kiválásról az MKT Közgyûlése dönt az Elnökség, vagy a Tanácsadó Testület kezde-

ményezésére. 
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A MOTESZ Szövetségi Tanácsában állandó meghívottként az MKT Elnöke vagy megbízottja vesz részt. Az MKT 

kölcsönösen megállapított mértékben hozzájárul a MOTESZ anyagi eszközeihez. 

 /4/ Az MKT tagja az Európai Kardiológusok Társaságának /ESC/ és a Kardiológiai Társaságok Nemzetközi Szö-

vetségének /WHF/. és az Alpok-Adria Kardiológiai Szövetségnek (AAAC)  

 /5/ Az MKT hivatalos képviseletére az Elnök és a Fôtitkár, illetve az Elnök által megbízott tisztségviselôk jo-

gosultak. 

 /6/ Az MKT a vele szorosan együttmûködô Magyar Nemzeti Szívalapítványt ismeri el a hazai és nemzetközi 

fórumokon, mint a szív- és érbetegségek társadalmi megelôzéséért Magyarországon alakult és alakulandó Szív-

alapítványok közös képviselôjét. 

 /7/ Az MKT külsô támogatóinak tevékenységét az MKT alapítvány koordinálja a Társaság tudományos, 

oktatási és egyéb tevékenységének elôsegítése céljából. 

 

II. 

AZ MKT CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

 

1. /1/ Az MKT célja a szív-érrendszeri betegségek hazai elterjedtségének visszaszorítása, megelőzése, a 

hatékony gyógykezelés elméletének és gyakorlatának elősegítése. 

 /2/Az MKT önkéntes, nem anyagi érdekeltségû, de önfenntartása érdekében - a Tanácsadó Testület határo-

zata szerint - gazdasági-vállalkozási tevékenységet (is) folytatható szervezet, mely az alábbi célok érdekében 

mûködik: 

A kardiológia fejlesztése, a tagok szakmai, klinikai és tudományos ismereteinek bôvítése, valamint orvosetikai 

nevelése, a tagok tudományos érdekeinek képviselete és védelme. Az MKT célja továbbá kiépíteni és megszilár-

dítani a kardiológia kapcsolatrendszerét a társdisciplinák és határterületek területén. 

 /3/Az MKT feladata állást foglalni a szakma fejlôdésének útjáról, a kardiológia korszerû szemléletét és mód-

szertanát fejleszteni, a kardiológia hazai és nemzetközi eredményeit ismertetni, elôsegíteni gyakorlati felhasz-

nálásukat, támogatni a magyar kutatási eredmények megismerését hazai és külföldi fórumokon. 

  Az MKT feladata továbbá a hazai kardiológia magas szintû képzésének és továbbképzésének támogatá-

sa, beleértve a kardiológiai szakasszisztens képzést is. 

 /4/Az MKT elôsegíti tagjai számára a tapasztalatok cseréjét a szív- és érrendszeri betegségek diagnosztikája, 

gyógyítása, kutatása, valamint megelôzése területén. Az orvostársadalom számára széleskörû lehetôséget te-

remt a kardiológia legújabb eredményeinek megismertetésére, megvitatására, a kardiológia eredményeinek al-

kalmazására. Bekapcsolódik az európai és nemzetközi kardiológus társaságok munkájába. 

 /5/Segíti a szakorvosképzést, egyéni és kollektív továbbképzést ösztöndíjak, bel- és külföldi tanulmányutak, 

kongresszusi részvételek támogatásával. Kezdeményezi és támogatja a kardiológiai munkakörhöz tartozó nem 

orvosi diplomások képzését és továbbképzését. 

 /6/Az MKT irányt mutat gépek, berendezések, vizsgáló módszerek, terápiás elvek alkalmazása tekintetében. 

 

2.  Az MKT céljainak elérése érdekében: 

 /1/ Elôadásokat, referáló- és vitaüléseket, ankétokat, tudományos üléseket, szimpóziumokat, hazai és nem-

zetközi kongresszusokat, továbbképzô konferenciákat rendez: minden év  

májusában megrendezi az MKT tudományos kongresszusát nemzetközi részvétellel, szeptemberben pedig a ha-

gyományosan továbbképzô jellegû „Őszi Füredi Orvosnapok”-at. 
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 /2/ Jegyzetet, könyvet, szakfolyóiratot (tudományos szakfolyóirata a Cardiologia Hungarica), illetve alkalmi 

kiadványokat adhat ki, vagy azok kiadásában résztvesz, segíti a kardiológiai könyvkiadást. Az European Heart Jo-

urnal szerkesztôségi munkájában a magyar szerkesztôbizottsági tagokon, szaklektorokon keresztül vesz részt. 

 /3/Figyelemmel kíséri a szakterületét érintô oktatási, tudományos és egyéb szakmai kérdéseket, javaslatai-

val és bírálataival segíti az egészségügy állami szerveinek munkáját, kapcsolatot alakít ki a Magyar Orvosi Kama-

rával és az Egészségügyi Minisztériummal. 

 /4/ Képviselteti magát a Kardiológiai Szakmai Kollégiumban. 

 /5/ Az MKT mindenkori elnökének és fôtitkárának személye révén képviselteti magát a Magyar Nemzeti 

Szívalapítvány kuratóriumában, akik szakmai szempontból segítik a kuratórium mûködését. Az MKT alapítvány 

kuratóriumában képviselteti magát a mindenkori elnök, fôtitkár és kincstárnok által. 

 /6/ A tudományos és szakmai élet serkentésére pályázatokat hirdet, emlékérmeket és díjakat, illetve elisme-

rô díszokleveleket, jutalmakat adományoz. Ezek kizárólag rendes tagoknak adhatók. A fiatal kardiológusok szak-

mai munkáját anyagi, szakmapolitikai eszközökkel is támogatja. 

 /7/Alapítványokat létesíthet. 

 /8/A MKT céljainak, mûködése gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevé-

kenységet folytathat, tudományos kiállításokat rendezhet, a rendezvényeken részvételi díjat szab meg. 

 /9/-Szakmai célkitûzések megvalósítása érdekében munkacsoportokat, illetve területi, regionális szervezete-

ket ismerhet el, illetve hoz(hat) létre, melyek a MKT felügyelete és szakmai irányítása alatt tevékenykednek. 

 /10/ Nemzetközi szervezetekbe tagokat delegál, a nemzetközi szervezetek (ESC, WHF, UEMS) munkájában a 

beválasztott tisztségviselôin, illetve delegátusain, valamint szakmai munkacsoportjain (ESC) keresztül vesz részt. 

 /11/ Tagjainak az európai (ESC) és más nemzetközi kardiológiai kongresszusokon való részvételét tôle telhetô 

módon elôsegíti. 

 /12/ A hatályos rendelkezések betartásával csatlakozhat a hazai és a nemzetközi tudományos szervezetek 

szövetségéhez, ezeknek tagsági díjat fizethet, azonos területen mûködô külföldi társaságokkal két- illetve több-

oldalú együttmûködési megállapodásokat köthet. 

 /13/ A rendelkezésére álló anyagi eszközöket az említett célok érdekében használja fel. 

 

III. 

AZ MKT TAGJAI, TEVÉKENYSÉGÜK, JOGAIK  

ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK 

 

1. Az MKT tagjai lehetnek:  – rendes tagok 

   – tiszteletbeli tagok 

 

2. Rendes tag lehet az az orvos, orvostanhallgató és szakdolgozó, aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét 

az MKT alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit az 

Elnökség a tagok sorába felvesz. Az MKT rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A rendes tagokat 

egyenlô jogok illetik meg. 

 A rendes tagok a nyugdíjbavonuláskor teljes jogú rendes tagok maradnak tagdíjfizetési kötelezettség nélkül. 
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 /1/ Az MKT rendes tagjának joga, hogy: 

  /a/ az MKT közgyûlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal résztvegyen. Tisztségviselôt vá-

laszthat és tisztségre választható, feltéve, hogy nincs eltiltva közügyek gyakorlásától, 

  /b/ résztvegyen az MKT szakmai és tudományos értekezletein, állásfoglalások, határozatok kialakításá-

ban és végrehajtásában, illetve az MKT egyéb tevékenységében, 

  /c/ résztvegyen az MKT által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai tudo-

mányos rendezvényeken, ezeken elôadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa, véleményét el-

mondja.  

  /d/ az MKT vezetô szervei által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a Társaság szolgáltatásait, 

anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit, a szolgáltatás jellegétôl függôen ingyenesen, kedvezményesen, 

vagy térítés ellenében az alábbi esetekben: 

 – nemzetközi szervezetekben vagy más nemzeti társaságokban (egyesületekben) létesített tagságához, tiszt-

ségviseléséhez, illetve az e szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel való kapcsolattartáshoz, 

 – a külföldi tudományos konferenciákra, kongresszusokra, szakmai tanulmányutakra való kiküldetéshez, 

     – kezdeményezései, javaslatai megvalósításához, 

 –  egyéb, az MKT mûködését segítô, a tudomány fejlôdését szolgáló tevékenységhez, 

  /e/ -az MKT Fôtitkára útján tájékoztatást nyerjen a MKT bármely területén folyó munkáról és azok ered-

ményeirôl, 

  /f/ -javaslatot tegyen az MKT vezetô testületeinek a kiemelkedô munkát végzô rendes tagok társasági 

emlékéremmel való kitüntetésére, jutalmazására, állami kitüntetésre való felterjesztésre, 

  /g/ -meghatározott feladatok elvégzésére az MKT-vel meghatározott vagy határozatlan idôtartamú mun-

kaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (megbízást) létesítsen, 

  /h/ -az MKT testületeinek és tisztségviselôinek döntéseivel, határozataival, állásfoglalásaival kapcsolat-

ban véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen, ellenvéleményt nyilvánítson. 

 /2/ Az MKT rendes tagjának kötelezettsége, hogy: 

  /a/ -az MKT alapszabályának rendelkezéseit, valamint a közgyûlés határozatait megtartsa, az alapsza-

bályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen, 

  /b/ -az MKT társasági tevékenységgel kapcsolatos, önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tu-

dása szerint végrehajtsa,  

  /c/ -az MKT vezetô testületeinek felkérésére társasági tevékenységérôl beszámoljon, 

  /d/ nemzetközi szervezetben, külföldi társaságban, egyesületben létesítendô tagságához, tisztségviselé-

séhez az MKT Elnökségének tudtával, a fennálló rendelkezéseknek megfelelôen járjon el, 

  /e/ az MKT anyagi (vagyoni) alapjának megteremtéséhez és annak gyarapításához az MKT Tanácsadó 

Testület, Közgyûlése által meghatározott módon hozzájáruljon, 

  /f/ a megállapított tagsági díjat minden év március 31-ig rendszeresen befizesse (nyugdíjas tagok nem 

fizetnek, 35 éven aluli orvosok, orvostanhallgatók, szakdolgozók kedvezményes tagdíjat fizetnek). 

 

3. Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki szakmai, társadalmi, gazdasági élet különbö-

zô területein szerzett széleskörû tapasztalatait az MKT munkájában hasznosítani tudja, aki a kardiológia valami-

lyen területén kiemelkedô értékû, szakmai-tudományos munkásságot fejtett ki, illetve, aki elôsegítette a ma-

gyar kardiológia elôrehaladását. A tiszteletbeli tagság tekintetében az Elnökség javaslata alapján szótöbbséggel 

a Tanácsadó Testület dönt. 
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 A tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen gyakorolhatják, ôket egyenlô jogok illetik meg. A tiszteletbeli ta-

gok az MKT rendezvényeire meghívhatók, elôadások megtartására felkérhetôk. 

  /a/A tiszteletbeli tag joga, hogy:  

– az MKT közgyûlésein tanácskozási, indítványozási joggal résztvegyen, 

–   résztvegyen az MKT szakmai és tudományos életében,  

     – folyamatos tájékoztatást nyerjen az MKT munkájáról, eredményeirôl.  

  /b/A tiszteletbeli tag kötelessége, hogy: 

 –  az MKT alapszabályának megfelelôen tevékenykedjen, 

     –  önként vállalt feladatait a legjobb tudása szerint végrehajtsa. 

 

4. A tagjelölt bármikor jelentkezhet, a Társaság tagfelvételt évente kétszer tart. Minden jelentkezőt fel kell 

venni, aki az 1., 2., 3. pontokban leírtaknak megfelel. Tagfelvétel elutasítása csak elnökségi határozat alapján 

lehetséges.  A tagok ezután jelentkezhetnek az MKT munkacsoportjaiba. A munkacsoportok tagfelvételt évente 

kétszer tartanak az MKT tagfelvételével azonos időpontban.  

 Az MKT tagjai kötelesek az alapszabály rendelkezéseit, valamint a Közgyûlés határozatait megtartani, a Tár-

saság célkitûzéseit elômozdítani. Kötelesek a megállapított tagdíjakat rendszeresen befizetni. A tagdíj összegét 

kétévenként a Közgyûlés szavazza meg.  

 

5. Az MKT-vel létesített tagsági viszony megszûnik 

 /1/ kilépéssel, 

 /2/ kizárással, 

 /3/ elhalálozás folytán. 

 

 A tag kilépési szándékát az Elnöknek vagy Fôtitkárnak írásban tartozik bejelenteni. Ki kell zárni a tagok sorá-

ból azokat, akiket a bíróság bûncselekmény elkövetése miatt jog erôsen elítélt és a közügyek gyakorlásától is el-

tiltott. 

  Ki kell zárni a tagok sorából azokat, akik az alapszabály rendelkezéseit nem tartják meg, vagy orvoshoz mél-

tatlan magatartást tanúsítanak, illetve az MKT erkölcsi tekintélyét sértik, vagy akik a tagdíjat felszólítás után 2 

évig nem rendezték. A tag kizárása felôl a Fegyelmi Bizottság vagy az Elnökség javaslata alapján a Tanácsadó 

Testület elôterjesztésével a Közgyûlés határoz.  

 Az ifjúsági tagok tagsági viszonya megszûnik, ha egyetemi/fôiskolai tanulmányaikat befejezték. 

 

IV. 

AZ MKT SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELÔI 

 

AZ MKT SZERVEZETE 

 

Az MKT testületi szervei: 1. Közgyûlés 

   2. Tanácsadó Testület   

3. Elnökség 

Az MKT Állandó Bizottságai: 1. Számvizsgáló és Ellenôrzô Bizottság 

   2. Fegyelmi és Etikai Bizottság 
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   3. Jelölô Bizottság 

   4. Titkárság 

   5. Tudományos Bizottság 

   6. Ifjúsági Bizottság 

Az MKT egyéb szervei: 1. Cardiologia Hungarica Szerkesztôsége 

   2. Szakmai munkacsoportok 

Az MKT Elnökségének választott tisztségviselôi: 

   1. Elnök 

2. Leendő Elnök (President Elect) 

3. Előző Elnök (Past President) 

4. Főtitkár 

5-6. Két alelnök (belügyi és külügyi) 

7-8. Két titkár (budapesti és vidéki) 

9. Tudományos Bizottság Elnöke 

10. Jegyző 

11. Kincstárnok 

12. Cardiologia Hungarica Főszerkesztője 

13. Ellenőr 

14. Magyar Szívsebészeti Társaság Elnöke 

15. Ifjúsági Bizottság Elnöke 

16. Gyermekkardiológiai Szekció vezetője 

17. MKT Örökös Tiszteletbeli Elnöke 

18. MKT Tiszteletbeli Elnöke(i) 

19. MKT Tiszteletbeli Elnökségi tagjai 

17. Magyar Nemzeti Szívalapítvány elnöke 

 

AZ MKT TESTÜLETI SZERVEI 

 

1. Közgyûlés 

 

 /1/ Az MKT legfôbb vezetô szerve a Közgyûlés, amely mindazon tagok összességébôl alakul, akik 

tanácskozási, indítványozási, illetve szavazati joggal rendelkeznek. A Közgyûlés minden, az MKT-t érintô 

kérdésben, melyet a jogszabály és az alapszabály hatáskörébe utal, döntési hatáskörrel rendelkezik. 

 /2/ Szavazati joga a rendes tagoknak van. 

 /3/ A Közgyûlés kizárólagos hatáskörei: 

  a/ megvitatja, elfogadja, illetve módosítja az MKT alapszabályait, 

  b/ megvitatja az MKT elmúlt idôszakban végzett munkájáról szóló beszámolókat és meghatározza a 

következô idôszak legfontosabb feladatait,  

  c/  az MKT éves költségvetését és zárszámadását megvitatja és dönt annak elfogadásáról, 

  d/ megszünteti az MKT-t, ha a feloszlást, vagy más társaságokkal való egyesülést a rendes tagok 

létszámának több, mint kétharmada kimondja, 

  e/ megvitatja és elfogadja az Elnökség, a Kincstárnok, az Állandó Bizottságok beszámolóját, 
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  f/ dönt az általa választott testületek és tisztségviselôk felmentésérôl, 

  g/ dönt a szakmai munkacsoportok létrehozásának vagy megszüntetésének a kérdésében, 

  h/ határozatot hoz tagfelvétel és a tagok sorából való törlés és kizárás ügyében, 

  i/ dönt a közgyûlésen felvetett egyéni javaslatokról, 

  j/ a Közgyûlésen az Elnök, akadályoztatása esetén a Fôtitkár elnököl, 

  k/ a Közgyûlésrôl jegyzôkönyvet kell vezetni, melyet a Közgyûlés Elnöke, a Jegyzô és egy, a közgyûlésen 

résztvett, az Elnök által felkért tag hitelesít,  

  l/ az Elnökség javaslata alapján megállapítja a következô naptári évre 

 – a tagok évi tagsági díját, 

 – az ESC egyéni tagjainak tagsági díjához történô hozzájárulás mértékét, 

 – a nemzetközi társaságokba (ESC, WHF) delegált tagok költségfedezetének mértékét, 

  m/ titkos szavazással megválasztja három évre szólóan az MKT 

 – Tanácsadó Testületét 

 – az Állandó Bizottságok (Számvizsgáló-, Fegyelmi-, Jelölô-, Ifjúsági Bizottság) elnökeit és tagjait, 

  n/  az MKT választott szervei a Közgyûlésnek felelôsséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A 

Vezetôség tisztségviselôinek a beszámolóikat írásban kell elkészíteniük. A beszámolókat a Társaság lapja, a 

Cardiologia Hungarica közli. 

A Közgyûlést az elnökség hívja össze. A Közgyûlés nyilvános, azonban az elnök a közérdek vagy valamely 

társasági tag jogos magánérdekének védelmére elrendelheti a nyilvánosság kizárását. Közgyûlést évenként kell 

megtartani. Lehetôség szerint mindegyik közgyûlés a kardiológus kongresszus idején kerüljön lebonyolításra.  

Rendkívüli Közgyûlést kell összehívni – 30 napon belül –  abban az esetben, ha azt a rendes tagok 30%-a írásban 

kéri az ok és a cél megjelölésével. 

 

Határozatképes a Közgyûlés 

  a/ ha az MKT kongresszusán kerül megrendezésre a résztvevôk számára való tekintet   

   nélkül,  

  b/ ha nem kapcsolódik az MKT kongresszushoz, akkor ha azon a rendes tagoknak   

   legalább 50 %-a plusz egy fô résztvesz. 

 

A szavazás rendjét a „Választási Alapelvek” címû melléklet, mint végrehajtási utasítás tartalmazza. 

A Közgyûlésen olyan indítványok tárgyalhatók, amelyek a Közgyûlés elôtt legalább egy nappal az MKT Fôtitkárá-

hoz beérkeztek. A Közgyûlésen a résztvevôk egyszerû szótöbbséggel további indítványok napirendre tûzését ha-

tározhatják el. 

 

3. Tanácsadó Testület 

 

 /1/ Két Közgyûlés közötti idôszakban az MKT munkáját a Tanácsadó Testület irányítja, a Közgyûlés 

hatáskörét - a kizárólagos hatáskörök és az alapszabály módosítás kivételével - a Tanácsadó Testület gyakorolja. 

 /2/Az MKT Tanácsadó Testületét a tagság titkos szavazással választja meg három naptári évre. A Tanácsadó 

Testület létszáma maximálisan 51 fô lehet, beleértve az összes tisztségviselôt is. Tagjait a Közgyûlés indokolt 

esetben felmentheti, illetve visszahívhatja. Tanácsadó Testületi tagsági funkció megüresedése esetén a 
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megválasztott póttag lép be a testületbe.  Tanácsadó Testület a legközelebbi Közgyûlésig póttagot kooptálhat, 

aki funkcióját teljes jogkörrel Tanácsadó Testületi tagként csak a következô Közgyûlésig látja el. 

 

 /3/ A Tanácsadó Testület ex officio tagjai: 

  a/ Elôzô Elnök (Past President) 

  b/ Elnök (az elôzô ciklusban megválasztott Leendô Elnök) 

  c/  Az MKT Tiszteletbeli Elnökei 

  d/ Ifjúsági Bizottság Elnöke (35 évnél idôsebb nem lehet) 

  e/  A Magyar Szívsebészeti Társaság Elnöke 

  f/  Gyermekkardiológiai szekció vezetôje 

  g/ Az MKT Tudományos Bizottságának Elnöke 

  h/ A Magyar Nemzeti Szívalapítvány soros elnöke, szavazati joggal, ha rendes   

   tagja az MKT-nak. 

 

 /4/ A Tanácsadó Testület évente legalább 1 ülést tart, amelyet az Elnök vagy Fôtitkár hív össze és vezet le. A 

meghívót és az elôterjesztéseket legalább 30 nappal a kitûzött idôpont elôtt a Tanácsadó Testület tagjai részére 

meg kell küldeni. A Tanácsadó Testület határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada résztvesz. A Tanácsadó 

Testület határozatait nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlôség esetén az Elnök sza-

vazata dönt. Minden személyi ügyben titkos szavazást kell elrendelni. 

 

 /5/ Rendkívüli Tanácsadó Testületi Ülés összehívását legalább 5 Tanácsadó Testület tag indítványozhatja. A 

rendkívüli ülést 30 napon belül össze kell hívni, ha azt a Tanácsadó Testületi tagok egyharmada kívánja. Az indít-

ványban a javaslatot is meg kell jelölni. 

 

 /6/ A Tanácsadó Testület véleményezi az alábbiakat: 

  a/ Határozatot hozhat - a Közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével - az MKT egé-

szét érintô bármely kérdésben, intézkedik és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben, 

  b/ Tisztújító Közgyûlésen a már megválasztott Tanácsadó Testület saját tagjai körébôl megválasztja a le-

endô Elnököt, a Fôtitkárt, az Alelnököket, a két Titkárt és  

a Cardiologia Hungarica Fôszerkesztôjét és az Ellenôrt, a Kincstárnokot és a Jegyzôt, 

  c/-Figyelemmel kíséri az MKT alapszabályszerû mûködését és munkáját, továbbá a Társaság tisztségvise-

lôinek tevékenységét, 

  d/ Végrehajtja a Közgyûlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról. Megvitatja és jóvá-

hagyja a közgyûlési elôterjesztéseket, 

  e/  Különleges társasági feladatok és elvi jelentôségû kérdések megoldása céljából szükséghez mérten 

„ad hoc” bizottságokat alakíthat, 

  f/ Megvitatja az országos jelentôségû tudományos koncepciókat és fejlesztési elôrejelzéseket, kialakítja 

az MKT szakterületeivel kapcsolatos javaslatait, különös tekintettel a képzés, oktatás, szakképesítés ügyvitelére 

vonatkozóan, 

  g/ Dönt az MKT lapjának kiadásáról, felelôs a Cardiologai Hungarica kiadásáért, ellátja szakmai felügye-

letét. Megválasztja a Tanácsadó Testületi tagok közül a Cardiologia Hungarica Fôszerkesztôjét. Évente egy alka-

lommal beszámoltatja a Szerkesztôséget munkájáról, a lapkiadás terveirôl, 
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  h/ Jóváhagyja az MKT évi utaztatási tervét, 

  i/ Megválasztja az Elnökség által javasolt tiszteletbeli tagokat, 

 

3. Elnökség 

 

 /1/ Az MKT operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az Elnökség látja el. Az MKT Elnökségének tagjai a 

Elôzô Elnök (Past President), az Elnök, a Leendô Elnök (President Elect), a Fôtitkár, az Alelnökök, a Titkárok, a 

Jegyzô, a Kincstárnok, a Cardiologia Hungarica Fôszerkesztôje, a Magyar Szívsebészeti Társaság Elnöke, az 

Ifjúsági Bizottság Elnöke, a Gyermekkardiológiai szekció vezetôje, a Magyar Nemzeti Szívalapítvány Elnöke, az 

MKT Tiszteletbeli Elnökei, az MKT Ellenôre, valamint az MKT Tiszteletbeli Elnökségi Tagjai. Az Ellenôr és az MKT 

Tiszteletbeli Elnökségi Tagjai kivételével minden ex officio és választott tag szavazati joggal rendelkezik. A tárgy-

körtôl függôen, az Elnök javaslata alapján, bármely rendes tag meghívható tanácskozási joggal az Elnökségi 

Ülésre.  

 

 /2/ Az Elnökség kizárólagos hatáskörei: 

  a/ Az Elnökség dönt a Tanácsadó Testület két ülése közötti idôszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó 

kérdésekben. Döntéseirôl a Tanácsadó Testület legközelebbi ülésein beszámolni köteles. Az Elnökség hatáskö-

rébe tartozik, hogy az MKT egészét érintô bármely kérdésben intézkedjék. Végrehajtsa a Közgyûlés határozata-

it, illetve azok végrehajtásáról gondoskodjék, 

  b/ Engedélyezi külföldi szakemberek meghívását az MKT költségén, 

  c/ Meghatározza az ESC egyéni tagjainak tagsági díjához történő hozzájárulás mértékét, a nemzetközi 

társaságokba (ESC, WHF) delegált tagok költségfedezetének mértékét 

  d/ Az MKT céljainak megvalósítása érdekében meghatározott feladatra „ad hoc” mun 

-kabizottságot hozhat létre. A munkabizottságok tagjait és vezetôit az Elnökség bízza meg és az Elnökségnek 

tartoznak felelôsséggel,  

  e/ Dönt a hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárás elrendelésérôl, 

  f/ Dönt külföldi kiküldetésekrôl, kiutazásokról, a kongresszusi támogatások mértékérôl, az MKT költség-

vetésében az e célra elôirányzott keret mértékéig, 

  g/Irányítja, segíti és biztosítja a testületi határozatok végrehajtását, felügyeli azok ügyintézését. Kialakít-

ja a kardiológia helyzetével, fejlesztésével kapcsolatos koncepciót és javaslatait, ezeket eljuttatja a megfelelô 

szervekhez,  

  h/  Elôkészíti a Közgyûlést és a Tanácsadó Testületi üléseket, elkészíti a Tanácsadó Testület beszámoló-

ját, 

  i/ Tájékoztatást kér a területi szervezetek, munkacsoportok munkájáról, évente legfel 

jebb egyszer, 

  j/ Elôterjesztést tesz elismerô díszoklevéllel, emlékéremmel, díjjal való kitüntetésekre, 

  k/ Koordinálja az MKT által rendezett hazai, nemzetközi, valamint nemzetközi részvétellel tervezett ren-

dezvények elôkészítését és szervezését, irányítja az MKT gazdálkodását, 

  l/ Javaslatot tesz tagok felvételére az MKT Tanácsadó Testületének (Közgyûlésnek), 

  m/ Az Elnökség rendszeresen beszámol mûködésérôl a Tanácsadó Testületnek, annak felelôsséggel tar-

tozik, 

  n/ Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként egy alkalommal ülésezik, 
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  o/  Az Elnökség határozatképes, ha a szavazásra jogosult Elnökségi tagoknak legalább kétharmada 

résztvesz. Határozatképtelenség esetén legkorábban a következô napon, de legkésôbb 14 napon belül az Elnök-

séget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor hatá-

rozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjainak legalább kétharmada résztvesz. Az Elnökség határozatait nyílt 

szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlôség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség 

bármely tagjának a kérésére, javaslatára az Elnökség titkos szavazást rendel el. Minden személyi ügyben titkos 

szavazást szükséges elrendelni. 

 

AZ MKT ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 

 

1. Számvizsgáló és Ellenôrzô Bizottság 

 /1/ A Számvizsgáló Bizottság a Közgyûlés által három évre választott Elnökbôl és két tagból áll. Kizárólag a 

Közgyûlésnek van alárendelve, csak ennek tartozik felelôsséggel. 

 /2/ A Bizottság mûködési szabályzata szerint mûködik, ellenôrzésének tárgya az MKT egész tevékenysége. 

Figyelemmel kíséri az MKT alapszabály szerinti mûködését, így különösen a rendelkezésre álló eszközöknek az 

alapszabályban meghatározott célokra történô felhasználását, ellenôrzi az MKT pénzügyi gazdálkodását, továb-

bá az ügyvitelre, az ügyintézésre és a nyilvántartásokra vonatkozó elôírások betartását. Szorosan együttmûkö-

dik az Ellenôrrel.  

 /3/ A Bizottság a megállapításairól tájékoztatja az MKT vezetô szerveit és beszámol a Közgyûlésnek.  

 /4/A Bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértôket vagy társasági tagokat is bevonhat a 

munkájába. 

 /5/A Bizottság elnökét és tagjait az MKT hatáskörében intézkedési jog nem illeti meg, de megállapításai nyo-

mán intézkedésre felkért tisztségviselô (tag, alkalmazott) erre 8 napon belül válaszolni köteles. 

 /6/ A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Határozatképes, ha legalább két 

tagja résztvesz. Amennyiben nem határozatképes, ülését legkorábban a következô napon, de legkésôbb 14 na-

pon belül ismételten össze kell hívni. 

 /7/ A Bizottság határozatait egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlôség esetén az 

Elnök szavazata dönt. Az ülésekrôl emlékeztetô készül, amelyet az Elnök ír alá és megküld az MKT Elnökségé-

nek. 

 /8/ A Számvizsgáló Bizottság által elkészített mûködési szabályzatot a Közgyûlés hagyja jóvá. 

 

2. Fegyelmi és Etikai Bizottság 

 /1/ A Fegyelmi Bizottság a közgyûlés által három évre választott elnökbôl és két tagból áll. 

 /2/ A Fegyelmi Bizottság a Társaság fegyelmi szabályzatának rendelkezései szerint jár el. A fegyelmi eljárás 

részleteit a fegyelmi szabályzat állapítja meg, melyet a Közgyûlés hagy jóvá a Fegyelmi Bizottság elôterjesztése 

alapján. 

 

3. Jelölô Bizottság 

 /1/A Jelölô Bizottság a közgyûlés által három évre választott 5 tagból áll. 

 /2/ Hivatalból elnöke az előző elnök. A testület három évig működik. Szavazat egyenlőség esetén az elnök 

szava dönt. 
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 /3/ A Jelölô Bizottság tagjait úgy szükséges megválasztani, hogy azok a magyar kardiológia egyes területeit 

(Budapest, vidék) egyformán képviseljék. 

 

4. Az MKT Titkársága 

 /1/Az MKT mûködésével kapcsolatos nyilvántartási és ügyintézési munka szakszerû és folyamatos végrehaj-

tása céljából a Tanácsadó Testület Titkárságot hozhat létre. 

 /2/ A Titkárságot a Fôtitkár irányítja. Munkájában - meghatározott idôre való felkérés alapján - öntevékeny 

tagok és - szükség szerint - munkaviszonyban alkalmazott adminisztratív dolgozók vesznek részt. 

 /3/ A Titkárság mûködéséhez szükséges körülményeket (helyiség, technikai eszközök, stb.) az MKT-nak biz-

tosítani kell. 

 /4/ Az MKT Titkárság feladatai: 

  a/ A vezetô testületi szervek üléseinek elôkészítése, meghívók, vitaanyagok, körlevelek, értesítések ös-

szeállítása, sokszorosítása, kiküldése, postázása, 

  b/ A Jegyzô segítése az ülések jegyzôkönyveinek megszerkesztésében, leírásában,  

  c/ A Jegyzôvel közösen az MKT irattárának a kezelése, a dokumentumok és egyéb iratanyagok rendsze-

rezett tárolása és nyilvántartása, 

  d/Az MKT hazai és külföldi levelezésének lebonyolítása, érkezô és kimenô levelek iktatása. 

 

5. Tudományos Bizottság 

 /1/ A Tanácsadó Testület által három évre választott 10 + 2 ex officio tagból áll. 

 /2/ A Tudományos Bizottság elnökét saját tagjai sorából választja. 

 /3/ Feladata részletesen kidolgozni az MKT tudományos programjának irányvonalát, résztvesz a kongresszu-

sok, szimpóziumok elôadásainak elbírálásában, az ezzel kapcsolatos szervezô és tanácsadó munka segítése, 

pályázatok elbírálása. 

 /4/ Segíti a megválasztott leendő elnököt a munkacsoportok tevékenységének felügyeletében, évente 

bekéri a munkacsoportok beszámolóit.  

 /5/ A Tudományos Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a munkacsoport feloszlatását, ha úgy ítéli meg, hogy 2 

éven át nem végzett érdemi munkát. 

 

6. Ifjúsági Bizottság 

/1/ A 35 éven aluli kardiológusok és nem orvos diplomások érdekeit képviselő testület, 25 tagból áll.  

/2/ Tagjait három évre a 35 éven aluli társasági tagok választják meg. A választást a bizottság elnöke szervezi 

meg.  

 /3/ Az Ifjúsági Bizottság Elnöke, akit a Bizottság soraiból választ, tagja a Tanácsadó Testületnek és az 

Elnökségnek, képviseli a 35 évnél fiatalabb kardiológusok érdekeit.  

 /4/ Az Ifjúsági Bizottság Elnöke - aki 35 évnél idôsebb nem lehet - fokozott mértékben szem elôtt tartja a 35 

évnél fiatalabb rendes tagok érdekeit, elôrehaladásukat, fejlôdésüket. Képviseli a 35 évnél fiatalabb kardiológu-

sok érdekeit az Elnökségben és a Tanácsadó Testületben. Eredményt hirdet az MKT Ifjúsági pályázatára beérke-

zett pályázatok között. 

  Minden évben megrendezi az Ifjúsági Kardiológus Napokat. 

 

 



 12 

AZ MKT EGYÉB SZERVEI 

 

1. Cardiologia Hungarica Szerkesztôsége 

 /1/ Az MKT szakfolyóirata a negyedévenként megjelenô Cardiologia Hungarica. 

  A felelôs Fôszerkesztôt a Tanácsadó Testület választja három évi idôtartamra, a funkció ellátása egyszer 

ismételhetô. A Fôszerkesztô tagja az Elnökségnek. 

  A Fôszerkesztô munkáját az egész Tanácsadó Testület segíti, a Cardiologia Hungarica Szerkesztô Bizottsá-

ga az MKT Tudományos Bizottsága. A Szerkesztô Bizottság Elnöke a főszerkesztő. 

  A Cardiologia Hungarica Fôszerkesztôje külön “ad hoc” bizottságot hozhat létre az újság folyamatos mû-

ködése, anyagi hátterének elômozdítására, biztosítására. A lap belsô munkáinak ellátására, bizonyos feladatkör-

ökre (pl. lektor) megbízást a Fôszerkesztô ad, nem feltétlenül Tanácsadó Testületi tagnak. 

 /2/ A Cardiologia Hungarica célja: az MKT tevékenységét érintô híranyag közlése, az MKT határozatainak és 

állásfoglalásának ismertetése, a kardiológiai továbbképzést elôsegítô, összefoglaló cikkek közlése, a hazai és 

külföldi kardiológia tudományos eredményeinek közlése, a magyar kardiológia hagyományainak ápolása, hazai 

és külföldi kongresszusok ismertetése. 

 

2. Szakmai munkacsoportok 

 /1/ Az MKT a szakmai-tudományos tevékenység differenciálódásának megfelelôen munkacsoportokra tago-

zódik. 

 /2/ A munkacsoportok élén a munkacsoportok válaszott vezetôi, illetve helyettesei (2) állnak. A munkacso-

port vezetôk e funkciójuk alapján az MKT Tanácsadó Testület Ülésein résztvehetnek, meghívás alapján. 

  A Munkacsoport vezetôit (és helyetteseiket) a Közgyûlés elôtt, háromévente újra kell választani. A munka-

csoport vezetôségét a munkacsoport közgyûlése választja meg.  

 /3/ Az egyes szakmai munkacsoportok felsorolását az Alapszabály melléklete tartalmazza. A szakmai munka-

csoportok mûködési rendjét a munkacsoport vezetôje által kidolgozott - a Tanácsadó Testület, majd a Közgyû-

lés által elfogadott - külön mûködési szabályzat tartalmazza. 

 /4/ A munkacsoportok megnevezése Pl.: Magyar Kardiológusok Társasága Elektro-kardiológiai Munkacso-

port. 

 /5/ A munkacsoportok tevékenységüket az MKT felügyelete és irányítása alatt végzik. Az ellenôrzést a Társa-

ság Tudományos Bizottsága, a President Elect látja el. 

 /6/ A munkacsoportok nem önálló jogi személyek, az MKT alapszabálya szerint végzik tevékenységüket. 

 /7/ A munkacsoportok önálló rendezvényre jogosultak az Elnökség elôzetes egyetértése alapján.  

  A munkacsoportok igény szerint alszámlaszámmal rendelkezhetnek. 

  A rendezvényekbôl befolyó esetleges nyereség 25%-át a Társaság részére biztosítják, 75%-át saját céljaikra 

felhasználhatják. 

 /8/ A munkacsoportok önálló, de az Elnökség által ellenôrzött olyan tevékenységet (bemutatók, konferenci-

ák, stb.) is folytathatnak, amely anyagi bevételt eredményez, bevételeiket azonban az MKT központi számlájára 

kell befizetni. Az általuk átutalt pénzbôl (és azok kamataiból) elsôsorban az adott munkacsoport részesedik, a 

munkacsoport vezetô javaslata és a Tanácsadó Testület jóváhagyása alapján. A munkacsoportnak alapvetôen 

arra kell törekednie, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget ne csak felhasználja, hanem azt rendezvények 

szervezésével, szponzorok támogatásával gyarapítani tudja. 

 /9/ Az újabb szakmai munkacsoport megalakulását a Közgyûlés határozata hagyja jóvá. 
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 /10/ A szakmai munkacsoport megszûnik, ha feloszlását (vagy más csoportba való beolvadását) a tagság szó-

többséggel kimondja, vagy az Elnökség javaslata alapján a Közgyûlés feloszlatja. Erre általában akkor kerülhet 

sor, ha az adott munkacsoport egy évnél hosszabb idô óta nem fejt ki mûködést. 

/11/  Gyermekkardiológiai Szekció 

A szekció célja, felépítése, tevékenysége a munkacsoportokéval megegyező, de mivel ez egy egész 

tudományágat képvisel, szekció néven működik. 

 

MKT VEZETÔ TISZTSÉGVISELÔI ÉS AZOK HATÁSKÖRE 

 

1. Az MKT Elnöke 

 /1/ Az MKT Elnökének hatásköre: 

  a/ Képviseli az MKT-t a hatóságok és más állami, önkormányzati, társadalmi szervek, nemzetközi szerve-

zetek elôtt, valamint a MOTESZ Szövetségi Tanácsában. 

  b/ Vezeti a Közgyûlést, a Tanácsadó Testület és az Elnökség tanácskozásait, 

  c/  Dönt és/vagy intézkedik az Elnökség két ülése közötti idôszakban - Fôtitkár egyetértésével - az Elnök-

ség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntést és/vagy intézkedést igénylô ügyekben, kivéve az Elnökség 

vagy a Közgyûlés kizárólagos hatásköreit érintô kérdéseket. Egyetértés hiányában, az ügyben az Elnök dönt. Az 

Elnök döntéseiért felelôsséggel tartozik és azokról az Elnökség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.  

  d/ Biztosítja a hatályos jogszabályok, különösen a Társaságra vonatkozó rendelkezések és az MKT Alap-

szabályának szigorú betartását. 

  e/ Ellenôrzi a vezetô szervek határozatainak végrehajtását. 

  f/ Ellenôrzi a tisztségviselôk mûködését. 

  g/ Utalványozási jogot gyakorol. 

  h/ Megbízása tartamára tagjává válik a Magyar Nemzeti Szívalapítvány kuratóriumának. 

 /2/ Az Elnököt akadályoztatása esetén a Fôtitkár helyettesíti. Ha a Fôtitkár is akadályoztatva van, az ügyben 

a kijelölt Alelnök jár el. 

 /3/ Az MKT Elnökét a Tanácsadó Testület választja saját tagjai közül. 

 /4/ Az Elnök megbízása a megválasztás napjától három évre szól. A mandátum lejárta után az Elnök újra 

nem választható.  

 

2. Az MKT választott, leendô Elnöke (President Elect) 

 /1/ Az MKT leendô Elnökét a jelölôbizottság javaslatára a Tanácsadó Testület választja. 

 /2/ Az MKT leendô Elnöke megválasztásától résztvesz az Elnökség munkájában. 

 /3/ Az MKT leendô Elnöke a szakmai munkacsoportok munkáját koordinálja és ellenôrzi. 

 /4/ Az MKT leendô Elnökét a MKT Elnöke más egyéb feladatokkal is megbízhatja. 

 

3. Az MKT Fôtitkára 

 /1/  Az MKT Fôtitkárát a Tanácsadó Testület választja a jelölôbizottság javaslata alapján. 

 /2/  A Fôtitkár megbízása a megválasztás napjától három évre szól. A mandátum lejárta után egy alkalom-

mal újra választható. 

 /3/  A Fôtitkár hatásköre: 
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  a/ Az MKT vezetô szerveinek ülései között e testületek határozatainak megfelelôen folyamatosan intézi 

a Társaság ügyeit, kapcsolatot tart a MOTESZ-szel, a Magyar Orvosi Kamarával, a Népjóléti Minisztériummal, a 

Kardiológiai Szakmai Kollégiummal, 

  b/ Meghatározott ügyekben az Elnökkel egyetértésben dönt és/vagy intézkedik, 

  c/ -Elôkészíti a vezetô szervek üléseit, biztosítja a mûködésüket és gondoskodik a határozatok végrehaj-

tásáról, 

  d/ Tájékoztatja a tagokat az MKT munkájáról, 

  e/ Felügyeli, irányítja és ellenôrzi  a felügyelete alá rendelt Titkárságot, 

  f/ Az MKT alkalmazottai tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

  g/ Utalványozási jogot gyakorol. 

  h/ Megbízása tartamára tagjává válik a Magyar Nemzeti Szívalapítvány Kuratóriumának. 

 

4. Az MKT Alelnökei 

 /1/ Az MKT két Alelnökét a Tanácsadó Testület választja meg. 

 /2/ Az Alelnökök megbízása a megválasztás napjától három évre szól. A mandátum lejárta után az Alelnökök 

azonos funkcióra egy alkalommal újra választhatók. 

 

Elnökségi tagok egységesen egyszer választhatók újra ugyanarra a funkcióra, kivéve az Elnök . 

  

 /3/  A külügyi Alelnök feladata az MKT hatékony külföldi mûködésének elôsegítése, a külügyi kapcsolatok ál-

landó fenntartása és ápolása. 

 /4/ A belügyi Alelnök feladata az MKT hazai imázsának elősegítése a sajtóban, rádióban, TV-ben. Állandóan 

figyelemmel kíséri a Magyar Nemzeti Szívalapítvány működését, szorosan együttműködik a Magyar Nemzeti 

Szívalapítvány soros elnökével. 

 

5. Az MKT Titkárai 

 /1/ A két titkár segíti a Fôtitkár munkáját és ellátják a megbízott feladatok elvégzését. 

 /2/ Az egyik titkár a budapesti, a másik titkár pedig, a vidéki kardiológusokat repre zentálja.  

 /3/ A titkárokat a Tanácsadó Testület választja meg. 

 /4/ A titkárok megbízatása a megválasztás napjától három évre szól. Ugyanerre a pozícióra újra nem választ-

hatók. 

 

6. Az MKT Jegyzôje 

 /1/ A Jegyzôt a Tanácsadó Testület választja. 

 /2/ A Jegyzô megbízatása a megválasztás napjától három évre szól. A mandátum lejárta után a Jegyzô egy al-

kalommal újra választható. 

 /3/ A Jegyzô feladatai: 

  a/ A Közgyûlésrôl, Tanácsadó Testületi Ülésrôl, Elnökségi Ülésrôl jegyzôkönyv felvétele,  azok közzététele 

a Cardiologia Hungaricában, 

  b/ Az MKT tudományos ülései jegyzôkönyvének sajtó alá rendezése, közzététele a soron  következô 

Cardiologia Hungaricában, 
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  c/  A Közgyûléssel kapcsolatos adminisztráció megszervezése, az MKT dokumentumainak nyilvántartása, 

ôrzése, a Titkársággal közösen. 

 

7. Az MKT Kincstárnoka 

 /1/  A Kincstárnokot a Tanácsadó Testület választja. 

 /2/  A Kincstárnok megbízatása a megválasztás napjától három évre szól. Egy alkalommal újraválasztható. 

 /3/ A Kincstárnok feladatai: 

  a/ Az MKT pénzügyeinek intézése. 

  b/ A Tagdíjbefizetések nyilvántartása. 

  c/ Az MKT pénzforgalmának (be- és kifizetések) nyilvántartása és dokumentálása a számvitel bizonylati 

rendjére vonatkozó szabályok szerint. 

  d/ Utalványozási jog gyakorlása. 

  e/  Évenkénti elszámolás készítése az MKT gazdálkodásáról, anyagi helyzetérôl. 

 

8. Az MKT Ellenôre 

 /1/ Az Ellenôrt a Tanácsadó Testület választja. 

 /2/ Az Ellenôr megbízatása három évre szól. Munkáját a Számvizsgáló Bizottság támogatja. 

 /3/ Az Ellenôr feladatai: 

  a/ Az MKT pénz- és vagyonkezelésének folyamatos ellenôrzése, 

  b/ A Számvizsgáló Bizottság munkájának elôsegítése. 

 /4/ Az Ellenôr az MKT szabályszerû pénz- és vagyonkezeléséért a Kincstárnokkal egyetemlegesen felelôs. 

Szükség szerint külsô szakértôt kérhet fel. 

 /5/ Az Ellenôr e megbízásának ideje alatt más tisztséget az MKT-ban nem tölthet be. 

 

9. Az MKT tiszteletbeli tisztségei 

/1/ Az MKT Örökös Tiszteletbeli Elnöke hivatalból teljes jogú tagja a Tanácsadó Testületnek és az Elnökségnek 

/2/ Az MKT Tiszteletbeli Elnöke(i) hivatalból teljes jogú tagja(i) a Tanácsadó Testületnek és az Elnökségnek 

/3/ Az MKT korábbi Elnökei Tiszteletbeli Elnökségi Tagok. Teljes jogú tagjai a Tanácsadó Testületnek és szavazati 

jog nélkül tagjai az Elnökségnek.  

/4/ A Tiszteletbeli Tisztségviselők életük végéig díjmentesen látogathatják az MKT 

 rendezvényeit, évi tagdíjuk kifizetését az MKT magára vállalja. A Tiszteletbeli Tisztségviselőket az MKT 

Közgyűlése az Elnökség javaslata alapján választja meg. 

 

V. 

AZ MKT GAZDÁLKODÁSA 

 

1. Az MKT vagyona elsôsorban a tagok által befizetett tagdíjakból, jogi személyek és magánszemélyek 

felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képzôdik, illetve az MKT által szervezett kardiológiai ülések (szimpóziumok, 

kongresszusok) bevételeibôl, a kiadványokban közzétett hirdetések díjaiból tevôdik össze. 

 

2. Az MKT tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj fizetésén kívül - a Társaság tartozásaiért saját 

vagyonukkal nem felelnek. Az MKT megszûnése esetén vagyonáról a Közgyûlés rendelkezik. 
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3. Az MKT költségvetését a Tanácsadó Testület terjeszti a Közgyûlés elé jóváhagyás végett. 

 /1/ Az MKT pénzeszközei a következôkre használhatók fel: 

  a/ Társasági rendes tagok kongresszusi részvételének támogatása, nemzetközi tagdíj-befizetési 

kötelezettség támogatása méltányossági alapon, 

  b/ Külföldi vendégek, tiszteletbeli tagok fogadása, 

  c/  Kongresszus, tudományos rendezvény, továbbképzés, 

  d/ Cardiologia Hungarica kiadása, 

  e/ Egyéb, az MKT mûködéséhez szükséges költségek fedezése, 

  f/ Jutalomdíjak, pályázatok. 

 /2/  A kifizetések két utalványozásra jogosult Elnökségi Tag aláírása alapján teljesíthetôk. 

 

4.  Az MKT gazdasági vállalkozói tevékenységet folytathat (a Közgyûlés jóváhagyásával) és a hatályos 

rendelkezések figyelembevételével alapítványokat is létrehozhat. 

 

5.  A pénzösszegeknek rendeltetésszerû és a mindenkori pénzügyi elírásoknak megfelelô használatáért, 

valamint az MKT ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért az Elnökség felelôs. 

 Az MKT gazdálkodását az Ellenôr és a Számvizsgáló Bizottság ellenôrzi. 

 

 

6. Az MKT gazdálkodó tevékenységét a mindenkor érvényes, meghatározott rendelkezések szerint végzi. 

 

VI. 

AZ MKT EMLÉKÉRMEI 

 

1.  Az MKT az arra érdemeseknek Zárday Imre emlékérmet adományozhat. Az emlékérem odaítélését a 

Tanácsadó Testületnek írásban is meg kell indokolnia. Az emlékéremre való felterjesztés írásbeli indoklással a 

Tanácsadó Testület bármely tagja részérôl történhet. Odaítélése egyszerû szótöbbséggel, titkos szavazással 

történik. 

 

2.  A Zárday Imre emlékérmet a Tanácsadó Testület döntése alapján 2 évenként legfeljebb 2 személynek 

ítélhetik oda. A kitüntetésben részesülhetnek azok a rendes tagok, akik a magyar kardiológia mûvelésének 

fejlesztésében kiemelkedtek, valamint az MKT-ban kifejtett tevékenységükért ezt a Tanácsadó Testület 

megítéli. Az emlékéremre felterjesztett rendes tagnak legalább 10 éves MKT tagsággal kell rendelkeznie. 

 

 

3.  Az MKT az aktív pályafutásukat befejezett, valamint új tiszteletbeli tagjai és az arra érdemes külföldi 

kardiológusok elismerése céljából „Pro Merito” emlékérmet alapított. A díjat az Elnökség ítéli oda. 

 

4.  Az MKT a magyar kardiológia érdekében kifejtett tevékenységért „Pro Societate” elismerô oklevelet és 

emlékérmet alapított magyar kardiológusok számára. A díjat az Elnökség ítéli oda. 
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5.  Az MKT a fiatal (35 évnél nem idôsebb) szakembereknek, kardiológusoknak évenként kiírt pályázat révén 

„Lozsádi Norbert díjat” adományozhat. Az ifjúsági díjat az Ifjúsági Bizottság Elnöke javaslata alapján az Elnökség 

ítéli oda. 

 

VII. 

AZ MKT TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE 

 

1. Az MKT mûködése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint - az egyesülési jogról szóló 1989. évi 

törvény 14. /1/ bekezdése alapján - törvényességi felügyeletet gyakorol. 

 

2. Ha az MKT mûködésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes 

bírósághoz fordulhat. 

 

3. A Bíróság a megfelelô paragrafus alapján biztosítja az MKT jogszerû mûködését. 

 

VIII. 

AZ MKT HATÓSÁGI ELLENÔRZÉSE 

 

Ha az MKT olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételéhez köt, vagy egyébként szabályoz, e 

tevékenység felett a tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkezô állami szerv a hatósági ellenôrzésre vonatkozó 

szabályok szerint jár el. 

 

IX. 

AZ MKT MEGSZÛNÉSE 

 

Az MKT megszûnik feloszlással, más társasággal való egyesüléssel, feloszlatással, illetôleg megszûnésének 

megállapításával. 

 

X. 

HATÁLYBALÉPÉS 

 

1. Jelen Alapszabályt az MKT Közgyûlése 1991. december 20-án fogadta el és 1997-ben illetve 2003-ban és 

utoljára 2007-ben módosította. 

2. Egyidejûleg hatályát veszti az MKT 1980-ban megalkotott alapszabálya. 

3. Az Alapszabály melléklete: Választási alapelvek; az MKT szakmai munkacsoportjainak mûködési szabályzata. 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

MELLÉKLET: VÁLASZTÁSI ALAPELVEK  
 
 
Az Alapszabály jelen felhatalmazása alapján a Társaság Elnökségének döntése szerint elrendelt tárgyban és 
időpontban a Testületi szervek ülései, azon szavazás, választás megtartható a személyes megjelenésen kívül az 
alábbi módokon: 
 
I. Elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével:  

a.) amely azt jelenti, hogy a tagok a testületi szervek ülésein nem személyes vagy meghatalmazotti 
jelenléttel, hanem az alapszabályban foglaltak szerint, erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, 
vitát teljes körűen lehetővé tevő, olyan elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt, 
amely biztosítja a részt vevők személyének megállapítását, azonosítását, és amely eszköz tagok egy 
része számára a joggyakorlást nem nehezíti vagy lehetetleníti el. 

b.) amely biztosítja a részt vevők személyének megállapítását, azonosítását, úgy hogy a rendszer 
megfelelően védett legyen a hackerek és a vírusok támadásaival szemben. A résztvevő azonosítása is 
elektronikusan történik: pl. azonosító és jelszó vagy mágneskártya és PIN kód vagy chipkártya 
alkalmazásával.  

c.) A résztvevő a határozatra adandó szavazatát a határozathozatal időpontjában elektronikusan, illetve 
interneten keresztül adhatja le. A szavazólap csak a számítógép képernyőjén jelenik meg, s 
elektronikusan, a képernyő érintésével vagy egér és billentyűzet segítségével kell kitölteni. A rendszer 
visszajelzi a szavazást. 

d.) Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat 
hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Amennyiben a határozat 
Alapszabály módosítást jelent és ezáltal be kell nyújtani az illetékes megyei bíróságra, úgy a felvétel 
alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Társaság elnöke, vagy az ülés levezető elnöke 
hitelesít. 

 
II. Ülés tartása nélküli határozat hozatal: 

a.) Az Alapszabály jelen felhatalmazása alapján az egyes testületi szervek hatáskörébe tartozó ügyekben 
a tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak. 

b.) A testületi ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban - ideértve a legalább 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratot is -, a döntésre legalább nyolc 
napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat a következőkben meghatátozott módon 
adják le. A testületi ülés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak az Egyesülési törvénynek és 
a jelen alapszabálynak a tagok szavazati jogának számítására, gyakorlására és a határozat 
elfogadásához megkívánt szavazatarányra vonatkozó rendelkezései. A határozathozatal történhet: 

 olyan elektronikus okirat használatával, amelyet legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással láttak el, 

 olyan aláírt írásbeli nyilatkozattal, amelyet a megadott időn belül postán küldtek el, ajánlott vagy 
tértivevényes  küldeményként, 

 más bizonyítható módon  történő szavazat megküldése. 
c.) A testületi ülés tartása nélküli döntéshozatal esetében a szavazatokat a tagok a megadott, szavazásra 

nyitva álló, legalább 8 napos határidőn belül küldhetik meg. A határidőt követően a beérkezett 
írásbeli szavazatok összesítése megtörténik. A szavazás eredményéről a testület vezetője a tagokat a 
szavazásra nyitva álló határidő leteltét követő nyolc napon belül tájékoztatja. 

 
Nem tartható a  I. és II. Szakaszban foglaltak szerint testületi ülés: 

 ha a szavazatok legalább 1/3-ával rendelkező tagok az ok megjelölésével ez ellen írásban, a testületi 
ülésre szóló meghívó kézhezvételét követően 5 napon  belül tiltakoznak. 
 

Az alapszabály jelen rendelkezésére, valamint az írásbeli határozathozatalnál, a tagoknak a szavazás 
eredményéről történő értesítésre előírt 8 napos határidőre, továbbá az egyesülési jogról szóló törvény azon 
szabályára tekintettel, melyszerint a társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely 
tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja, az írásbeli és/vagy 
elektronikus úton leadott szavazatok a határozathozatal lezárását követő 41-ik napon megsemmisítésre 
kerülnek, kivéve, ha az adott határozat tárgyában bírósági eljárás kezdeményezésére került sor. 
 
 
 
III. Egyes testületi szervekre vonatkozó szabályok 
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I. Közgyûlés 

 

Közgyûlés - szavazati joggal az MKT rendes tagjai rendelkeznek. 

Határozatképes a Közgyûlés, ha 

a.) az MKT kongresszusán kerül megrendezésre a résztvevôk számára való tekintet nélkül 

b.) nem kapcsolódik az MKT kongresszusához, akkor a rendes tagok 50% + 1 fônek jelen kell lennie. 

A Közgyûlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlôség esetén 

az Elnök szava dönt. 

Minôsített kétharmados többség kell: 

a.) az alapszabály elfogadásához illetve módosításához 

b.) más társaságokkal való egyesülés, illetve az MKT megszûnésének a kimondásához. 

 

c./ a hároméves cikluson belül a választott testületek feloszlatásához.  

 

II. Tanácsadó Testület választása 

 

A Tanácsadó Testület megválasztására háromévenként kerül sor. 

A választás menete: 

 

I. Jelölési szakasz: 

 

Azok a tagok jelölhetnek, választhatnak illetve jelölhetők és választhatók, akiknek a tagdíja rendezve van. Azok 

a tagok választhatnak, akik egyéni azonosítóval rendelkeznek, amivel választási periódusonként egyszer 

jelölhetnek és egyszer választhatnak. 

A Tanácsadó Testületbe a tagok jelölteket állíthatnak. Minden tag jelölhet, minden tag jelölhető. A jelölési 

szakasz az elnök választás előtt három hónappal zárul le. 

 

II. Választási szakasz: 

 

A Jelölő Bizottság a beérkezett jelölések szerint, azok számától függetlenül összeállítja a Tanácsadó Testület 

jelölt listáját és ezt a tagság részére hozzáférhetővé teszi. A Tanácsadó Testület tagjait a jelölő listáról a tagság 

választja meg három naptári évre. Azok a tagok  

választhatnak, akik egyéni azonosítóval rendelkeznek, amivel választási periódusonként egyszer szavazhatnak. 

Az elnökválasztás előtt 60 nappal kezdődik és az elnökválasztás előtt 30 nappal ér véget a választási szakasz. 

 

A választandó tagok száma: 51 fô mínusz az aktuális ex officio tagok száma.   

 

Az MKT Tanácsadó Testületében az 51 tag 2/3-a kardiológus, gyerekkardiológus szakorvos kell legyen, 

amennyiben az ex officio és a választott tagokból ennél kevesebb kardiológus szakorvos kerülne be, akkor 

automatikusan a legtöbb szavazatott kapott kardiológus szakorvosok a választási listán előrelépnek addig, amíg 

a 2/3-os kardiológus szakorvosi hányadot el nem érik. 
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A Tanácsadó Testület ex officio tagjai: 

1. Elôzô Elnök 

2. Elnök (az elôzô ciklusban megválasztott Leendô Elnök) 

3. Tiszteletbeli elnök(ei) 

4. Az Ifjúsági Bizottság Elnöke (megválasztásakor 35 évesnél idôsebb nem lehet) 

5. A Magyar Szívsebészeti Társaság Elnöke 

6. A Gyermekkardiológiai Szekció Vezetôje 

7.  Az MKT Tudományos Bizottságának Elnöke 

8. A Magyar Nemzeti Szívalapítvány Elnöke 

 

A Tanácsadó Testületbe a Jelölô Bizottság által összeállított listáról sorrendiség alapján a legtöbb titkos szavaza-

tot kapott tagok kerülnek be. A több azonos szavazatot kapottak között újraszavazással kell dönteni. 

 

III. Az MKT Elnökségének választása 

 

Az Elnökség tagjait a Tanácsadó Testület tagjai közül választja meg. A Tanácsadó Testület szavazatképes, ha a 

tagjainak kétharmada résztvesz. 

A megválasztott Tanácsadó Testület listáját a Jelölő Bizottság közzé teszi és az elnökválasztás pontos 

helyszínéről és időpontjáról a Tanácsadó Testület tagjait az elnökválasztás előtt két héttel értesíti. A mindenkori 

Tudományos Bizottság által megválasztott Tudományos Bizottság elnöke ex officio tagja az elnökségnek. 

 

Az Elnökség ex officio tagjai: 

1. Elôzô Elnök 

2. Elnök (az elôzô ciklusban megválasztásra került) 

3. Az MKT Tiszteletbeli Elnökei 

4. A Magyar Szívsebészeti Társaság elnöke 

5. Az Ifjúsági Bizottság elnöke 

6. Az MKT Gyermekkardiológiai Szekciójának elnöke 

7. A Magyar Nemzeti Szívalapítvány elnöke 

8. A MKT Tudományos Bizottságának elnöke 

 

A választandó tisztségviselôk: 

1. Leendô elnök 

2. Fôtitkár 

3. Két alelnök (belügyi és külügyi) 

4. Két titkár (budapesti és vidéki) 

5. Kincstárnok 

6. Jegyzô 

7. Cardiologia Hungarica Fôszerkesztôje 

8. Ellenôr 
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A Jelölő Bizottság a Tanácsadó Testület tagjaibólminden választandó tisztségre két jelöltet állít. A Jelölő 

Bizottság a jelöltlistát a választások előtt két héttel az újonnan megválasztott Tanácsadó Testület tagjainak 

megküldi. 

A Jelölő Bizottság felkéri az elnöki és főtitkári pozíciókra jelölt tagokat, hogy vezetői elképzeléseiket, 

önéletrajzukat és fontosabb közleményeik listáját a választások idejére tegyék nyilvánossá a tagság számára. 

A választást az Elôzô Elnök vezeti le. Javaslatára egyszerû szótöbbséggel a Tanácsadó Testület 3 tagú szavazat-

számláló bizottságot - köztük egy elnökkel - választ. 

Az elnökségválasztó ülésen egyszerû szavazattöbbséggel újabb jelöltek kerülhetnek fel a jelöltlistára. 

A szavazás titkos. A Leendô Elnök és a Fôtitkár személyére történt szavazáskor kétharmados többségre van 

szükség. Többfordulós újraszavazás esetén a végén csak 2 jelölt maradhat, és 50% + 1 fô szavazata elégséges. 

Az Elnökség többi tagjának a megválasztásához az 50% + 1 fô szavazata elégséges. 

A Tanácsadó Testület levélszavazás útján, az Előző Elnök szervezésében, egy hónapon belül az MKT rendes 

tagjai közül megválasztja a Tudományos Bizottság 10 tagját. A jelölô listára való felvételre a Tanácsadó Testület 

tagjai tehetnek javaslatot. A felvételhez egyszerû szótöbbség elegendô. A Tudományos Bizottság tagja az lehet, 

aki a szavazatok 50% + 1 fôt elnyerte. 

 

IV. Állandó Bizottságok választása 

 

Az Állandó Bizottságok tagjait a Közgyûlés választja, az alábbiak szerint: 

 

A. Számvizsgáló és Ellenôrzô Bizottság - 3 tag választása, akik maguk közül választanak 

 elnököt. 

B. Fegyelmi és Etikai Bizottság - 3 tag választása, akik maguk közül választanak elnököt. 

C. Jelölô Bizottság - 3 vidéki és 2 budapesti tag választása. Elnök mindig az MKT elôzô elnöke,  aki szavazati 

joggal nem rendelkezik. 

D.  Ifjúsági Bizottság - huszonöt 35 év alatti tag választása, akik maguk közül választanak 

 elnököt. Az elnök megválasztásakor 35 évnél idősebb nem lehet. 

 

A Számvizsgáló és Ellenôrzô, valamint Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjaira a Jelölô Bizottság tesz javaslatot. 

A Jelölô Bizottság tagjaira a távozó Jelölô Bizottság tesz javaslatot. Az Ifjúsági Bizottság tagjaira az Elôzô Elnök 

tesz javaslatot. Mind a négy bizottság tagjaira a Közgyûlés egyszerû szótöbbséggel további jelölteket állíthat. 

A négy bizottság tagjai azok lehetnek, akik a szavazatok egyszerû többségét (50% + 1 fô) elnyerték. 

 

V. Tiszteletbeli pozíciók 

 

Az MKT Elnökének elôterjesztése alapján a Közgyûlés több tiszteletbeli elnököt választhat, akik meghívott 

tagjai az Elnökségnek szavazati jog nélkül. Megválasztásukhoz 50% + 1 fô szavazata szükséges. 

 

VI. Munkacsoport Vezetôség választása 

 

A munkacsoportok  Közgyûlés elôtt maximum 10 tagú Vezetôséget választanak. A munkacsoport tagjai a hi-

vatalban lévô Munkacsoport Vezetô javaslatára Jelölô Bizottságot hoznak létre, amely széles körû tájékozódás 
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alapján jelölô listát állít. A vezetôségválasztó munkacsoport ülésen egyszerû szótöbbséggel a jelölô lista bôvít-

hetô. A munkacsoportok tagjai egyszerû szótöbbséggel döntenek a megválasztandó vezetôségi tagok számáról. 

Három tagú szavazatszedô bizottságot kell választani. 

A Vezetôség tagja az lehet, aki a sorrendiség alapján a legtöbb szavazatot kapta. 

A három tisztségviselôt – Munkacsoport Vezetô, Vezetôhelyettes és Titkár – a munkacsoportok tagjai vá-

lasztják meg a Vezetôség tagjai közül. A Vezetô és helyettese esetében a szavazatok kétharmadát, Titkár eseté-

ben az egyszerû többséget kell elnyerni. 

 

A Munkacsoport Vezetô egymás utáni két periódusban nem lehet vezetô, de egy ciklus kihagyása után újra 

választható. Ajánlatos, hogy az újraválasztás során a Vezetôhelyettes kerüljön az elôzô Vezetô helyére. 

 

A Magyar Kardiológusok Társasága 

Szakmai Munkacsoportjainak Mûködési Szabályzata 

 

(1993) 

 

A Munkacsoportok az MKT alapszabályzata alapján mûködnek. A Munkacsoportok Mûködési Szabályzata 

részletezi azon feladatokat és szervezeti kereteket, melyek alapján a Munkacsoportok tevékenységüket az MKT 

célkitûzéseinek szellemében végezhetik. A szekció a munkacsoporthoz hasonló felépítésű, de egy egész 

tudomány területet magában foglal. 

 

A Munkacsoportok feladatai 

 

/1/ Elôsegítik és szükség esetén szervezik az általuk választott szakterület kutatási  tevékenységét.  

/2/  Szakmai információcserét, fórumot biztosítanak a Munkacsoport tagjai részére. 

/3/  Munkacsoport megbeszéléseket szerveznek az általuk meghatározott szakterületen. 

/4/ Az MKT évi tudományos üléseire összegyûjtik a mûködésük aktuális eredményeit és azok elôadására 

vonatkozólag elôzetes értékelést, véleményezést nyújtanak a Tudományos Bizottságnak.  

/5/ Ajánlásokat tesznek az MKT, a Kardiológiai Szakmai Kollégium vagy más szakmai fórumok  

részére speciális szakmai problémák, vagy azok megoldása területén. 

/6/ A Munkacsoportok joga hazai, vagy nemzetközi konferenciák szervezése az MKT Elnökségének elôzetes 

hozzájárulásával. A Munkacsoport által szerzett pénzösszeg 75%-a állhat a Munkacsoport rendelkezésére, de a 

felhasználásról elôzetes engedélyt kell kérni az Elnökségtôl írásban. 

 

A Munkacsoportok szervezeti felépítése 

 

a/  A Munkacsoportok tagja lehet minden olyan személy, aki az MKT tagja és a tagdíjat fizeti.  

b/  Az egyes Munkacsoportok irányítását azok vezetôsége végzi, melyet a Munkacsoportok választanak. A 

Munkacsoportok Vezetôsége (Nucleus) maximum 10 fôbôl állhat. A munkacsoport tagok az alábbi 

tisztségviselôket választják:  

 

 



 23 

Munkacsoport vezetô 

Munkacsoport helyettes vezetô 

Munkacsoport titkár 

 

/1/  A Munkacsoporton belül lehetôség van szakmai alcsoportok (pl. az Echokardiographiás Munkacsoporton 

belül Doppler szakmai alcsoport) kialakítására metodikai vagy aktuális szakmai feladatok megoldása érdekében. 

 A szakmai alcsoport lehet regionális jellegû is. 

 A szakmai alcsoport élén a Koordinátor áll, aki köteles a Munkacsoport Vezetônek évente egy alkalommal 

írásban beszámolni a csoport tevékenységérôl. A Koordinátor résztvesz a Munkacsoport Vezetôségi ülésein. 

/2/ A Munkacsoport Vezetôségének választása: a Munkacsoport Vezetôségét három évenként kell újraválaszta-

ni. Ajánlatos, hogy az újraválasztás során a Helyettes Vezetô kerül 

jön a leköszönô Munkacsoport Vezetô helyére. Egy ciklus kihagyása után lehetôség van a Munkacsoport Vezetô 

újraválasztására. 

/3/ A Vezetôség és a tisztségviselôk feladata: 

 a/ Vezetôség 

  A Vezetôség egy évben legalább egy alkalommal ülést tart, megvitatja a megelôzô idôszakban végzett 

szakmai tevékenységet és tervezi a feladatokat. Állást foglal személyi kérdésekben, valamint minden olyan 

egyéb kérdésben, amely a Munkacsoport tevékenységét érinti. 

 b/ Munkacsoport Vezetô 

  Irányítja a Munkacsoport tevékenységét, képviseli a Munkacsoport érdekeit az MKT Tanácsadó Testülete 

elôtt. Szoros kapcsolatot tart a Munkacsoportok aktivitását koordináló MKT Alelnökkel. Joga van az MKT 

Tanácsadó Testületének és Elnökségének javaslatot tenni ösztöndíj, utazás és egyéb személyi kérdésekben a 

Tanácsadó Testülettel kialakított vélemény alapján.  

  Beszámoltatja a szakmai alcsoportok Koordinátorait. 

 c/ Munkacsoport Helyettes Vezetôje 

  A Munkacsoport Vezetô távollétében ellátja annak funkcióit. 

 d/ Titkár 

  Részben adminisztratív, részben szervezô feladatokat végez. Kapcsolatot tart az MKT Fôtitkárával, illetve 

a Titkárokkal. Elkészíti az éves jelentést, Munkacsoport tagnyilvántartást vezet. A Munkacsoport munkabeszá-

molóját az illetékes MKT Alelnöknek, a taglistát az MKT Fôtitkárának kell elküldenie levelezési címmel együtt. 

 

A leendő elnök a munkacsoportokat felügyeli. 


