
A Pajzsmirigy Szekció Szervezeti és Működési Szabályzata 

(elfogadás időpontja: ) 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. A Pajzsmirigy Szekció, (továbbiakban Szekció) a Magyar Endokrin- és Anyagcsere 

Társaság (MEAT) szakmai profilú szekciója. 

 

2.  A Szekció a pajzsmirigy betegek ellátásával foglalkozó orvosok, kutatók és 

szakdolgozók önkéntes társulásaként jött létre. 

 

3. A Szekció nem önálló jogi személy, tevékenységét a MEAT felügyeli. 

 

4. A Szekció működésében -a jelen szabályzatban külön említett pontok kivételével- a 

MEAT Alapszabályában foglaltak az irányadók. 

 

II. A Szekció célja és feladata 

 

1. A hazai pajzsmirigybeteg-ellátás fejlesztése, egységes szemlélet kialakítása, a 

pajzsmirigy működésével és betegségeivel kapcsolatos alap és klinikai kutatások 

elősegítése, továbbképzések szervezése, a tagok tudományos ismereteinek bővítése. 

 

2. A Szekció feladata a pajzsmirigy működésével és betegségeivel kapcsolatos hazai és 

külföldi eredményeinek ismertetése; az új eredmények gyakorlati felhasználásának 

segítése. 

 

3. A Szekció célja és feladatai végrehajtása érdekében a tagjai számára előadásokat, 

szakmai bemutatókat, továbbképzéseket és egyéb szakmai összejöveteleket szervezhet. 

 

4. A Szekció javaslataival, bírálataival – képviselőin keresztül – segíti a MEAT 

törekvéseit. 

 

5. A Szekció – képviselőin keresztül – céljai és feladatai végrehajtása érdekében 

kapcsolatot tart fenn állami és társadalmi szervekkel. 

 

III. A Szekció tagjai 

 

1. A Szekció tagjai lehetnek mindazok a szakemberek, akik pajzsmirigy betegek (gyermek 

és felnőtt) ellátásával foglalkoznak, illetve pajzsmirigy működésével illetve 

betegségeivel kapcsolatos kutatásokat rendszeresen végeznek, és tagjai a MEAT-nak. 

 

2. A Szekció külön tagfelvételt nem folytat, tagsági díj nincs, de minden tagnak 

kötelessége tagságát a MEAT honlapján megjelölni, adatait naprakészen tartani, 

szükséges esetben frissíteni.  

 

3. A Szekció tagjairól névsort és elérhetőséget (emailcím, postacím) vezet, amely 

értesítés, meghívás és vezetőségválasztás céljait szolgálja. 

 

IV. A Szekció szervezete 



 

1. A Szekció közgyűlést nem tart, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, melyen a 

vezetőség beszámolót tart a Szekció munkájáról. A Szekciót illető döntéseit ilyenkor 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 

2. A Szekció munkáját minimum öttagú vezetőség irányítja, de indokolt esetben a 

vezetőség létszáma még egy fővel bővíthető. A Szekció négyévente új vezetőséget 

választ. Választó és választható a Szekció összes tagja, akik minimum két éves tagsággal 

rendelkeznek. A választás idejéről és módjáról a Szekció tagjait email-ben értesíti a 

vezetőség minimum 2 hónappal a választás előtt. A választás az összes tag nevét 

tartalmazó papír vagy elektronikus választási ívek felhasználásával történik. Minden 

választó öt nevet jelölhet meg és az öt legtöbb szavazatot kapott tag kerül a vezetőségbe. 

Szavazategyelőség esetén a vezetőség létszáma még egy fővel bővíthető. A vezetőség a 

megválasztott tagok közül egyszerű többséggel (külön kérésre titkos szavazással) választ 

elnököt. Az elnök kéri fel a vezetőség egyik tagját a titkári feladatok ellátására. Az elnök 

a négyéves ciklus lejárta után legfeljebb egy alkalommal újraválasztható. 

3. A vezetőség tevékenysége a Szekció céljainak és feladatainak megvalósítása. A 

vezetőség évente minimum egy alkalommal számol be tevékenységéről. Ezen kívül 

minden év november 30.-ig jelentést ad a MEAT főtitkárának a Szekció munkájáról.  

4. A Szekció elnöke képviseli a tagságot a MEAT vezetőségében.  

5. A Szekciónak önálló pénzkezelése nincs. 

 

 

V. A Szekció megszűnése 

A Szekció megszűnik, amennyiben a névsorban szereplők 2/3-a IV/1 pontban megnevezett 

rendezvényen ezt kimondja. 

 

 

Dr. Kovács Gábor László   Dr. Reismann Péter 

       a Pajzsmirigy Szekció elnöke  a Pajzsmirigy Szekció titkára 

 

 

a pajzsmirigy Szekció vezetőségének további tagjai: 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mezősi Emese      Prof. Dr. Lakatos Pétet 

 

 

 

 

Dr. Győry Ferenc      Dr. Solymosi Tamás 

 

 

Budapest, 2022. 07. 05. 


