
Vezetőségválasztás 

Tájékoztató a MDT Diabéteszes Terhességgel foglalkozó Munkacsoportja tagjai részére 

Időpont: 2017. június 8. 15 óra 

 Helyszín: HM Egészségügyi Központ II. telephely előadóterme, VI. kerület, Podmaniczky utca 

101, (bejárat a Rendelőintézet felől), 2. emelet  

A választás - hagyományainknak megfelelően – munkacsoportunk működési szabályzatában 

foglaltak szerint történik. 

E működési szabályzat szerint a Munkacsoport Taggyűlése a tagok összességéből áll (regisztrált 

tagjainak listája folyamatosan, bármikor hozzáférhetően szerepel társaságunk honlapján, 

“Munkacsoportok” címszó alatt a Diabétesszel Társuló Terhességgel foglalkozó Munkacsoport 

felületen). A taggyűlést a vezetőség hívja össze az időpont és a tárgysorozat megjelölésével, közzétéve 

a MDT honlapján 30 nappal korábban. A taggyűlés akkor határozatképes, ha tagságnak legalább 50%-

a, plusz 1 fő azon jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott taggyűlést határozatképtelensége miatt el 

kell halasztani, akkor az a legkorábban 30 perc múlva, de legkésőbb 30 napon belül az ugyanezen 

tárgysorozatban összehívott taggyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül, határozatképes. Ez a 

második időpont jelen esetben a határozatképtelenség megállapítását követő 31. perctől lesz esedékes. 

A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve a vezetőség 

választását, ami titkos szavazással történik. 

 „A munkacsoport munkáját a vezetőség irányítja. A vezetőséget a jelöltek közül a taggyűlés választja 

meg 4 évre. A vezetőség 7 tagú, közülük kettőnek belgyógyász, kettőnek szülész, egynek pedig 

neonatológus szakképesítésűnek kell lennie. A megválasztott vezetőség tagjai közül elnököt, 

elnökhelyettest és titkárt választ. A három tisztségviselő nem lehet azonos szakképesítésű.”  

Jelölt állítás: e-mailben, az alábbi címen: valasztas.terhesseg@diabet.hu  

Jelöltet csakis a munkacsoport regisztrált tagjai állíthatnak, jelölt a munkacsoport bármely 

regisztrált tagja lehet.  

A jelenlegi vezetőség tagjai: Dr. Baranyi Éva (elnök), Dr. Békefi Dezső (alelnök), Dr. Csákány M. 

György, Dr. Földesi Irén (jegyző), Dr. Kerényi Zsuzsa, Dr. Turi Zsuzsa (titkár)  

Dr. Wudi Krisztina 

Hasonlóan a MDT vezetőségválasztásához, a jelenlegi vezetőségi tagok automatikusan felkerülnek a 

jelölt listára. 

A jelöltek listája az MDT honlapján folyamatosan olvasható. 

Jelölés határideje: 2017. június 4.  

A taggyűlésen résztvevők a jelölt listán szereplő tagokra szavazhatnak, a szavazatokat - arra kijelölt 

- szavazatszámláló bizottság összesíti, és az eredményt ismerteti a jelenlévőkkel, később az MDT 

honlapján elhelyezi. 
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