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Meghívó-Első értesítés
Tisztelt Tagtársunk!
A MAITT alapszabályában előírt követelményeknek megfelelően tisztelettel meghívjuk a MAITT Légútbiztosítási
Szekciójának tisztújító taggyűlésére.
Időpont:
Helyszín:
Meghívottak:

2022. november 25, péntek, 10:30
MH-EK, Barna terem
A szekció RENDES és PÁRTOLÓ tagjai

Regisztráció: 09:30-tól 10:30-ig
Az alapszabályban foglaltak alapján, amennyiben a meghirdetett időpontban nincs jelen a tagság több, mint 50
%-a, vagyis határozatképtelenség áll fenn, ugyanezzel a napirenddel a gyűlés, ugyanitt, ugyanezen a napon, fél
órával később
2022. November 25.-én 11:00 órától
kerül megrendezésre, ekkor a határozatképesség már érvényes, függetlenül a jelen lévők létszámától.
A rendes tag jogai közé tartozik, hogy:
a szekció taggyűlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt vegyen, ennek keretében:
- a vezetőségbe jelölhet és választhat, illetve a vezetőségbe választható, amennyiben nem tiltották el a
közügyek gyakorlásától,
- szavazati jog csak rendes tagot illet meg.
A pártoló tag jogai közé tartozik, hogy:
a szekció taggyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen.
A határozatképes taggyűlés tervezett napirendje
1. Elnöki köszöntő
A napirendi pontok megszavazása
Jegyzőkönyvvezető megválasztása
A jegyzőkönyv 2 hitelesítőjének megválasztása
2. Elnökségi beszámoló, megvitatás, szavazás
3. Tisztújító szavazás
Jelölő bizottság ismertetése
Szavazatszámláló bizottság megválasztása (Elnököt maga választ, jegyzőkönyvet vezet)
Jelöltek ismertetése, bemutatkozása
Jelöltek jelölőlistára kerülésének megszavazása
A helyszínen jelöltek ismertetése, bemutatkozása
A helyszínen jelöltek jelölőlistára kerülésének megszavazása
A jelölőlista lezárása
Titkos szavazás
Szünet
4. Eredmények kihirdetése
5. A következő év és a távlati tervek munkatervének ismertetése, megvitatása, szavazása
6. Egyebek
Zárszó
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A jelölőbizottság elnökét a tisztújító taggyűlés előtt a vezetőség kéri fel. A jelölőbizottság elnöke nem lehet a
vezetőség tagja. A jelölőbizottság elnöke kéri fel a jelölőbizottság tagjait. A jelölőbizottság tagjai nem lehetnek a
vezetőség tagjai.
Jelölteket a Jelölő bizottság állít, és rendes tag a jelölőbizottságnál jelezheti érdeklődését a vezetőségben való
részvételre.
1. Az értesítés mellett csatoltan megtalálható a jelöltséget vállaló nyilatkozat, melyet 2 példányban kell
kitölteni és a megadott határidőig (2022. november 10) 1 példányt aláírva, szkennelve csatoltan a
jelölőbizottság Elnökének e-mailben eljuttatni.
A jelölőbizottság Elnöke:

Szedlák Balázs (szedob@gmail.com)

3. A potenciális jelölteket kéri a szekció vezetősége, hogy a taggyűlés napján rövid bemutatkozó, terveket is
vázoló előadást/beszédet tartson.
A tisztújító taggyűlést levezető Elnök vezényli.
A tisztújító taggyűlés egyéni javaslat, majd nyílt szavazás alapján a jelöltek szavazólapra való felvételét
töröltetheti, ill. más személyeket felvetethet.
A jelölőlistára a szekciónak az a rendes tagja kerülhet fel,
- aki nem áll érvényes etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt,
- nincs a közügyektől eltiltva
- és a jelölést írásban dokumentáltan vállalja.
A szavazás titkosan történik. Megválasztottnak azok a személyek tekinthetők, akik a jelölőlistán a 3 legtöbb
szavazatot kapták.
Bízunk benne, hogy a taggyűlésen részt vesz és jelölteket állít, jelölése esetén pedig vállalja a megbízatást.
Regisztrációs díj nincs.
Intézeten (ÁEK) belüli parkolási lehetőség igen korlátozott számban áll csak rendelkezésre!
Ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet: később közlendő
Kérdés, felvetés esetén a fejlécen megadott elérhetőségekkel élhet.
Tisztelettel és baráti üdvözlettel
Dr. Szűcs Zoltán Pál PhD, FEAMS
Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ, AIBO: aneszteziológus főorvos
MAITT-Légútbiztosítási Szekció: Elnök
(TACC) Trends in Anaesthesia and Critical Care: Associate Editor
(EAMS) European Airway Management Society: Fellow, Council member, Faculty Member
Budapest, 2022.09.08

