Gyermekimmunológiai Munkacsoport
Szervezeti és Működési Szabályzata
I.

Általános rendelkezések

1.) A Gyermekimmunológiai Munkacsoport (továbbiakban Munkacsoport) a
Magyar Gyermekorvosok Társasága (MGYT), a Magyar Immunológiai
Társaság (MIT) és a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság
(MAKIT) munkacsoportja. A Munkacsoport nem önálló jogi személy, az
MGYT-n, a MIT-en és a MAKIT-on belül működik.
2.) A Munkacsoport munkáját két taggyűlés között öttagú Vezetőség irányítja. A
Munkacsoport Közgyűlése kétévente új Vezetőséget választ. Választó és
választható a Munkacsoport összes tagja. Minden rendes tagnak a közgyűlésen
egy szavazata van. A választás a Munkacsoport-ülés kapcsán összehívott
Közgyűlésen történik titkosan az összes tag nevét tartalmazó választási ívek
felhasználásával. Minden választó öt nevet jelölhet meg.
3.) A legtöbb szavazatot kapó öt munkacsoport-tag alkotja a vezetőséget a
következő két évben. Az öttagú vezetőség első ülésén tagjai közül
megválasztja az Elnököt és a Titkárt.
4.) A Vezetőség munkáját a Munkacsoport elnöke és titkára hangolja össze. A
vezetés rendszeres felfrissítése céljából az elnöki és titkári poszt betöltésénél a
következő szabály érvényesítendő. Az elnök és a titkár a kétéves periódus
lejártakor újra választható vezetőségi tagnak, de megszakítás nélkül maximum
két cikluson át választható meg elnöknek, vagy titkárnak. A vezetőség
közgyűlési határozat alapján indokolt esetben visszahívható. A vezetőség a
közgyűlések között a szekció legfőbb ügydöntő szerve, mely kizárólag a
közgyűlés által hozott elvi döntéseknek megfelelően végezheti tevékenységét.
A vezetőség üléseit félévente tartja, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A
vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
II.

A Munkacsoport célja és feladata

1.) Az immundeficiencia és gyermekimmunológia szakterületek hazai fejlesztése,
egységes szemlélet kialakítása, a tagok tudományos ismereteinek bővítése.
2.) A Munkacsoport feladata a II/1 pontban nevezett tudományágak hazai és
nemzetközi eredményeinek ismertetése és az új eredmények gyakorlati
felhasználásának segítése.
3.) A Munkacsoport célja és feladatai megvalósítása érdekében tagjai számára
előadásokat, vitaüléseket, vándorgyűléseket, szakmai bemutatókat egyéb
szakmai összejöveteleket szervezhet.
4.) A Munkacsoport javaslataival, bírálataival – képviselőin keresztül – segíti az
MGYT, a MIT és a MAKIT törekvéseit.
5.) A Munkacsoport – képviselőin keresztül – céljai és feladatai megvalósítása
érdekében kapcsolatot tart fenn állami és társadalmi szervekkel.

III.

A Munkacsoport tagjai

1.) A Munkacsoport tagja lehet az a szakember, aki az immunológia iránt
érdeklődik, azzal – közvetlenül, vagy közvetve (társszakmák) –
rendszeresen foglalkozik, vagy foglalkozni kíván, és tagja a következő
társaság velemelyikének, a MAKIT-nak, az MGYT-nek vagy a MIT-nek,
vagy valamelyik másik MOTESZ társaságnak, és aki a Munkacsoport
céljait és alapszabályát ismeri, elfogadja, támogatja, a Munkacsoport
céljait tevékenységével előmozdítja.
2.) A Munkacsoportba a tagfelvételt írásos formában a Titkárhoz címezve kell
benyújtani. Tagsági díj nincs.
3.) A Munkacsoport tagjairól névsort vezet a mindenkori Titkár gondozásában,
4.) ami csak értesítés, meghívás célját szolgálja illetve a választói névjegyzéket
alkotja.
IV.

A Munkacsoport szervezete

1.) A Munkacsoport legfőbb testületi szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés
valamennyi tag összessége, legalább évente egy alkalommal – célszerűségből
lehetőleg rendezvényhez csatoltan – ülésezik. A Közgyűlést az elnök hívja
össze valamennyi tag írásbeli meghívása mellett, a napirend előzetes
közlésével. Döntéseit nyíltan, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden rendes
közgyűlésen szerepelnie kell a vezetőség beszámolójának, mely felett a
közgyűlés vitát folytat le. Bármely közgyűlés határozatképességének alsó
határa a taglétszám 20%-a. A közgyűlés kizárólagos hatásköre a vezetőség
megválasztása, az Alapszabály módosítása, a Munkacsoport szétválásának
vagy más szervezetekkel való egyesülésének eldöntése. A közgyűlés
valamennyi személyi döntését kizárólag titkos szavazással hozhatja meg. A
közgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni és azt 5 évig meg kell őrizni.
2.) A Vezetőség a Közgyűlésen számol be tevékenységéről.
3.) A Munkacsoportnak önálló pénzkezelése nincs.
V. A Munkacsoport megszűnése
1.) A Munkacsoport megszűnik, amennyiben a névsorban szereplők 2/3-a a
Közgyűlésen ezt kimondja.
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