
 

 

A Magyar Diabetes Társaság Szakdolgozói Szekciójának 

Működési szabályzata 

 

A Magyar Diabetes Társaság alapszabálya értelmében az MDT tagjai szekciókat, 

munkacsoportokat területi szerveket hozhatnak létre, melyek nem önálló jogi személyek. 

Tevékenységüket az MDT felügyelete és irányítása alatt végzik. Az MDT Közgyűlése a 

Szakdolgozói Szekció létrejöttét 1999-ben elfogadta. Az Alapszabály értelmében évente a 

Közgyűlésnek be kell számolni a Szekció tevékenységéről. A Közgyűlés a tagszervezetet 

megszüntetheti, ha az nem végez érdemi munkát, vagy tevékenysége nem felel meg az MDT 

céljainak.  

A Működési szabályzat célja: a tagságon belüli egységes fogalomrendszer alkalmazása, mely 

lehetővé teszi a Szekció vezetősége számára feladatainak magas színvonalú ellátását. A 

Szakdolgozói Szekciót ápolók, diabetológiai szakápolók és edukátorok, dietetikusok, 

gyógytornászok, podiáterek, szakoktatók alkotják. 

 

A Szakdolgozói Szekció tevékenységének célja:  

A tagság szakmai összefogása, tapasztalatainak megosztása, az egészségügyi változások 

követése, ismereteik széleskörű folyamatos bővítése.  

Terveink között szerepel a Szekció tagságának bővítése, akár a szakma egyéb területein 

dolgozó kollégák bevonásával, így holisztikus szemlélet mentén még inkább hatékonyabb, 

sikeresebb munkát eredményezve tudunk együttműködni. Az MDT rendezvényein még több 

színvonalas előadással részt venni, erősíteni a közös szakmai honlapunkat. 

A Szakdolgozói Szekció szervezeti felépítése: vezetőség 5 fő: elnök, titkár és vezetőségi tag (3 

fő). A Szekció négyévente vezetőségválasztást tart. Vezető tisztségviselő az a nagykorú, 

természetes személy lehet: aki MDT tag, a Szakdolgozói Szekció regisztrált tagja, és az aktuális 

éves tagdíja rendezett. Szakképesítésének megfelelő, érvényes működési igazolvánnyal 

rendelkezik. A Szakdolgozói Szekció vezetőségválasztásán szavazati joggal rendelkezik: aki 

MDT tag, a Szakdolgozói Szekció regisztrált tagja, és az aktuális éves tagdíja rendezett. A 

vezetőségválasztáson a korábbi vezetőségi tagok is pályázhatnak, egy személy több alkalommal 

is választható. A vezetőségi tagságról való lemondás a vezetőséghez benyújtott írásos formában 

történik. A lemondást követő négy év után lehet újra pályázni a vezetőség-választáson.  

 

 

 



 

Vezetőségválasztás esetén a meghívót e-mailen kell elküldeni, vagy a Társaság lapjában és 

Honlapján kell közzé tenni. Közölni kell azt az időpontot is, amikor a megismételt Szekció- 

ülést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Szekcióülés nem határozatképes. A 

megismételt a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet 

nélkül határozatképes, ha erről a körülményről a tagokat az eredeti meghívóban előre 

tájékoztatták. A tagoknak lehetőséget kell arra biztosítani, hogy a meghívó kiküldését 

megelőzően a napirendi pontokra javaslatot tehessenek. 

Az elnök és a titkár személyét a megválasztott vezetőség titkos szavazással választja meg. Az 

elnök a Szakdolgozói Szekció vezetője és egyben a képviselője is. A Szakdolgozói Szekció 

vezetőségi ülést tart szükség szerint, de évente legalább két alkalommal. Az ülés meghirdetett 

napirendi pontok alapján történik, a vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha legalább 3 

vezetőségi tag, ezen belül az elnök, vagy titkár jelen van. A vezetőségi ülésről jegyzőkönyv 

készül, a jegyzőkönyv és a jelenléti ív elektronikus formában kerül archiválásra. 

A MDT Szakdolgozói Szekciója két évenként rendez Kongresszust, melyen taggyűlés keretein 

belül ismerteti a vezetőség az eltelt időszakban végzett munkát, és javaslatot tesz a további 

szakmai, szervezeti tevékenységre.   

A Szakdolgozói Szekció megszűnésének módja: a Szekcióülés 2/3-os döntése alapján, a 

megszűnés tényét, a MDT Közgyűlése mondja ki.  

 

Szakdolgozói Szekció Vezetősége  

2020. március 03. 

 

  


