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Tisztelt Tagtársak! 

 

Mint látták, Alapszabály módosításra is sor kerül idei Közgyűlésünkön.  

Hogy a közgyűlésen megalapozottan szavazhassanak, ismertetjük a változtatásra javasolt részeket.  

Az Alapszabály megtekinthető: http://parotarsasag.hu/index.php/rolunk/alapszabaly 

Mint látják, néhány változtatás pusztán formai  

- téves számozás javítása, VI. fejezet 

- dátum rendbetétele, Nov. 31 sajnos, de a hónap 30 napos (IV/6) 

- félreérthető szóhasználat javítása IV/5-nél, szerencsésebb lenne ezt a szót "társasági ülés"-re cserélni, 

mert így a részvételi díjas tanfolyamokra és kurzusokra is vonatkoztatható félreérthetően  

 

Néhány változtatás pedig helyreigazító-pontosító változtatás 

- az elnökségi tagok megválasztásának módja teljesen azonos, azonban az Alapszabály csak 2 esetben 

részletezi ezt, így ezt beszúrjuk, őket is „titkos szavazással, szótöbbséggel kell választani” 

- IV/2 aktív tag nem csak szakorvos lehet, rezidenseink is jelentkezhetnek aktív tagnak, most is 

vannak aktív rezidens tagok, így ezt javítanánk „okleveles fogorvos”-ra, és felvételükről sem a 

Közgyűlés dönt (III/3), hanem az Elnökség, hiszen erre egy évet kellene várniuk, nem praktikus és 

nem is így történik. Javaslat a VI/3/m-ben lévő „Elnökség”. 

- a Közgyűlést az Elnök hívja össze, amint az helyesen szerepel V/2-ben, és tévesen V/2/f-ben), ez 

javítandó  

- Minthogy tagjainkkal jórészt emailben kommunikálunk most már, és ez elfogadott, és a tagsági 

személyi lapon is szerepel belépéskor, az ajánlott postai ajánlott levél kötelezősége helyett javasoljuk 

megengedni a bejelentett e-mailcímen történő értesítést, visszajelzés kérése mellett. (V/2), különösen 

hogy Vezetőségi és Elnökségi ülésnél már megengedi az Alapszabály 

 

További változtatások: 

Minthogy a Közgyűlésünk életszerűen az éves ParoImplant konferencia idején kerül megrendezésre 

általában, így nem praktikus a november 30-i tagdíjfizetési határidő, ami később van. Ezt javasoljuk 

október 31-re javítani. (IV/6ban) 

A posztra jelölésnél nyitottabbnak, demokratikusabbnak látjuk azt, hogy minden érvényes tagsággal 

rendelkező tagtársunk jelölhet, és ez eddig is így volt, így a Jelölőbizottság okafogyottá vált, ezt 

kivennénk az Alapszabályból. 

Kötelező Adatvédelmi felelőst is kijelölni.  

 

Köszönöm, ha megfontolják a fenti javaslatokat és a Közgyűlésen a kialakított álláspontjuk szerint 

gördülékenyen tudnak szavazni. Ha javaslatuk van további változtatásra, azt kérem, november 20. 

12.00 óráig küldjék meg a Társaság parodontológia@gmail.com címére. Az Alapszabály változást 

Prof. Gera István titkár fogja ismertetni a közgyűlésen. 

 

Tisztelettel: 
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