Néhány változtatás pusztán formai
- téves alszámozás javítása, VI. fejezet
- dátum rendbetétele, Nov. 31 sajnos, de a hónap 30 napos és a tagdíjfizetés határidejét célszerűen tegyük
a közgyűlés általában novemberi időpontja elé: javaslat október 31. (IV/6)
- félreérthető szóhasználat javítása: szerencsésebb lenne ezt a szót "társasági ülés"-re cserélni, mert így
a részvételi díjas tanfolyamokra és kurzusokra is vonatkoztatható félreérthetően (IV/2/a és IV/5)

IV/2/a, tanácskozási és szavazati joggal részt vehet az Társaság
minden rendezvényén, ülésein
IV/5 A tagoknak joguk van a MPT tevékenységében és rendezvényein
társasági ülésein részt venni.
TAGFELVÉTEL és aktív tagság

III/3. a közreműködő-, és aktív tag belépési kérelemnek a közgyűlés az Elnökség általi
elfogadásával … keletkezik.
IV/1 A kérelmet a titkár előterjesztése alapján a Vezetőség az Elnökség bírálja el és dönt a
felvételről.
IV/2 Aktív tag lehet az a közreműködő tag, aki fogszakorvosi képesítéssel fogorvosi oklevéllel
rendelkezik és elsősorban parodontológiai betegségek kezelésével foglalkozik és egyben vállalja az
EFP tagsággal járó kötelezettségét, azaz a J. Clinical Periodontology elektronikus változatának
előfizetését. .

VÁLASZTHATŐSÁG és JELÖLÉSI JOG
IV/1 A közreműködő tag vezetőségi tagságon kívül minden tisztségre választható.

IV/2/b,

bármilyen Társasági tisztségre választható A közreműködő tag vezetőségi

tagságon kívül minden tisztségre választható. (ld. IV/1)

V/1 Minden tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát az aktív-, és a
közreműködő tag gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, tisztségre jelölést tenni.
IV/2/f,
minden tag jelölhet (jogász megfogalmazza)
V/6/m) a jelölő bizottság tagjainak megválasztása. (mint közgyűlési feladat)
1. A Jelölő Bizottság

VI/6/6.6 A jelölő bizottság elnökét és 4 tagját a Közgyűlés/Küldöttgyűlés választja meg
tagjai közül 3 évre. A bizottság összetételére az Elnök tesz javaslatot a közgyűlésen. A
bizottság feladata a személyi javaslatok megtétele a közgyűlésen az Elnök személyére és
az Elnökség tagjaira és a Vezetőség tagjaira vonatkozóan.

KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

V/2 A közgyűlés ülését az Elnök meghívó küldésével vagy az Egyesület honlapján
történő közzététellel hívja össze. A Meghívót a szavazati joggal rendelkező tagok
számára írásban, legalább ajánlott levél útján a közgyűlés időpontját megelőző tizedik
napon kell postára adni. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl.
ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak a tagfelvételi lapon megadott
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra
kerüljön (elektronikus tértivevény).

VI/3 Az Elnökség feladatkörébe tartozik
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv Elnök által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
VI/6/6.1. Az Elnök
- a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
ELNÖKSÉGI TAGOK VÁLASZTÁSÁNAK MÓDJA PONTOSÍTVA
VI/6/6.2 Az egyesület alelnökét a Közgyűlés választja meg titkos szavazással 3 évre,
egyszerű szótöbbséggel

VI/6/6.4 A pénztárost a Közgyűlés választja meg 3 éves időtartamra. a Közgyűlés
választja meg titkos szavazással 3 évre, egyszerű szótöbbséggel
KÜLDÖTTGYŰLÉS HELYETT HELYESEN KÖZGYŰLÉS
Alapszabály változtatási javaslat:
Az ASZ több helyen "Küldöttgyűlést" említ. Nincsenek tagtársaságai, szekciói a kis létszámú
egyesületnek és nem is valószínűsíthető, hogy a jövőben altársaságok jönnének létre, ezért a
Küldöttgyűlésre vonatkozó részek szükségtelenek. Csak Közgyűlése van/lesz a Társaságnak.
Alapszabályban érintett pontokon Küldöttgyűlés kifejezést Küldöttgyűlésre cseréljük.
Érintett pontok:
III/6 Tag kizárása

A Vezetőség és az Elnökség a kizárás tárgyában az előterjesztését indokolással ellátva
köteles a soron következő Küldöttgyűlés Közgyűlés elé terjeszteni. A Küldöttgyűlésen
Közgyűlésen a kizárást kimondó határozat meghozatala előtt az Elnök az érintett tag
nyilatkozatát és az előterjesztéseket ismerteti.

IV/8/d Tagság megszűnése
kizárással, ha tag a MPT céljainak elérését akadályozó vagy a MPT tekintélyét romboló
tevékenységet folytat vagy ilyen kijelentéseket tesz. A kizárásról az elnökség előterjesztése alapján
a MPT küldöttgyűlése Közgyűlése minősített szótöbbséggel határoz

V. fejezet

1.
2.
3.

A Közgyűlés /Küldöttgyűlés
A Közgyűlés/Küldöttgyűlés összehívása
A Közgyűlés/Küldöttgyűlés lehet rendes, vagy rendkívüli:
a,
b,

küldöttgyűlést közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal,
vezetőségválasztással egybekötött küldöttgyűlést közgyűlést háromévenként kell
összehívni.
Rendkívüli Küldöttgyűlést közgyűlést kell összehívni
ha a küldöttgyűlés közgyűlés tagjainak legalább egynegyede azt írásban, az ok
megjelölésével kéri
VI. fejezet 6. pont, 3. A Titkár
 A Titkár gondoskodik a közgyűlés Küldöttgyűlés, a Vezetőség és az Elnökség
határozatainak végrehajtásáról.
A Számvizsgáló Bizottság
Számvizsgáló bizottság
A Számvizsgáló Bizottság a Közgyűlés/Küldöttgyűlés által 3 évre választott 3 tagból áll.
A Bizottság munkáját a Bizottság elnöke irányítja, akit a tagok maguk közül választanak.
A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi az Társaság gazdálkodását, és arról jelentést készít a közgyűlés
Küldöttgyűlés részére.
VII. fejezet MPT megszűnése
ha feloszlatását a küldöttgyűlés közgyűlés mindenkori létszámának (delegált küldöttekek+
vezetőségi tagok + bizottsági tagok) kétharmada megszavazza

