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1. Beszámoló a  

Családorvos Kutatók Országos Szervezetének (CSAKOSZ) 

 XIII. Konferenciájáról  

 

Dr. Heim Szilvia 
PTE Családorvostani Intézet és Hospice Palliatív Tanszék 

 
 

A Pécsi Tudományegyetem Családorvostani Intézetének szervezésében 2014. február 

28-március 1-én került megrendezésre Pécsett, a Hotel Palatinusban a Családorvos Kutatók 

Országos Szervezetének (CSAKOSZ) XIII. Konferenciája és a XXII. Pécsi Családorvos Tutor 

Találkozó. 

A szervezet 2001. áprilisában Pécsett jött létre azzal a céllal, hogy továbbfejlessze, 

emelje az egészségügyi alapellátásban a kutatási tevékenység szakmai, módszertani 

színvonalát.  

A konferencia ünnepélyes megnyitóján Dr. Kalabay László, egyetemi tanár, a 

CSAKOSZ elnöke, Dr. Balogh Sándor házigazda, egyetemi docens, a Kongresszusi 

Szervezőbizottság Elnöke, Dr. Hajnal Ferenc egyetemi tanár, a Háziorvosi Szakmai 

Kollégium elnöke, Dr. Miseta Attila egyetemi tanár, a PTE ÁOK dékánja, valamint Dr. Páva 

Zsolt Pécs polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Az üdvözlő szavak után plenáris ülés 

keretében került sor a CSAKOSZ Életműdíj átadására, amelyet a kuratórium az idei évben Dr. 

Hajnal Ferenc egyetemi tanárnak, az SZTE ÁOK Családorvostani Intézet és Rendelő 

vezetőjének adományozott több évtizedes, a háziorvoslásért végzett kiemelkedő munkája 

elismeréseképpen. A köszöntő szavak után az ünnepelt tartotta meg életmű előadását, 

melyben kutatói és oktatói pályáját mutatta be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei konferencia mottója a „Tények és hitek a diagnosztikában és terápiában” címet 

kapta, mely témakörhöz kapcsolódóan került sor az első nap plenáris üléseinek referátumaira. 

Ennek szellemében a következő előadások hangzottak el: 1. Dr. Ertl Tibor: Készség-orientált 

szakorvos képzés a PTE-n, 2. Dr. Botz Lajos: A gyógyszerkutatás új irányai, eredményei, 3. 

Dr. Wittmann István: A globális kardiometabolikus kockázat-besorolás: a sikeres intervenció 

következményei, 4. Dr. Kovács L. Gábor: A laboratóriumi vizsgálatok jelentősége a 

 



diagnosztikában, 5. Dr. Tomcsányi János: A néma iszkémia jelentősége. Az ISZB terápiája, 6. 

Dr. Ilyés István: Az inzulinrezisztencia szerepe a kardiometabolikus kockázattal járó 

betegségek alakulásában, 7. Dr. Pintér Tünde: Kardiovaszkuláris kockázat felmérése és 

kezelése a plakk-morfológia alapján, 8. Dr. Bajnok László: Haszon – kockázat mérlegelése 

ARB terápia mellett, 9. Dr. Kiss István: A magas szérum húgysavszint csak ártatlan 

laboratóriumi eltérés?, 10. Dr. Szlávik János: A HIV / AIDS betegség helyzete 

Magyarországon.  

A délután folyamán párhuzamos szekciók keretében a családorvos kollégák kutatási 

eredményeit bemutató előadások következtek. „Új kihívások az alapellátásban” címszó alatt 6 

előadás, míg az „Egyetemi kutatási programok” témakörben 7 előadás hangzott el. 

Az első nap programját a CSAKOSZ közgyűlés és zenés esttel egybekötött fogadás 

zárta.  

A kongresszus második napja további kutatási eredmények bemutatásával folytatódott 

párhuzamos szekciók keretében. „Oktatás/Orvosi kommunikáció” témakörben 5 előadás, 

„Diabetes mellitus/Metabolizmus” témakörben 6 előadás, „Megelőzés/Foglalkozás 

egészségügy” témakörben 5 előadás, „Hospice-Palliatív ellátás” témakörben 5 előadás 

hangzott el.  

A délelőtt második felében „Demencia szimpózium” folytatta a programot. A 

meghívott előadók részvételével a következő előadások hangzottak el: 1. Dr. Kondákor 

István: A demenciák gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiája, 2. Dr. Kappéter István: Az 

Alzheimer-kór korai és sokoldalú kezelésének jelentősége, 3. Dr. Karádi Kázmér: Demencia 

kihívásával küzdő családok családterápiás segítése, 4. Himmer Éva: Nemzeti Demencia 

Stratégia, 5. Dr. Menyhárt Miklós: A Nemzeti Alzheimer Program Franciaországban. A 

konferencia előadásainak sorát Dr. Kempler Péter: Van-e összefüggés a kardiovaszkuláris 

kockázat, a hipoglikémia és az autonóm neuropathia között? című referátuma zárta.  

A délelőtt folyamán 14 poszter kihelyezése színesítette a sűrű szakmai programot. 

Ezek bemutatására nagy számú érdeklődő előtt, sok esetben élénk és hasznos vita kíséretében 

került sor a poszter szekció alatt.  

Összességében 48 háziorvosi kutatási témájú előadás és poszter szerepelt a 

programban. 

Az idei kongresszuson közel 200-an vettek részt: családorvosok, házi 

gyermekorvosok, tutorok, szakorvos-jelöltek és orvostanhallgatók. A fiatal kollégák 

felkészítésében és részvételük anyagi támogatásában az egyetemek családorvostani intézetei 

ebben az évben is nagy szerepet vállaltak.   
 A kongresszust Dr. Balogh Sándor, a szervező bizottság elnöke és Dr. Rurik Imre, a 

CSAKOSZ újonnan megválasztott elnöke zárták a résztvevők véleményét is tükrözően elégedetten a 

konferencia tartalmával és lebonyolításával kapcsolatban, búcsúzásképpen meginvitálva a 

résztvevőket a következő évi konferenciára, melyet 2015 februárjában a Debreceni Egyetem 

Családorvostani Intézete fog megrendezni Hajdúszoboszlón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Jegyzőkönyv  

a CSAKOSZ XIII. Kongresszusának 2014. február 

28-i Közgyűléséről  
 

 

A Családorvos Kutatók Országos Szervezete (CSAKOSZ) XIII. Kongresszusán 2014. február 

28-án 18.15-kor Pécsett tartotta Közgyűlését, melynek helyszíne a Hotel Palatinus B 

Konferencia terme volt (7621. Pécs, Király u. 5.). 

Prof. Dr. Kalabay László CSAKOSZ elnök a megjelentek alacsony száma miatt (29 fő; 

ld.csatolt jelenléti ív másolat) a Közgyűlést feloszlatta, majd az SZMSZ-nek megfelelően 

18.30-ra ismételt Közgyűlést hívott össze, ami a 10.§ 10.5 pontja alapján már - a résztvevők 

számától függetlenül - határozatképesnek volt tekinthető. 

A CSAKOSZ Közgyűlés napirendi pontjait Prof. Dr. Kalabay László elnök ismertette: 

 1.  Elnöki beszámoló 

 2.  Pénzügyi beszámoló 

 3.  Hozzászólások, kérdések, szavazás 

4.  CSAKOSZ Alapszabályának módosítása 

 5.  Vezetőség választás 

 6.  Egyebek 

A napirendi pontokat a CSAKOSZ Közgyűlés módosító javaslat nélkül, egyhangúlag 

elfogadta. A jegyzőkönyv vezetésére Dr. Rinfel József ügyvezető titkárt jelölték ki. 

 

1. Prof. Dr. Kalabay László, a CSAKOSZ elnöke beszámolóját az előző év eseményeinek 

összegzésével kezdte. Az előző XII. Kongresszusra 2013. február 22-23-án, Mórahalmon 

került sor a SZTE ÁOK Családorvosi Tanszék szervezésében, ami rendkívül sikeres volt. 

A 105 fő regisztrált résztvevő nagyon színes és tartalmas programon vehetett részt, a 

plenáris és felkért előadásokkal összességében 50 családorvosi témájú tudományos munka 

ismertetésére került sor. Életmű díjban Dr. Kozma Anna, domaszéki háziorvos részesült, 

aki a CSAKOSZ indulásától aktív tagja a szervezetnek, illetve az SZTE ÁOK 

Családorvosi Tanszéknek kiemelt oktatója. Ezen a kongresszuson született meg a döntés 

arról, hogy a 2014. évi találkozó helyszíne Pécs legyen.  

A CSAKOSZ Vezetőségi üléseire az elmúlt ciklusban a szokott rendben került sor, a 

kapcsolattartás az utóbbi időszakban már on-line, az internet segítségével történt.  Ezúton 

született döntés a benyújtott pályázatokról, díjakról és így került elfogadásra a XII. 

Kongresszus szakmai és pénzügyi beszámolója is.   

A CSAKOSZ Vezetősége továbbra is kiemelt fontosságúnak tartotta a tagok aktivitását és 

az utánpótlást. A fiatal kollégák bevonása a szervezet munkájába a szervezet jövőbeni 

sorsa szempontjából meghatározó, így ennek kiemelt fontosságúnak kell maradnia a 

mostani tisztújítás után is.  

Hangsúlyosnak gondolva a nemzetközi megjelenést, a WONCA társult tagjaként az 

országhatáron túlmutató együttműködések kiépítését szorgalmazva megkezdődött a 

kapcsolatok kiépítése nemzetközi szervezetekkel, külföldi családorvosi intézetekkel, 

intézményekkel. A magyar családorvosok több nemzetközi szervezetben (UEMO, 

EGPRN, EURACT) is fontos szerepet töltenek be, az UEMO jelenlegi magyar elnöksége 

(Prof. Dr. Hajnal Ferenc, Dr. Balogh Sándor, Dr. Papp Renáta) jelzi a hazai családorvoslás 

kedvező nemzetközi megítélését.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A formálódó külföldi kapcsolatok mellett hangsúlyos a hazai kutatói együttműködések 

építése is. Ennek örvendetes példája volt a TÁMOP támogatással megalkotott 

Családorvos e-Learning oktató anyag, amiben az egyetemek oktató gárdáján túl számos 

praktizáló kolléga is részt vett szerzőként, mint szakterületének kiváló képviselője.  

A 2012-től az internet révén széles körben elérhető anyag a családorvostani ismeretek 

legátfogóbb magyar nyelvű forrása jelenleg. A szerkesztők és szerzők vállalása szerint a 

meglévő anyag rendszeres frissítése révén remélhetőleg az aktualitása a későbbiekben is 

fenntartható lesz.    

A CSAKOSZ Vezetősége a hazai kutatói munka támogatását a kezdetektől több pályázati 

lehetőség, és számos kutatói díj révén kívánta biztosítani. Örvendetes, hogy ezekre 

számos értékes anyag és pályázat érkezik. Az elmúlt három évben szinte minden 

kategóriában több nívós anyag közül kellett kiválasztani a támogatásra érdemeseket.  

Az idei évben díjazottak: A „Legjobb családorvos kutatási témájú közlemény” díjára két 

pályázat érkezett: 

1. Jancsó Z, Halmy E,. Rurik I.: Differences in weight gain in hypertensive and diabetic 

elderly patients primary care study. Journal of Nutrition, Health C Aging 16(6): 592-596. 

(2012) 

2. Eőry A, Gonda X. Lang Z., Torzsa P, Kálmán J Jr., Kalabay L, Rihmer Z. Personality 

and cardiovascular risk: Association between hypertension and affective temperaments-a 

cross- sectional observational study in primary care settings. European Journal of General 

Practice 2014. január 23. Epub ahead of print 

„Pályázat kutatói tanulmányúton való részvétel támogatására” Dr. Körtvélyessy Mónika 

adott be. a pályázatot tanulmányútja Malawiba és Mozambikba, ahol a HIV- pozitív 

várandós nők és gyermekek kezelésének témakörében végez kutatómunkát, egy 

nemzetközi program keretében. 

A vezetőség mindhárom pályázatot támogatandónak értékelte, a legjobb közlemény díj 

esetében az éve keret felének 50-50 %-os felosztása révén, Dr. Jancsó Zoltán és Dr. 

Eőry Ajándék egyenként 25-25 ezer forint díjban részesül.  

A tanulmányúton való részvételi támogatást szintén az éves keret felében szabta meg a 

vezetőség, így 125 ezer forint támogatásban részesíti Dr. Körtvélyessy Mónika 

kolléganőt, amivel a díjazottnak el kell számolnia a későbbiekben.   

A fiatalok aktivitása reményt adhat arra, hogy a kutatói munka utánpótlására a jövőben is 

lesznek megfelelő személyek az alapellátás területén.     

A CSAKOSZ elnöke végzetül megköszönte mindazt a támogatást, amit a hat éves elnöki 

ciklusa alatt a tagságtól és a vezetőség tagjaitól kapott, és sok sikert kívánt a jövőbeni új 

vezetőségnek.    

 



        

2. A 2013. év pénzügyi beszámolóját Dr. Rinfel József ügyvezető titkár terjesztette elő. 

A CSAKOSZ könyvelését a kezdetektől e feladatot ellátó Sikerkalauz Kft. Könyvelő 

iroda végzi. Munkájukkal kapcsolatban eddig kifogás nem merült fel. Az általuk 

elkészített beszámoló szerint a 2013. évi bevétel 3.955 e. Ft., ugyanakkor a kiadási oldal 

4.882 e. Ft, így a tárgyévi eredmény - 927 e. Ft. Összességében a CSAKOSZ vagyona 

6.061 e. Ft volt 2013. év végén. 

 

Dr. Bíró Ferenc az Ellenőrző Bizottság elnöke a pénzügyi beszámolót mind formailag, 

mind tartalmilag megfelelőnek, hitelesnek és elfogadhatónak értékelte. A kedvezőtlen 

pénzügyi helyzet elemzésének fontosságát kihangsúlyozva, elfogadásra ajánlotta a 

pénzügyi beszámolót.   

 

Prof. Dr. Kalabay László CSAKOSZ elnök vitára bocsátotta az elnöki és a pénzügyi 

beszámolót. A Közgyűlés részéről érdemi hozzászólás, kiegészítés nem történt. Az ezt 

követő szavazás során egyhangúlag fogadták el a beszámolókat. 

 

3. A CSAKOSZ Alapszabályának módosítását a jogszabályi változások beépítésének 

szükségességén túl a szervezet belső életének újra szabályozásában fellépő igények tették 

szükségessé. A vezetőség korábban már több javaslatot tett ennek érdekében, de az 

Alapszabály módosítására a Közgyűlés jogosult, így a tényleges változtatásokra az összes 

jelen lévő tag vélemény nyilvánításának és javaslat tételi jogának lehetőségével kerülhet 

sor. A napirendi pont levezetésére Dr. Kalabay László Dr. Bíró Ferenc tagtársunkat kérte 

fel, aki a feladatot elfogadta. A Közgyűlés is egyhangúlag járult hozzá ehhez.  

 

A jelen lévő CSAKOSZ tagok a korábbi Alapszabály - módosításai javaslatokkal kiegészített 

változatát - kivetítve követhették, és egyenként fűzhettek hozzá további kiegészítéseket, 

módosítási javaslatokat. 

 

A Közgyűlés a következő módosításokat fogadta el: 

 

A Baranya Megyei Bíróság 2001. szeptember 10. napján meghozott, Pk. 60.185/2001/4. 

sorszámú végzéssel, 2021. nyilvántartás számmal bejegyezni elrendelt CSALÁDORVOS 

KUTATÓK ORSZÁGOS SZERVEZETE a Pécsett, 2014.02.28. napján megtartott 

Közgyűlésén elfogadott 4/2014. (II.28.) számú Közgyűlési Határozatával a civil szervezet 

módosításokat is tartalmazó alapszabályát az alábbiak szerint fogadta el és hagyja jóvá:  

 

1. § 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.1   A szervezet neve: CSALÁDORVOS KUTATÓK ORSZÁGOS SZERVEZETE 

     

        Rövidített neve:  CSAKOSZ 

 

       A szervezet angol neve: Research Organisation of Hungarian Family Physicians 

 

2.2.  Székhelye:  7623 Pécs, Rákóczi u. 2. 

 

2.3  Működési területe: Magyarország   



 

2.4  Jogállása:   Közhasznú szervezet, önálló jogi személy, mely működését  

    a 2011. évi CLXXV. Tv. rendelkezései alá helyezi.  

 

2. § 
 

A SZERVEZET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 
 

2.1. A szervezet célja: Az egészségügyi alapellátás területén végzett kutatási tevékenység 

szakmai, módszertani színvonalának továbbfejlesztése, különös tekintettel  

a.) Good Clinical Practice (GCP) követelményei,  

b.) vizsgálati programok tervezése,  

c.) a vizsgálatok kivitelezése,  

d.) statisztikai kiértékelése,  

e.) előadások tartása és publikálása, 

f.) szakmai együttműködések,  

g.) multicentrikus vizsgálatok stb. 
 

2.2. A szervezet feladata: A tudományág hazai és külföldi eredményeinek ismertetése. 

Családorvosi kutatási programok szervezése, különös tekintettel a népegészségügyi 

feladatokra,  

a.) epidemiológiai vizsgálatok,  

b.) kockázati tényezők elemzése,  

c.) prevenció – gondozás elemzése,  

d.) közösségi orvoslás vizsgálata,  

e.) farmakológiai vizsgálatok, 

f.) Költség-haszonelemzések,  

g.) életminőség vizsgálatok,  

h.) praxis-vezetés körülményeinek elemzése,  

i.) munkaerőhelyzet elemzés,  

j.) minőségbiztosítás elemzése, 

k.)  oktatás-kutatás. 

2.3. Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolataink továbbfejlesztése és újak kialakítása (közös  

kutatási programok, tapasztalatcsere). 

 

2.4. A kutatási eredmények szakmai összejöveteleken történő bemutatása, megvitatása, 

közreműködés azok publikálásában. 

 

2.5. Figyelemmel kíséri a szakterületet érintő oktatási kérdéseket, javaslatokkal és 

bírálatokkal segíti azok megoldását. 

 

2.6. Szükség szerint bevonja munkájába azokat a szakembereket, akik felkészültségüknél 

fogja a Társaság célkitűzéseit elő tudják mozdítani. 

 

2.7. Képviselteti magát bel- és külföldi tudományos üléseken, konferenciákon és 

kongresszuson.  

   

2.8. A szervezet a 2. §-ban meghatározott célkitűzései érdekében: 

- a tagság és a meghívottak részére évente legalább egy alkalommal szakmai 

összejövetelt-konferenciát szervez. 

- konkrét kutatási programokat szervez, pályázatokra jelentkezik. 



 

2.9. A szervezet jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat teljesítésére 

irányuló közhasznú tevékenységet végez közérdekből, haszonszerzési cél 

nélkül,jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően.  

 

2.10.A civil szervezet a közhasznú tevékenysége kapcsán utal az 1997. évi CLIV. Tv. 140. § -

ban írtakra, miszerint  

„az egészségügyi dolgozó, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban álló más személy jogosult és köteles szakmai ismereteinek -a 

tudomány mindenkori állásával, fejlődésével összhangban történő-, folyamatos 

továbbfejlesztésére.” 

 

2.11.A szervezet az előző pontokban meghatározott közhasznú feladatokra és célból jött létre. 

A szervezet gazdasági-, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, illetőleg a jelen 

alapszabályában meghatározott alapcél szerint tevékenység megvalósítását nem 

veszélyeztetve végezhet.  

2.12.A szervezet céljainak elérése érdekében, annak veszélyeztetés nélkül az alábbi 

vállalkozói tevékenységet végezheti: 

 

   7219’08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés (főtevékenység), 

   6311’08 Adatszolgáltatás, web-hosting szolgáltatás,  

6399’08 Máshova nem sorolható egyéb információs szolgáltatás, 

7220’08 Társadalomtudományi humánkutatás, fejlesztés, 

7490’08 Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, 

8299’08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő, üzleti szolgáltatás, 

8559’08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás, 

8690’08 Egyéb humán-, egészségügyi ellátás.  

 

2.13. A szervezet gazdálkodása során eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.  A szervezet befektetési 

tevékenységet nem végez.  

 

2.14. Ezen civil szervezet Magyarországon már nyilvántartásba vett olyan önálló jogi 

személy, amely közhasznú tevékenységet végez, és amely a társadalom és az egyén 

közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, társadalmi 

támogatottsága kimutatható. 

A megfelelő erőforrást és megfelelő társadalmi támogatottságot a 2011. évi CLXXV. 

Tv. 32. § (4.) és (5.) bek-ben írt feltételek megléte igazolja.  

 

A fenti közhasznú tevékenységet végző ezen civil szervezet tevékenységével azzal is 

hozzájárul a társadalmi és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, hogy 

szolgáltatásainak elérését tagjain, munkáltatóin, önkéntesein kívül más személyek 

számára is hozzáférhetővé teszi.  

 

2.15. A szervezet működéséről, szolgáltatása igénybevétele módjáról az éves program 

ismeretében a tagok az ezen alapszabályban rögzítettek szerint, mások a szervezet 

honlapján  (www.csakosz.hu) szerezhetnek tudomást.   

 

http://www.csakosz.hu/


2.16. A szervezet kinyilvánítja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 

szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem is fogad 

el. 

Országgyűlési képviselőjelöltet, önkormányzati választáson jelöltet nem állít, nem 

támogat és azt a jövőre nézve is kizárja. 

A szervezet nem zárja ki, hogy a fent írtakkal egyezően tagjain kívül más is 

részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

3. § 

 

A SZERVEZET TAGJAI 

 

 

3.1. A szervezet tagja lehet:  

a.) teljes jogú tag, 

b.) pártoló tag, 

c.) hallgatói tag, 

d.) tiszteletbeli tag. 

 

4. § 

 

TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE 

 

4.1. A szervezetnek teljes jogú tagja lehet minden nagykorú, cselekvőképes, természetes 

személy, tudományágának egyetemet, vagy főiskolát elvégzett művelője, vagy 

gyakorlati alkalmazója, aki kötelezi magát a szervezet alapszabályának megtartására, 

felvételét belépési nyilatkozatban kéri és a szervezet tagjai sorába felveszik.  

   Az szervezeti tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást 

követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. 

A közgyűlés ezen ügyekben határozatát nyílt szavazással, egyszerű szavazat többséggel 

hozza meg, az indokolással ellátott közgyűlési határozatot az szervezet titkára ajánlott 

postai küldeményként köteles megküldeni 8 napon belül a félnek.  

A közgyűlés által hozott határozatban utalni kell a jogorvoslati lehetőségre, hogy a 

közgyűlés jogerős határozata ellen - jogszabály sértésre hivatkozással-, bírói út 

igénybevételére van lehetőség.  

A tagsági jogviszony a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.  

 

4.2. A szervezet pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki anyagi vagy 

természetbeni juttatásokkal támogatja az egyesület működését.  

A pártoló tag felvételéről az szervezet közgyűlése nyílt szavazással, egyszerű szavazat 

többséggel határoz, az indokolással ellátott közgyűlési határozatot a szervezet titkára 

ajánlott postai küldeményként köteles megküldeni 8 napon belül a félnek. A közgyűlés 

által hozott határozatban utalni kell a jogorvoslati lehetőségre, hogy a közgyűlés jogerős 

határozata ellen - jogszabály sértésre hivatkozással-, bírói út igénybevételére van 

lehetőség.  

A pártoló tagsági jogviszony a közgyűlés által meghozott elfogadó határozattal keletkezik.  

 

4.3. Hallgatói tag lehet az az egyetemi, vagy főiskolai hallgató, akit a Társaság 

nyilvántartásba vesz. A hallgatói tagságot évente meg kell újítani és a diploma 

megszerzésével megszűnik. 



A hallgatói tag felvételéről a szervezet közgyűlése nyílt szavazással, egyszerű szavazat 

többséggel határoz, az indokolással ellátott közgyűlési határozatot az egyesület titkára 

ajánlott postai küldeményként köteles megküldeni 8 napon belül a félnek. A közgyűlés 

által hozott határozatban utalni kell a jogorvoslati lehetőségre, ekként arra, hogy a 

közgyűlés jogerős határozata ellen - jogszabály sértésre hivatkozással-, bírói út 

igénybevételére van lehetőség.  

A hallgatói tagsági jogviszony a közgyűlés által meghozott elfogadó határozattal keletkezik.  

 

4.4.Tiszteletbeli tag lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgár, aki a szervezet 

tevékenységében kiemelkedő eredményeket ért el és akinek jelölését az elnökség 

javaslatára a tagok összessége által a közgyűlésen hozott határozatával elfogadja.  

A tiszteletbeli tagsági jogviszony a tagok összessége által a közgyűlésen meghozott elfogadó 

határozattal keletkezik.  

 

5. § 

 

A TAGOK JOGAI 

 

5.1. A tagokat - a pártoló, hallgatói, tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével - 

egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik. 

 

5.2. A teljes jogú tagnak jogukban áll: 

 

 a.) tisztségüktől függően a testületi üléseken részt venni és személyes tanácskozási, 

észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni. 

Az előírt feltételek fennállása esetén a szervezet bármely tisztségére 

megválaszthatóak. 

 b.) A szervezet tevékenységében, munkájában személyesen részt venni. 

 c.) A szervezet vagyontárgyait rendeltetésüknek megfelelően használni. 

 d.) A szervezet által rendezett programokon, rendezvényeken részt venni,  

 e.) A megszerzett és a szervezet által biztosított kedvezményeket igénybe venni.  

 f.) A Közgyűlés által hozott határozatot bármely tag – a tudomására jutástól számított 

30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. 

g.) A Közgyűlés tárgysorozatán szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban jogosultak 

előzetesen észrevételeket és javaslatokat írásban az Elnökségnek megtenni, 

h.) A szervezetből indokolás nélkül, a kilépés írásbeli jelzésével jogosult kilépni. 

 

5.3. A pártoló-, és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal igen, szavazati joggal azonban nem 

rendelkeznek és tisztségre sem választhatóak. A pártoló-, és tiszteletbeli tagokat az 

egyesület munkájában az észrevételezési és indítványozási jog megilleti . 

 

 

6. § 

 

A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI 

 

6.1. A teljes jogú tagok kötelesek: 

 

 a.) Az alapszabályt, a közgyűlés és a elnökség határozatait betartani. 



 b.) Védeni a szervezet tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat határidőben a szervezet 

pénztárába befizetni. 

c.) A közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetni, mely jelen idő szerint évi 5.000.- Ft  

azzal, hogy ezen összeget minden naptári év legkésőbb június 30. napjáig köteles a 

szervezet számlájára befizetni, amely jelenleg: 50700114-11018245  

d.) Részt venni - tisztségüktől függően - a közgyűléseken, tevékenyen közreműködni a 

szervezet munkájában, feladatainak teljesítésében. 

e.) Tagtársaikkal olyan magatartást tanúsítani, amely alkalmas arra, hogy a szervezet jó 

hírnevét kialakítsa, megtartsa. 

f.) A tag köteles az adataiban (lakcímében, elektronikus elérhetőségében) bekövetkezett 

változást 30 napon belül az Elnöknek bejelenteni.  

g.) a fegyelmi eljáráson –felhívásra- megjelenni, és azon legjobb tudása és lelkiismerete 

szerint az eljárással összefüggő kérdésekre válaszolni, nyilatkozatot megtenni.  

  A tag ezen irányú kötelezettsége alól mentesül, nyilatkozattételi jogát megtagadhatja, 

a hozzátartozói kapcsolatra tekintettel, ill. a szakmai, etikai titoktartás alá tartozó 

ügyekben. 

h.) a tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását, az egyesület 

tevékenységét 

  

6.2. A pártoló tagok – a közgyűlés által meghozott külön megállapodás alapján, jelen idő 

szerint évi 5.000.- Ft összegű – támogatás fizetésére kötelesek, melyet minden  naptári év 

legkésőbb június 30. napjáig kötelesek a szervezetnek a számlájára befizetni, amely 

jelenleg: 50700114-11018245  

 

6.3. A tagok jogaikat és kötelezettségeiket személyesen vagy meghatalmazottjuk (jogi 

személyek és nem jogi személyiségű szervezetek törvényes képviselőik útján) 

gyakorolják, gyakorolhatják. A meghatalmazás legalább teljes bizonyítóerejű magán 

okirattal igazolandó. 

 

7. § 

 

TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZÜNÉSE 

 

7.1. A tagsági jogviszony megszűnése: 

a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 

c) a tag kizárásával;  

d) tag törlésével 

e) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

f) a szervezet megszűnése következtében 

 

aa) A tag a tagsági jogviszonyát a szervezet elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 

bármikor indokolás nélkül, kilépéssel megszüntetheti.  

bb) Amennyiben a tag a későbbiekben nem felel meg a belépésekor vele szemben 

támasztott követelményeknek, és feltételeknek, az elnökség a tagsági jogviszonyt 

harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.  



cc) A tagnak jogszabályt, a szervezet alapszabályát vagy a küldöttgyűlés  határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartása, alapszabállyal ellentétes tevékenysége 

esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére 

- a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.  

Az alapszabály a kizárási eljárás megindítását eredményező magatartásokat,  

tevékenységeket, mulasztásokat az alábbiak szerint határozza meg: 

a) a szervezetnek rendszeresen, vagy szándékosan úgy anyagilag, mint erkölcsileg 

kárt okoz, 

b) a közgyűlés vagy a vezető szervek határozatai, azok végrehajtásai alól magát 

kivonja, 

c) az szervezet tulajdonát, vagyonát jogellenesen eltulajdonította vagy jogellenesen 

magának, vagy másnak gazdasági előnyt szerzett, 

d) a szervezet más tagjaival szemben a jó erkölcsbe ütköző magatartást tanúsít. 

  

    dd) a tag törlésével, ha tagsági díját tárgyév végéig írásos felszólítás ellenében sem 

rendezi. A tagdíj nem fizetése esetén a szervezet elnöke írásban felszólítja a tagdíj 

hátralékában lévőt, azzal hogy 15 napon belül köteles a hátralékát rendezni. Ezen  

felhívásban a tagot figyelmeztetni kell, hogy amennyiben a tartozását 15 napon belül nem 

rendezi, úgy a elnökség kezdeményezi a tagsági viszonynak a közgyűlés által hozott 

határozattal történő törlését. 

 

7.2.     Általános eljárási szabályokat jelen alapszabály az alábbiak szerint határozza meg: 

A tisztességes eljárást biztosító szabályok kapcsán akként rendelkezik, hogy a tag 

tevékenysége, magatartása, mulasztása ellen felhozott körülményeket a felmondás, 

kizárás vagy törlés iránt kezdeményezett eljárás (a továbbiakban: eljárás) lefolytatását 

megelőző legkésőbb 8 nappal az ügyvezető titkár ajánlott levélben, postai úton 

megküldi azzal, hogy arra az érintett tag legkésőbb az eljárás során hozott határozat 

meghozataláig észrevételt, védekezést terjeszthet elő.  

Az eljárást a szervezet közgyűlése által ugyancsak 3 évre megválasztott fegyelmi 

bizottság folytatja le. 

A fegyelmi bizottság által elrendelt tárgyalás akkor határozatképes, ha azon 

valamennyi bizottsági tag jelen van. A megismételt tárgyalás az előtte napirenden lévő 

kérdésekben akkor is határozatképes, ha azon a bizottság több mint a fele jelen van. 

Erre a körülményre, valamint a megismételt eljárás időpontjára és helyszínére az 

eredeti meghívóban utalni kell.  

A fegyelmi bizottság által elrendelt tárgyaláson lehetőséget kell adni arra, hogy az 

eljárás alá vont tag védekezését, nyilatkozatait megtehesse, előadhassa. 

Az eljárás alá vont tag képviselővel is képviseltetheti magát, a képviseleti 

jogosultságot teljes bizonyító erejű magánokiratban kell igazolnia a 

meghatalmazottnak.  

A tagsági jogviszony felmondását, a tag kizárását és tagsági jogviszonya törlését 

(továbbiakban: határozat) kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell 

ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a határozat alapjául szolgáló tényeket és 

bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot 

legkésőbb 8 napon belül a fegyelmi bizottság elnöke ajánlott levélben, postai úton 

küldi meg az érintett tag részére.  



A határozat elleni jogorvoslat lehetőségről jelen alapszabály akként rendelkezik, hogy 

a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül ellene a fegyelmi bizottsághoz 

benyújtandó, de a közgyűléshez címzett fellebbezésnek van helye.  

A fegyelmi bizottság elnöke a fellebbezés érkezését követően a határozat ellen 

benyújtott jogorvoslati kérelmet, valamint az eljárás során keletkezett, beszerzett teljes 

iratanyagot 8 napon belül az egyesület elnökének megküldi, aki további 15 napon 

belül közgyűlést tartozik összehívni, mely jogosult dönteni a határozat helyben 

hagyásáról, megváltoztatásáról, az eljárás megszüntetéséről.  

A közgyűlés ezen ügyekben határozatát egyszerű többséggel hozza meg, az indokolással 

ellátott közgyűlési határozatot az egyesület elnöke ajánlott postai küldeményként köteles 

megküldeni a félnek. A közgyűlés által hozott határozatban utalni kell azon jogorvoslati 

lehetőségre, ekként arra, hogy a közgyűlés jogerős határozata ellen - jogszabály sértésre 

hivatkozással-, bírói út igénybevételére van lehetőség. 

 

7.3. A pártolói tagsági jogviszony felmondható, ha a pártoló tag a későbbiekben nem felel 

meg a belépéskor vele szemben támasztott követelményeknek és feltételeknek.  

A pártoló tag kizárása akkor lehet, ha tevékenysége ellentétessé válik a szervezet céljával 

és feladatával. 

A pártoló tag törlésére akkor kerülhet sor, ha a vállalt támogatást a pártolókkal nem teljesíti.  

 

A pártolói jogviszony megszűnik a pártoló tag halálával, ill., ha a szervezet jogutód nélkül 

megszűnik.  

 

7.4. Tiszteletbeli tagság megszűnése: 

- méltatlanná válása miatt 

- tiszteletbeli tag halálával, megszűnésével 

A méltatlanná válás megállapítására az eljárást bármelyegyesületi tag, vagy vezető  

tisztségviselő kezdeményezheti. 

 

7.5. Mind a pártolói tagsági jogviszonnyal, mind a tiszteletbeli tagsági jogviszonnyal 

kapcsolatos eljárásokra, azok szabályaira az Alapszabály 7.2. pontjában írt rendelkezések 

az irányadóak.  

 

7.6. Az Alapszabály rögzíti, hogy a hátralékos tagdíj vagy egyéb díj követelése bírói úton is 

érvényesíthető. 

 

8. § 

 

A SZERVEZET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK 

 

8.1.A szervezet szervei: 

 a.) közgyűlés, 

 b.) elnökség, 

 c.) felügyelő szerv 

 d) fegyelmi bizottság 

 

8.2. A 8.1. pont b.), c.) és d.) bekezdésében felsorolt szervek tagjává csak büntetlen 

előéletű, nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár választható. 

 A vezető tisztségviselők választása és esetleges visszahívása titkos szavazással történik. 



 

8.3. Az elnökség, a felügyelő szerv és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak 

közeli hozzátartozói. 

 

8.4. A közgyűlés, az elnökség, a felügyelő szerv, valamint a fegyelmi bizottság a határozatait 

alakszerűen hozza meg, s azokat írásba foglalja. 

 

 A határozatokat azok meghozatalát követő 8 napon belül a szervezet székhelyén lévő 

hirdetőtáblán – a személyiségi jogokat, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezései 

figyelembevételével – teszi közzé, a közzétételről a határozatot hozó szerv vezetője 

gondoskodik, továbbá a Szervezet honlapján (www.csakosz.hu) is közzé teszi. 

 

 A határozatoknak az érintettekkel való közlését a szervezet ügyvezető titkára akként 

biztosítja, hogy azt az érintett részére 8 napon belül ajánlott postai küldeményként 

megküldi, és ezeket – a személyiségi jogokat érintő határozatok kivételével – a 

székhelyen lévő hirdetőtáblán is nyilvánosságra hozza.  

 

 A szervezet ügyvezető titkára gondoskodik továbbá a szervezet tevékenysége és 

gazdálkodása legfontosabb adatainak a szervezet székhelyén lévő hirdetőtáblán történő 

közzétételről is.  

 

 Az írásba foglalt határozatot a közgyűlési határozat esetén a levezető elnöknek, a 

elnökség által meghozott határozat esetén a szervezet elnökének és a felügyelő szerv, 

valamint a fegyelmi bizottság által meghozott határozatot azok elnökeinek kell 

aláírásukkal ellátniuk. 

 

       9. § 

  

A KÖZGYŰLÉS 

 

9.1. A szervezet legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés 

ülései nem nyilvánosak, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály, vagy a közgyűlés határozata 

alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

 A közgyűlést a szervezet székhelyére kell összehívni. 

 

9.2 A szervezet - szükség szerint, de évente legalább egyszer tart közgyűlést az éves 

tudományos rendezvényhez kapcsolódóan.  

A közgyűlést írásban, a napirend közlésével, a közgyűlés időpontját 8 nappal megelőzően 

a szervezet ügyvezető titkára, akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag, illetőleg a 

szervezet teljes jogú tagjainak 1/3-a, -ok és cél megjelölésével- hívja össze ugyancsak 

írásban. 

A közgyűlést össze kell hívni a bíróság kezdeményezésére is, továbbá az általános 

törvényességi felügyeletet gyakorló szerv felhívására. Ez utóbbi esetben a törvényességi 

felügyeleti szervet meg kell hívni. 

Kötelező a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések meghozatala céljából ha: 

 

 - a szervezet vagyona a tartozásokat nem fedezi, 

 - a szervezet előreláthatóan nem lesz képes a tartozásokat esedékességükkor 

teljesíteni 
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 - a szervezet céljának elérése veszélybe került. 

 

9.3.A közgyűlés összehívásának rendje: Az írásban, postai úton, vagy elektronikus 

elérhetőség esetén elektronikus úton ( e- mail ) megküldött meghívót a közgyűlés kitűzött  

időpontját megelőzően legalább 8 nappal meg kell küldeni minden tagnak. Az 

elektronikusan küldött meghívó akkor minősül kézbesítettnek, ha annak elküldését a 

számítógép igazolja.  

 

A meghívónak tartalmaznia kell:  

- A szervezet nevét, és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, 

- Az ülés napirendjét.  

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.  

 

A meghívóban közölni kell a határozatképtelenség esetén változatlan napirenddel 

összehívandó közgyűlés helyét és idejét. A határozatképtelenség miatt megismételt 

közgyűlést, az eredeti közgyűlés időpontját követően további 15 perccel későbbi 

időpontra kell kitűzni, mely időpontot az eredeti meghívóban is szerepeltetni kell, azon 

felhívással, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a 

jelenlévők számától függetlenül határozatképes.  

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől, vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok 

a közgyűlést összehívó elnöktől napirend kiegészítését kérhetik. Ha a napirend 

kiegészítése iránt az elnök nem dönt, vagy azt elutasítja,a közgyűlés a napirend 

elfogadásáról szóló határozatát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 

tárgyában.  

 

A meghívót és a napirendi pontokat a szervezet székhelyén elhelyezett hirdetőtábláján is 

a meghívó küldésével egy időben el kell helyezni. 

 

A közgyűlést a levezető elnök vezeti le, akit a jegyzőkönyvvezetésre, továbbá 

jegyzőkönyv hitelesítésre jelölt 2 taggal együtt a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással választ. 

 

Határozathozatal módja:  

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel - a szervezetvezető tisztségviselőinek 

megválasztása és visszahívásuk, valamint a személyiségi jogokat érintő ügyek kivételével 

-, nyílt szavazással hozza. 

Szavazategyenlőség esetén megismételt szavazásra kerül sor és, ha azon is 

szavazategyenlőség alakult ki, úgy az előterjesztés elvetettnek tekintendő.  

 

Minden teljes jogú tag egy szavazati joggal rendelkezik. A tagok jogaikat személyesen, 

vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják, a meghatalmazás legalább teljes bizonyító 

erejű magánokirattal igazolható. 

Tisztségviselő csak cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár, teljes jogú tag lehet.  

 
9.4 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik - a jogszabályok által kötelezően előírtakkal 

összhangban és azon túl is –  

 

a.) a vezető tisztségviselők (elnökség, felügyelő szerv) 3 évre történő megválasztása, 

visszahívásuk, díjazásuk megállapítása  



b.) vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 

munkaviszonyban áll 

c.) az elnökség, a felügyelő szerv és az éves beszámoló megvitatása, elfogadása 

legkésőbb a tárgyévet követő év május hó 31. napjáig, 

d.) a közgyűlés napirendjének elfogadása, 

e.) az alapszabály elfogadása, 

f.) az alapszabály módosítása, 

g.) a tagdíj összegének, megfizetésének módja és határidejének megállapítása, 

h.) pártoló tagok hozzájárulásának meghatározása, 

i.) tag felvételével (pártfogó és tiszteletbeli tagságra is kiterjedően) kapcsolatos döntés, 

j.) a tagsági viszonnyal összefüggő eljárás során hozott döntés ellen benyújtott 

jogorvoslati panasz elbírálása, döntés a tagsági jogviszony felmondásáról, 

kizárásáról, törléséről, valamint a vezető tisztségviselők visszahívásáról 

k.) a szervezetnek más szervezettel, egyesülettel történő egyesülésének, illetőleg a 

szervezet szétválásának kimondása, 

l.) közhasznúsági melléklet jóváhagyása, elfogadása, ugyancsak a tárgyévet követő 

május 31. napjáig,  

m.) a szervezet céljait szolgáló kiadások éves költségvetés tervezetének megvitatása, 

amelynek elfogadását a Közgyűlés az elnökségre átruházhatja amennyiben csak ezen 

napirendi pont miatt lenne szükség újabb közgyűlés összehívására 

n.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a felügyelő szerv tagjával, vagy ezek hozzátartozójával 

köt, 

o.) a jelenlegi ás korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés,  
p.) jóváhagyja az elnökség két közgyűlés között a közgyűlési hatáskört érintő sürgős 

intézkedést igénylő intézkedéseit, hozott határozatait, 

q.) végelszámoló kijelölése, 

r.) döntés az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetére a hitelezők követeléseinek 

kiegyenlítése után fennmaradó vagyonról, 

s.) fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása,  

t.) fegyelmi bizottság beszámolójának megvitatása, elfogadása, 

u.) fegyelmi bizottság tagjainak visszahívása, 

v.) mindaz, amit egyéb jogszabály, illetőleg az alapszabály a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal. 

 

9.5. Az alábbi kérdések elfogadásához a közgyűlés jelenlévő tagjainak 2/3-ának hozzájáruló 

nyilatkozata szükséges: 

 

a) alapszabály elfogadása, 

b) alapszabály módosítása, 

c) éves jelentés és a közhasznúsági melléklet elfogadása, 

d) az éves beszámoló elfogadása, 

e) a tagdíj megállapítása, 

f) a szervezetnek más szervezettel, egyesülettel történő egyesülése,  

g) a szervezet céljának módosítása, 

h) a szervezet megszüntetése 

 

9.6  A közgyűlésen elhangzottakról az esetenként megválasztott jegyzőkönyvvezető 

jegyzőkönyvet vesz fel, melyet rajta kívül a levezető elnök és a jegyzőkönyv két 

hitelesítője ír alá. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet. 



 

A közgyűlési jegyzőkönyvet úgy kell elkészíteni, hogy abból, valamint a hozzátartozó 

jelenlét ívből a határozatképesség megállapítható legyen. A jegyzőkönyv tartalmazza 

az ülés helyét idejét, az ülés napirendjének kérdéseit, elhangzott javaslatok lényegi 

tartalmát, valamint a meghozott határozatokat. A határozatoknál fel kell tüntetni, hogy 

azok meghozatala nyílt, vagy titkos szavazással történt-e, a szavazásban minden részt 

vevő részt vett- e, illetve amennyiben a szavazásnál tartózkodás történt, vagy 

ellenszavazat volt, úgy hány fő tartózkodott, illetve hányan szavaztak a határozat 

mellett és ellen.  

Amennyiben két napirendi pont között a szavazók létszámában változás áll be, azt a 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

  

A döntéseket amennyiben az személyeket, szervezeteket érint az érintettekkel 8 napon 

belül feladott ajánlott postai küldemény útján, illetőleg az érintett átvételt igazoló 

aláírásával írásban kell közölni, illetőleg, ha a döntés tartalma nyilvános és sokakat 

érintő, ez esetben azt ugyancsak 8 napon belül a szervezet mindenkori székhelyén 

található hirdetőtáblán kell nyilvánosságra hozni. A nyilvánosságra hozatalért is a 

szervezet ügyvezető titkára a felelős. 

A szervezet a közgyűlésen hozott döntéseit -a személyiségi jogokat érintő határozatok 

kivételével-,  a honlapján (www.csakosz.hu) is közzé teszi.  

 

A szervezet iratanyagát a szervezet mindenkori székhelyén található irattárban kell 

megőrizni.  Az iratanyag 10 (tíz) év elteltével - a selejtezési jogszabályi rendelkezések 

betartásával - selejtezhető. 

 

 A szervezet irataiba, jegyzőkönyveibe, határozataiba - kivéve a személyiségi 

jogokkal kapcsolatos iratokat - betekinthet az, aki jogosultságát, érintettségét igazolja. 

Ez az igazolási kötelezettség a közhasznúsági mellékletre nem vonatkozik, melyet 

bárki az érdekeltsége igazolása nélkül is megtekinthet, arról saját költségére másolatot 

kérhet. 

 

A betekintést az ügyvezető titkár a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül 

– munkaidőben – a szervezet mindenkori székhelyén biztosítani köteles. 

 

A közhasznú szervezetnek minősülő szervezet éves beszámolóját és a közhasznúsági 

mellékletet a szervezet elnöke és az ügyvezető titkár együttesen készítik el, a szervezet 

közgyűlése az éves beszámolót, közhasznúsági melléklet a tárgyévet követő év május 

31. napjáig bezárólag tartozik megvitatni és jóváhagyásukról határozni, tekintettel a 9. 

§ 4. k-ra 

 

A szervezet ügyvezető titkára gondoskodik az előírt olyan nyilvántartások vezetéséről, 

amelyből az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. 

Ezen nyilvántartások a szervezet székhelyén található hirdetőtáblán tekinthetőek meg.  

 

A szervezet elnöke gondoskodik a közhasznú szervezet tevékenységének, 

gazdálkodása legfontosabb adatainak, működésének, a szolgáltatások igénybevétele 

módjának, az éves beszámolónak, a közhasznúsági mellékletnek nyilvánosságra 

hozataláról is az ezekkel kapcsolatos iratanyagot ugyancsak az alapítvány székhelyén 
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lévő hirdetőtáblán nyilvánosságra hozva, továbbá az egyesület honlapjára 

(www.csakosz.hu) felhelyezve. 

  

10. § 

 

AZ ELNÖKSÉG 

 

10.1 Az elnökség a szervezet általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a  

közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti 

időszakban a szervezet munkájának folyamatosságát. 

 

10.2 A szervezet elnöksége - elnökkel együtt - 15 tagból áll, akik a szervezet vezető 

tisztségviselőjének minősülnek.  

A szervezet elnökét és az elnökség további 14 tagját a közgyűlés választja 3 évre. 

 

A szervezet napi munkájának, a napi feladatok ellátására, az elnöki munka folyamatos 

megsegítésére az elnökség tagjai közül két titkárt választ, akik közül az egyik az 

ügyvezető titkár. A titkárok feladata a mindenkori elnök munkájával, tevékenységével 

összhangban a szervezet feladatai ellátásának folyamatos biztosítása, a szervezet belső 

ügyvitelének, a napi munka koordinálása, összehangolása.  

 

Az elnök esetleges akadályoztatása esetén, a szervezet ügyvezető titkára jogosult eljárni, 

ő az aki az elnöki megbízatással együtt járó feladatokat ezen esetekben ellátja, a 

szervezetet Hatóság és harmadik személyek előtt képviseli. 

 

 A szervezet vezető tisztségviselői tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik, de 

igazolt költségeik megtérítését igényelhetik. 

 

10.3. Az elnökség feladata különösképpen: 

 

a) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 

végrehajtása  

b) a közgyűlés összehívása, napirendi pontok meghatározása, 

c)  a meghívók kiküldése, 

d) tag ellen fegyelmi eljárás kezdeményezése, 

e) tag ellen kizárási eljárás kezdeményezése, 

f) a szervezet napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 

döntések meghozatala,  

g) a szervezet éves beszámolójának elkészítése, a közhasznúsági melléklettel együtt 

a közgyűlés elé terjesztése, 

h) az éves költségvetés elkészítése és annak közgyűlés elé terjesztése, 

i) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és 

tisztségviselők megválasztásának előkészítése, 

j) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, 

k) tagság nyilvántartása, 

l) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése, 

m) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 



n) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és 

annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele, 

o) alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről döntés, 

p) mindaz, amit jogszabály vagy az alapszabály az elnökség hatáskörébe utal, 

illetőleg amit a szervezet alapszabálya nem utalt a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe. 

 

 

10.4. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülést, melyet a szervezet 

ügyvezető titkára írásban, az ülésekre szóló értesítést legalább 8 nappal az ülés előtt írásban, 

elektronikus úton kell közölni a napirend feltüntetésével. Az évi két ülés közül az első 

időpontját úgy kell meghatározni, hogy azon sor kerülhessen a munkaterv összeállítására, az 

éves feladatok meghatározására, valamint a tevékenységről szóló (közhasznúsági melléklet) 

éves beszámoló megtárgyalására, a szervezet vagyonával történt gazdálkodás áttekintésére.  

 

 Az elnökség ülései nyilvánosak, azonban a személyi vonatkozású kérdések kapcsán, 

illetőleg a támogatási ügyekben az elnökség bármely tagja javasolhatja a zárt ülés 

elrendelését, erről az elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. 

 Az elnökség a tagok 1/3-ának indítványára a közgyűlést 30 napon belül köteles 

összehívni. 

Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon tagjainak többsége jelen van, minden 

elnökségi tagot 1 szavazat illet meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

Az elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazást követően hozza meg.   

A határozatképtelenség miatt berekesztett elnökségi ülést az elnök jogosult három napon 

belüli időpontban ismételten összehívni, ezen körülményre, illetőleg a 

határozatképtelenséget követő eljárásra az eredeti meghívóban utalni kell.  

 

A elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a elnökségi tagok közül 

esetenként megválasztott jegyzőkönyvvezető készít és azt a jegyzőkönyvvezető és a 

jelenlévő tagok aláírják és hitelesítik. 

 

A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell 

a.) az ülés helyét, idejét  

b.) a jelenlévők felsorolását 

c.) az ülés tárgysorozatának (napirendjének) kérdéseit 

d.) a hozzászólások lényegét 

e.) a hozott határozatokat. 

 

A határozatoknál fel kell tüntetni, hogy azok meghozatala nyílt szavazással történt, a 

szavazásban minden részt vevő részt vett- e, illetve amennyiben a szavazásnál 

tartózkodás történt, vagy ellenszavazat volt, úgy hány fő tartózkodott, illetve hányan 

szavaztak a határozat mellett és ellen.  

A elnökségi tagok megválasztásuk idejének lejárta után az új elnökség megválasztásáig 

hivatalban maradnak. 

 



A vezető tisztségviselők az ügyvezetési tevékenységük során az egyesületnek okozott 

károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az 

egyesülettel szemben 

 

10.5  A szervezet mindenkori elnöke az elnökség tagja, kinek feladata - egyebek mellett - 

a) a szervezet képviselete,  

b) a közhasznúsági melléklet elkészítése, 

c) olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a közgyűlés és elnökség döntésének 

tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és az azt ellenzők számaránya 

(ha lehetséges, személye) megállapítható, 

d) a szervezet működésének, az elnökség és a közgyűlés döntéseinek, szolgáltatásai 

igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra hozataláról 

történő gondoskodás, amely úgy valósul meg, hogy az ezzel kapcsolatos 

iratanyagot a székhelyén lévő hirdetőtáblán teszi közzé. 

e) a vezetőszerv határozatainak az érintettekkel való közlés biztosítása, illetve 

nyilvánosságra hozatala, ennek módja: az érintett részére 15 napon belül írásban 

történő megküldés, 

f) megállapítja a szervezet alkalmazottjainak munkabérét, a szervezet 

alkalmazottjai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

g) kapcsolatot tart az elnökség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a 

Közgyűlés és az elnökség határozataival összhangban legyenek, 

h) vezeti az elnökség üléseit, 

i) felhatalmazásának keretei között szerződéseket és megállapodásokat köthet a 

szervezet nevében, 

j) a tagok által az ülés előtt írásban benyújtott észrevételeket, javaslatokat és 

indítványokat ismerteti a közgyűlésen, 

k) gondoskodik a határozatok és a jogszabályok végrehajtásáról. 

l) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy a 

szervezet más szervének kizárólagos hatáskörébe, 

m) gyakorolja az utalványozási jogkört a bankszámla feletti rendelkezésre is 

kiterjedően az ügyvezető titkárral együttesen, 

n) felelős a szervezet gazdálkodási rendjéért, 

o) ellenőrzési joggal rendelkezik a gazdálkodás felett, 

p) a szervezet tevékenységével összefüggő alapvető dokumentációkat, nyilvántartást 

őrzi és kezeli. 

q) székhelyváltozás, vezető tisztségviselő személyében történt változás 

bejelentésével kapcsolatban a hatáskörrel bíró illetékes bíróságnál eljár, 

r) az egyesület ügyvezető titkára ellen indított visszahívási eljárás során hozott 

közgyűlési határozatnak az érintett részére történő megküldése, 

s) mindaz, amit jogszabály, ill. jelen alapszabály az elnök hatáskörébe utal. 

 

A szervezet titkárainak feladata különösképpen:  

a) a szervezet ügyvitelének szervezése, vezetése, levelezése, és az adatszolgáltatás, 

b) a közgyűlés és az elnökség ülései írásos anyagának előkészítése, 

c) a tagnyilvántartás vezetése és szervezése, 

d) a felvételi ügyek előkészítése, 

e) folyamatos kapcsolattartás egyéb szervezetekkel, információcsere szervezése és 

megvalósítása, 

f) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása, 



g) gyakorolja az utalványozási jogkört a bankszámla feletti rendelkezésre is 

kiterjedően a szervezet elnökével együttesen, 

h) sajtófigyelő, rendezvények, találkozók szervezője, egyéb információinak 

összegyűjtése, ismertetése a tagsággal, 

i) szakmai kapcsolatok kiépítése az állami, önkormányzati, egészségügyi, oktatási 

társadalmi szervekkel, szervezetekkel és egyéb szakmai egyesületekkel, 

alapítványokkal, 

j) szakmai találkozók, rendezvények tájékoztató megszervezése, ezzel kapcsolatos 

éves programok tervezése, összeállítása, 

k) kezeli a szervezet bevételi és kiadási bizonylatait és azok nyilvántartásait, 

l) ellenőrzi a számlák hitelességeit, 

m) figyelemmel kíséri a tagdíjak befizetését, gondoskodik azok nyilvántartásáról. 

Elmaradás esetén felhívja a tagot teljesítésre, annak eredménytelensége estén 

javaslatot tesz az elnökség ill. a közgyűlés részére a tag kizárásáról,  

n) mindaz, amit jelen alapszabály fentebb már elsődlegesen általa, a szervezet 

elnökével együtt ellátandó feladatának ír elő. 

 

11. § 

 

ELNÖKSÉG TAGJAI 

 

11.1. A civil szervezet jelen idő szerint megválasztott elnöke:  

 Dr. RURIK IMRE   

A civil szervezet vezető szervének, elnökségének további és 2017.02.28. napjáig 

megválasztott 14 tagja: 

 

 Dr. RINFEL JÓZSEF  

aki egyben a szervezet, illetőleg az elnökség ügyvezető titkára is. 

  

 Dr. JANCSÓ ZOLTÁN sz. Jancsó Zoltán 

aki a szervezet, illetőleg az elnökség másik titkára. 

 

További elnökségi tagok: 

 Dr. HAJNAL FERENC  

Dr. HEIM SZILVIA  

Dr. ILYÉS ISTVÁN  

Dr. KALABAY LÁSZLÓ  

Dr. MESTER LAJOS  

Dr. NAGY LAJOS  

Dr. OLÁH ILONA  

Dr. SZABÓ JÁNOS  

Dr. TAMÁS FERENC  

Dr. TORZSA PÉTER  

Dr. VAJER PÉTER  

Dr. VÉGH MÁRIA  

 

12. § 

 

A FELÜGYELŐ SZERV 

 



12.1.A felügyelő szerv elnökét és további két tagját a közgyűlés választja 3 éves időtartamra, 

annak tagjai egyidejűleg a szervezetben más tisztséget nem viselhetnek. A felügyelő 

szerv tagjai a szervezet vezető tisztségviselőinek minősülnek. 

  

12.2 A felügyelő szerv feladata a szervezet pénztár- és számlavezetése feletti ellenőrzés. 

 A fenti ellenőrzéshez a felügyelő szerv jogosult és köteles mindenkor vizsgálatot 

folytatni, ennek érdekében a szervezet minden tagja - a pártoló tagokkal együtt - köteles a 

felügyelő szerv munkáját segíteni. 

 

12.3  A felügyelő szerv jogosult a szervezet működésével és gazdálkodásával kapcsolatos 

bármely ügyet megvizsgálni. 

 

12.4  Ha az ellenőrzése során hiányosságot, jogszabályt, alapszabályt, illetve a szervezet 

érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni a szervezet 

elnökét, vagy az elnökség bármely tagját. 

 Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén 30 napon belül rendkívüli közgyűlés 

összehívását kezdeményezheti. 

 

12.5  A felügyelő szerv köteles a közgyűlésen az eltelt időszak gazdasági helyzetéről 

beszámolót tartani. 

  

12.6   A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 

során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és 

irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

12.7  A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet elnökségi ülésén tanácskozási joggal 

vehet részt. 

  

12.8   A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

 

 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv  

döntését teszi szükségessé; 

 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

 Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak 

megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen 

eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 

 Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

  

 

12.9. A felügyelő szerv határozatképes, ha azon a tagoknak több mint fele jelen van, 

határozatait - valamennyi tag jelenléte esetén - egyszerű szavazat többséggel, más esetben 

egyhangúlag hozza. 



  

12.10. A felügyelő szerv saját tagjai közül megválasztja elnökét, szükség szerint, de évente 

legalább két alkalommal ülést tart, melyet az elnök, akadályoztatása esetén bármely tag 

össze hívhat. Munkájukat térítésmentesen végzik, de igazolt költségeiket elszámolhatják.   

 

13.§ 

 

A FELÜGYELŐ SZERV TAGJAI: 

 

13.1. A felügyelő szerv elnöke: 

 

 Dr. BÍRÓ FERENC  

 

13.2. A felügyelő szervének további tagjai: 

  

 Dr. HINTALAN JÁNOS  

 Dr. OBERLING JÁNOS  

 

 

 

14.§ 

 

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI MEGBIZATÁS MEGSZŰNÉSE 

 

14.1. Megszűnik a vezetői tisztségviselői megbízatás: 

 

a) a határozott idejű megbízatás esetén a megbízatás időtartamának lejártával  

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével, 

c) visszahívással 

d) lemondással 

e) a vezető tisztségviselő halálával,  

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával, 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

 14.2. A vezető tisztségviselő visszahívható, ha: 

a) az elnökség, illetőleg a felügyelő szerv üléseiről rendszeresen - indokolatlanul - 

távol marad, 

b) az elnökség, illetőleg a felügyelő szerv munkájában nem vesz részt, 

c) az elnökség, illetőleg a felügyelő szerv tagjaival összeférhetetlen magatartást 

tanúsít 

d) egyebekben, ha a tag kizárására (Alapszabály 7.1.cc.) vonatkozó magatartást, 

mulasztást tanúsít. 

e) A vezető tisztségviselő visszahívására az indítványt az elnökségi tag esetén az 

egyesület elnöke, felügyelő szerv tagjának esetében a felügyelő szerv elnöke 

kezdeményezi az egyesület közgyűlésénél, melyet az egyesület elnöke 30 napon 

belül köteles összehívni, és amely egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg 

határozatát. 



f) A visszahívás kezdeményezéséről az egyesület ügyvezető titkára 8 napon belül 

ajánlott postai küldeménnyel értesíti a vezető tisztségviselőt azzal, hogy 

észrevételeit védekezését a közgyűlés határozat hozataláig bármikor megteheti. 

g) Az egyesület elnöke ellen a visszahívási eljárás az elnökség legalább 5 tagjának, 

míg a felügyelő szerv elnöke ellen a visszahívási eljárást mindkét további tagja 

írásbeli kezdeményezésére indítható. 

h) A visszahívási eljárásra az Alapszabály 7.2. rendelkezései az irányadóak azzal, 

hogy az ott megjelölt fegyelmi bizottság jog- és hatáskörét, működési szabályaira 

vonatkozó rendelkezéseket a közgyűlés gyakorolja. 

i) A közgyűlés által meghozott határozatot az egyesület ügyvezető titkára küldi meg 

ajánlott postai küldemény formájában 8 napon belül a vezető tisztségviselőnek.  

Az ügyvezető titkár ellen indított visszahívási eljárásban pedig a közgyűlés által 

meghozott határozatot a szervezet elnöke küldi meg ajánlott postai küldemény 

formájában 8 napon belül. 

 

 

15. § 

 

        VEZETŐ TISZTÉSGVISELŐKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

15.1 Vezető tisztségviselő az a nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, akivel szemben 

nem áll fenn a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokban leírt kizáró körülmény, 

valamint személyével kapcsolatban a tisztség betöltésével összeegyeztethetetlen kizáró 

ok nem áll fenn.  

  

15.2 A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a 

közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján, annak tárgyában érintett 

 

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 

b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi 

szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatás. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,  

a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál  

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b.) amellyel szemben adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárási intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 



d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 

e.) büntető eljárás ellene nem folyt és nincs folyamatban, közügyektől eltiltva nem volt. 

 

 

15.3 A felügyelő szerv tagjának a 15.2 pontban írtakon felül csak az választható, aki nem  

 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző  és képviseleti szerv elnöke vagy tagja, 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem áll, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából nem részesül - kivéve a bárki által  

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által a 

tagoknak a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően 

nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve nem 

 

15.4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen 

tájékoztatni, ha vele szemben a fenitek szerinti összeférhetetlenség áll fenn. 

 

16. § 

 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG 

 

16.1  A fegyelmi bizottság elnökét és további két tagját a közgyűlés választja 3 éves 

időtartamra, annak tagjai egyidejűleg a szervezetben más tisztséget nem viselhetnek.  

  

16.2 A fegyelmi bizottság feladata a teljes jogú tagok, a pártoló tagok, a tiszteletbeli tagok 

tagi jogviszonyának felmondásával, kizárásával és törlésével összefüggő eljárások 

lefolytatása, ezen eljárások során határozatok meghozatala. 

 A fenti eljárások megalapozott, szabályszerű és méltányos lefolytatásához a fegyelmi 

bizottság jogosult és köteles mindenkor az eljárásokat lefolytatni, azokban ésszerű 

határidőn belül határozatot hozni, az írásban meghozott, indokolással ellátott 

határozatokat 8 napon belül az érintett fél részére, ill, az egyesület elnökének megküldeni, 

azzal, hogy az egyesület elnöke köteles 15 napon belül rendkívüli közgyűlést összehívni, 

a fegyelmi határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása érdekében.  

 A fegyelmi bizottság jogosult az egyesület bármely tagját, vezető tisztségviselőit az ügy 

körülményeiről meghallgatni.  

 

16.3 A fegyelmi bizottság elnöke az éves rendes közgyűlésen köteles –a személyiségi jogokra 

vonatkozó kérdések kivételével-, a közgyűlésen beszámolni az eltelt időszak fegyelmi 

helyzetéről. 

 

16.4. A fegyelmi bizottság ülései eshetőlegesek, azokat a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló 

bejelentések függvényében tartja. 

A fegyelmi bizottság határozatképes, ha azon a tagok több, mint a fele jelen van. 

A határozatait, nyílt szavazás mellett, ha valamennyi tag jelen van egyszerű többségi 

szavazattal, egyéb esetben, egyhangú határozattal hozza. 

A fegyelmi eljárások lefolytatására, a határozatok meghozatalára az érintett fél részére 

történő közlés módjára és minden további eljárási kérdésekre az Alapszabály 7.2. 

pontjában írtak az irányadóak. 



 

 

16.5. A fegyelmi bizottsági tagság megszűnik: 

- megbízatás időpontjának lejártával 

- lemondással 

- visszahívással 

- halálozással. 

 

A fegyelmi bizottsági tag visszahívását a közgyűlés egyszerű többséggel meghozott 

határozatával rendeli el, a fegyelmi bizottsági tag visszahívható az Alapszabály 14.2. §-

ban foglaltak az irányadóak azzal, hogy a tag visszahívását két bizottsági tag 

kezdeményezheti. 

 

17. § 

 

 

 

 

 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG TAGJAI: 

 

17.1. A szervezet megválasztott fegyelmi bizottságának elnöke:  

 

  Dr. SCHMIDT PÉTER  

 

17.2 A fegyelmi bizottság további tagjai: 

 

Dr. ANTALICS GÁBOR  

Dr. CS.SZABÓ ZSUZSANNA  

 

 

 

 

18.§ 

 

A SZERVEZET JOGI SZEMÉLYISÉGE ÉS VAGYONA 

 

 

18.1 A szervezet jogi személy, működését a Pécsi Törvényszék a szervezet bejegyzését 

elrendelő határozatának meghozatalától kezdi. 

18.2 A szervezet vagyona jelen idő szerint készpénzből és bankbetétből áll. 

18.3. A szervezet bevételei tagdíjból, egyéb díjból, a szervezet alapszabályszerű 

tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint esetleges gazdálkodó szervezetektől, 

vagy más intézményi (intézményi stb.) támogatásból, pályázati forrásokból és egyéb 

bevételekből állnak. 

 A szervezet bankszámlája feletti rendelkezési jog a szervezet mindenkori elnökét, jelen 

idő szerint Dr. Rurik Imre és Dr. Rinfel József ügyvezető titkárt együttesen illeti meg.  

Az aláírási jogosultság akkor szabályszerű, ha a szervezet elnöke és az ügyvezető titkár 

aláírja.   



18.4 A szervezet tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint 

kártérítési felelősséggel tartoznak az szervezetnek vétkesen okozott kárért. 

 

18.5 A szervezet jogutód nélküli megszűnésekor a minden kötelezettség megfizetése után 

fennmaradó ingó vagyon kezelésére és annak értékesítésére a KORSZERŰ 

CSALÁDORVOS KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY (Pk.60.119/2000/7.) Kuratóriuma 

mindenkori elnöke jogosult, az értékesítésből befolyó, illetőleg egyéb készpénzvagyon a 

KORSZERŰ CSALÁDORVOS KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY bankszámlájára kerül 

befizetésre.  

 

 

19. § 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

19.1 Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény, valamint a 2011 évi 

CLXXV. tv rendelkezései az irányadóak.  

  

19.2 Az egyesület elnöke meghatalmazza dr. Schmidt Gábor ügyvédet jelen módosításokat is 

tartalmazó egységes szerkezetű alapszabály megszerkesztésével, a Pécsi Törvényszékhez 

történő benyújtással. 
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   Dr. Rurik Imre 

 

 

4. Az Alapszabály szerint az előző vezetőség megbízása a 3 év lejártával megszűnik, így új 

vezetőség megválasztására került sor. Prof. Dr. Ilyés István vezetőség tag a Jelölő Bizottság 

elnöke ismertette az előkészítő munkájának eredményét.  

Elnöki jelölést Prof. Dr. Rurik Imre a Debreceni Egyetem Családorvosi Tanszékének 

igazgatója kapott, amit a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Más jelölésre nem érkezett 

javaslat, így Prof. Dr. Rurik Imre neve egyedül került fel az elnökjelölt lapra.  

 

A vezetőségre a korábbi vezetőségi tagok közül jelölést kapott: Dr. Ádám Ágnes, Prof. Dr. 

Hajnal Ferenc, Dr. Heim Szilvia, Prof. Dr. Ilyés István, , Dr. Jancsó Zoltán, Prof. Dr. Kalabay 



László, Dr. Mester Lajos, Prof. Dr. Nagy Lajos, Dr. Rinfel József, Prof. Dr. Rurik Imre, Dr. 

Szabó János, Dr. Tamás Ferenc, Dr. Torzsa Péter, Dr. Vajer Péter, Dr. Végh Mária. Azok a 

tagok, akik korábban jelezték, hogy nem kívánják jelöltetni magukat, nem kerültek szavazásra 

és így a listára sem.  

Új jelöltként a Közgyűlés elfogadta Dr. Antalics Gábor, Dr. Balogh Sándor, Dr. Csikós 

Ágnes, Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna, Dr. De Castello Alice, Dr. Oláh Ilona, Prof. Dr. Schmidt 

Péter jelölését, így az ő nevük is felkerült a vezetőségi listára.  

 

Az Ellenőrző Bizottság újraválasztása is ezzel egy időben történt. Itt Dr. Bíró Ferenc, Dr. 

Hintalan János, Dr. Oberling János került fel a jelöltek listájára.  

 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, Dr. Heim Szilvia és Dr. Jancsó Zoltán és Dr. Mester 

Lajos kapott javaslatot, a felkértek a feladatot elfogadták, a Közgyűlés pedig egyhangúlag ezt 

elfogadta. A Szavazatszámláló Bizottság elnöke Dr. Mester Lajos lett.  

Ezt követően került sor a titkos szavazásra, majd a Szavazatszedő Bizottság összeszámolta a 

beérkezett szavazatokat. 

 

A beérkezett 26 érvényes és 3 érvénytelen szavazólap alapján Prof. Dr. Rurik Imre 26 

érvényes igen szavazattal a CSAKOSZ új megválasztott elnöke lett. 

 

Az új vezetőség az érvényes megerősítő szavazatokkal: Prof. Dr. Ilyés István (24), 

Dr. Rinfel József (23), Dr. Szabó János (23), Prof. Dr. Kalabay László (22), Dr. Torzsa Péter 

(22), Dr, Végh Mária (21), Dr. Mester Lajos (21), Prof. Dr. Hajnal Ferenc (20),  

Dr. Jancsó Zoltán (20), Dr. Heim Szilvia (17), Dr. Vajer Péter (17), Prof. Dr. Nagy Lajos (16), 

Dr. Tamás Ferenc (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 14. vezetőségi helyre Dr. Oláh Ilona és Dr. Antalics Gábor egyenlő szavazatot kapott.  

A szavazategyenlőség miatt újra szavazást kellett elrendelni. Az újra szavazás során, Dr. Oláh 

Ilona kapott több szavazatot, így ő lett a CSAKSZ vezetőség tagja. 

Illetve ekkor került sor a Fegyelmi Bizottság három tagjának megválasztására is jelölést 

kapott: 

Prof. Dr. Schmidt Péter, Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna, Dr. De Castello Alice, Dr. Antalics Gábor. 

A Fegyelmi Bizottság tagjai pedig: Prof. Dr. Schmidt Péter (27), Dr. Antalics Gábor (21), Dr. 

Cs. Szabó Zsuzsanna (20) lettek.  

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjainak: Dr. Bíró Ferenc (17), Dr. Hintalan János (17),  

Dr. Oberling János (18) egyhangú támogatással nyertek megerősítést.  

 

 

 



Prof. Dr. Rurik Imre CSAKOSZ megválasztott elnökeként megköszönte a bizalmat, illetve 

elismerését és köszönetét fejezte ki a korábbi vezetőség munkáját, valamint Prof. Dr. Kalabay 

László korábbi elnöki tevékenységét illetően.  

Az újonnan választott vezetőségi tagokat alakuló ülésre kérte, a Közgyűlést pedig feloszlatta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CSAKOSZ díjazottjai-2014.  
 
 
A” Legjobb családorvosi témájú TDK előadás” különdíj 
 
 
Az időskori szarkopénia előfordulása Baranya megyei szociális otthonokban, 
megelőzésének lehetőségei 
Király Hedvig, Gergics Marin 
PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs  

 
  
 
Bevezetés: A sikeres öregedés nagyban függ attól, hogy milyen mértékben tudjuk 
megőrizni idős korra mobilitásunkat és önellátási képességünket. Életkorral a vázizom 
mennyisége és az izomerő is csökken. Ez a folyamat - melyet szarkopéniának 
neveztek el - fokozott elesési hajlammal, törékenységgel, funkcionális, később 
kognitív zavarokkal jár együtt. Fokozza a dekubituszra, csípőtáji törésekre való 
hajlamot. A kezelésére korábban alkalmazott hormonkészítmények súlyos 
mellékhatásaik miatt visszaszorultak. Jelenleg a szarkopénia megelőzésén van a 
hangsúly. A leghatékonyabb megelőzési lehetőség a megfelelő táplálkozás és a 
rendszeres fizikai aktivitás.  
Célkitűzés: Vizsgálatunk célja az időskori izomtömeg és izomerő vesztés felmérése 
szociális otthonban élő idős nők körében. Vizsgáltuk azt is, hogy az általuk végzett 
fizikai aktivitás befolyásolja-e testösszetételüket.  

 



Módszerek: Az önkénteseket 3 korcsoportra osztottuk: 55-69 éves, 70-79 éves és 80 
év feletti idősek. Vizsgálatainkat egy pécsi és egy vidéki szociális otthonban kezdtük 
el. A betegek dokumentációjának áttekintése mellett testtömeg, testmagasság, has-, 
csípő-, láb-, felkar körfogat mérése történt. Az alultápláltság kizárására Mini 
Nutritional tesztet (MNA), a kognitív funkciók felmérésére Mini Mental tesztet 
(MMSE), míg a mindennapi aktivitás megítéléséhez Bartel indexet számoltunk. A 
testösszetételt Bodystat Quadscan 4000 készülékkel, az izomerőt kézi dinamométer 
segítségével mértük és Timed Up & Go-tesztet végeztünk. A szarkopénia 
diagnózisához az európai konszenzus diagnózis kritériumrendszerét használtuk 
(EWGSOP).  
Eredmény: Korral a testtömeg szignifikánsan csökkent. A szarkopénia előfordulása az 
irodalmi adatoknak megfelelően életkorral nőtt. A kor előrehaladtával az izomerő 
csökkent, a TUG-teszt teljesítéséhez szükséges idő pedig nőtt. A rendszeres heti 2x 
½ órás torna nem befolyásolta a betegek testösszetételét, viszont a falun élő idősek 
közt a szarkopénia előfordulása kisebb volt. 
 
 
 
 
Migrénes betegek életminőségének és pszichometriai adatainak felmérése 
Balog Anna, V. évf., Watti Nermin, IV. évf. 
SZTE ÁOK, Neurológiai Klinika, Szeged 
 
Bevezetés: A migrén az egyik leggyakoribb primer fejfájásbetegség, melynek 
terápiája nem megoldott, és jelentősen rontja az életminőséget. Ismert, hogy a 
migrén gyakran társul pszichés problémákkal, elsősorban depresszióval, azonban 
kevés adat áll rendelkezésre a betegek stresszel való megküzdési képességéről. Ezért 
vizsgálatunk célja a Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinikáján gondozott 
migrénes betegek pszichometriai adatainak (depresszió, szorongás, stressz) és 
életminőségének felmérése, egészséges alanyokhoz képest. Módszerek: 
Keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk kérdőíves módszerrel (Beck depressziós skála, 
SF-36, Spielberger-teszt, Rahe stresszről és megküzdésről szóló kérdőív). 47 
migrénes és 40 neurológiai szempontból egészséges, korban és nemben illesztett 
kontroll személyt vontunk be. Az eredményeket SPSS statisztikai szoftver 
segítségével elemeztük.  
Eredmények: Munkánk során migréneseknél szignifikánsan magasabbak voltak a 
depresszióra (migrénes 9,46±1,26 vs. kontroll 3,43±0,78, p<0,001), szorongásra 
(migrénes 45,57±1,36 vs. kontroll 37,58±1,45, p<0,001) és stresszre (migrénes 
10,0±0,38 vs. kontroll 6,08±0,47, p<0,001) vonatkozó pontértékek, és 
alacsonyabbak a stresszel való megküzdés (migrénes 6,96±0,47 vs. kontroll 
8,79±0,39, p<0,008) pontszámai a kontroll személyekhez képest. A migrénesek 
29%-ában kimutathatóak voltak depressziós tünetek, annak ellenére, hogy egyikük 
sem volt diagnosztizált depressziós. Továbbá az SF36 kérdőív minden domainje 
alapján a betegeknek szignifikánsan rosszabb volt az életminősége. Az általános 
egészségre (General Health) vonatkozó pontszám negatív korrelációt mutatott a 
fájdalom erősségével (p<0.03). Megbeszélés: Eredményeink igazolják, hogy a 
klinikánkon gondozott migrénes betegek körében szignifikánsan gyakoribbak a 
vizsgált pszichés problémák, azonban ezek gyakran nem kerülnek felismerésre. Mivel 



ezen társbetegségek nagymértékben rontják az életminőséget, fontos a tünetek korai 
felismerése és kezelése. 
 
 
 
Öröklődési tényezők szerepének vizsgálata az abdominális zsírszövet és a nem-
alkoholos zsírmáj kialakulásában: ikervizsgálat során nyert adatok 
Drobnik Zsófia, III. évf. orv. halg. 
MTA-SE „Lendület” Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport, Városmajori Szív- és 
Érgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest 
 

 
 
Elhízásban az abdominális zsírszövet növekedése és a nem-alkoholos zsírmáj 
(NAFLD: non-alcoholic fatty liver disease) jelenléte fokozott kardiometabolikus 
kockázattal jár együtt. Kevés adat áll rendelkezésre, hogy az abdominális zsírszövet 
alakulásában és a NAFLD jelenlétében van-e az örökletes tényezőknek jelentősége. A 
jelenlegi klasszikus klinikai ikervizsgálat keretén belül adatokat kívántunk nyerni arra 
vonatkozóan, hogy örökletes tényezők szerepet kapnak-e az abdominális zsírszövet 
mennyiségének és a NAFLD súlyosságának kialakulásában. A klinikai vizsgálatban 82 
felnőttkorú (35-75 év) ikerpár (22 monozygota [MZ] - életkor 59±9 év és 19 dizygota 
[DZ] - életkor 55±9 év) vett részt. A képalkotó vizsgálatot 256-szeletes CT-
készülékkel (Brilliance iCT, Philips Healthcare, Best, The Netherlands) végeztük. Az 
ikreknél a CT-felvételek alapján meghatároztuk a haskörfogatot, az abdominális 
subcutan zsírszövet és a visceralis zsírszövet mennyiségét. A máj és a lép CT-
denzitását három 300 mm2 ROI (region of interest) átlaga alapján kalkuláltuk. A 
NAFLD mértékét a máj-lép denzitásának hányadosa (CTL/S) és különbsége (CTL-S) 
alapján állapítottuk meg. A MZ és DZ ikerpárok közötti konkordanciát a Pearson 
korrelációval vizsgáltuk. Az öröklődési indexet a Falconer-módszer szerint kalkuláltuk. 
Az abdominális subcutan zsírszövet mediánértéke 193,0 [IQR:144,1-250,3] cm2, a 
visceralis zsírszövet mediánértéke 128,5 [IQR:77,2-180,5] cm2 volt. Az abdominális 
subcutan zsírszövet, ill. a visceralis zsírszövet alakulásában az öröklődésnek 
meghatározó szerepe (0,79, ill. 0,74), míg a NAFLD-t jellemző paraméterek 
alakulásában az öröklődésnek minimális jelentősége volt (CTL/S és CTL-S: 0,12 és 
0,12). A klinikai ikervizsgálatunk eredménye arra utal, hogy az abdominális 
zsírszöveti raktárak alakulásában az öröklődésnek meghatározó jelentősége van, 
ezzel szemben a NAFLD kialakulásában a genetikai tényezők nem kapnak érdemi 
szerepet. A vizsgálatot az EFSD New Horizons Programme támogatta.  

 



A szűrésen való részvétel hatása a diabéteszes betegek túlélésére különböző 
szociodemográfiai tényezők függvényében  
Szőllősi Gergő József, I. éves MSC hallgató 
Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai 
és Epidemiológiai Tanszék, Debrecen 

 
A diabetes mellitus az egyik legjelentősebb hazai népegészségügyi probléma. Komoly 

terhet ró az ellátórendszerre, és az életminőséget is nagymértékben befolyásolja, 

ezért szűrése kiemelt jelentőségű. Viszont nem jól ismert a szűrővizsgálattal és a 

tünetek alapján felismert esetek prognózisa közötti különbség. 

Vizsgálatunk célja volt, hogy elemezzük a szűréssel felfedezett, illetve a korábban 

már diagnosztizált betegek túlélési ideje közötti különbséget. Továbbá szerettük 

volna megbecsülni, hogy az egyes szociodemográfiai tényezők hogyan befolyásolják 

a rejtett és az ismert diabéteszben szenvedők prognózisát. 

Kutatásunk adatait a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara által működtetett 

Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés Programra épített, 2001-ben elindított Rejtett 

Morbiditás Vizsgálat szolgáltatta, amelyben 55-64 éves felnőttek egészségi 

állapotának alakulását követtük háziorvosaik segítségével. A 2013-ban lezárt 

adatbázis segítségével értékeltük a diabéteszes betegek túlélését többváltozós Cox 

regresszió segítségével. 

Elemzésünk során 4273 fő adatait használtuk fel, melyből a háziorvosi nyilvántartás 

alapján 495 ismert és 363 szűréssel felfedezett diabéteszes beteget azonosítottak 

2001-ben. A diabéteszes betegek túlélésére ható szociodemográfiai tényezők közül a 

kor, a nem és az iskolai végzettség bizonyult szignifikáns befolyásoló tényezőnek. A 

férfiak rosszabb prognózisát a 2,4-es veszélyhányados (VH) jelezte (p<0,001). A 60-

64 évesek túlélése jelentősen rosszabbnak bizonyult a fiatalabb korcsoporthoz 

viszonyítva (VH=1,42; p=0,019). A képzettség tekintetében a magasabb iskolai 

végzettség erős protektív faktorként jelent meg (az egyetemi végzettséggel 

rendelkezők prognózisa lényegesen kedvezőbb volt, mint az alapfokú végzettséggel 

sem rendelkezőké: VH=0,40; p=0,005). A tünetek alapján diagnosztizált és a szűrés 

során felismert diabéteszes beteg túlélési esélye közt nem találtunk szignifikáns 

eltérést (VH=0,78; p=0,074). 

Vizsgálatunk szerint (1) a diabéteszes betegek túlélése szempontjából kedvezőtlen 

prognosztikai faktor az idősebb kor, a férfi nem és a képzetlenség; (2) a szűréssel 

felfedezett esetek túlélése nem tér el a tünetek alapján felismert esetekétől. 
 

 

 



 

 

„Legjobb családorvosi kutatási témájú közlemény” 
 

Personality and cardiovascular risk: Association between hypertension and affective 
temperaments — a cross-sectional observational study in primary care settings 
Eőry Ajándék, Gonda Xénia, Lang Zsolt, Torzsa Péter, Kalabay László, Rihmer Zoltán 

 
Kutatócsoportunk azt vizsgálta, hogy az affektív temperamentumok mutatnak-e 
összefüggést a hipertóniával, háziorvosi gondozásban lévő betegeknél. 
Az affektív temperamentumok a személyiség örökletes, az élettartam folyamán 
változatlanul jelenlevő érzelmi válaszreakcióit tárják fel. Már Hippocrates is 
összefüggésbe hozta a szangvinikus, kolerikus, melankólikus és flegmatikus 
személyiségvonásokat testi betegségekkel. A XIX-XX. század fordulóján pedig 
kialakult egy olyan spektrum-elmélet, amely az egészséges hangulati variánsokat és 
a depresszió különböző formáit egy spektrum két végpontjaként fogta fel (Kraepelin, 
Kretchmer). A temperamentumokat önjellemző kérdőívvel 2005 óta tudjuk mérni 
(H.S. Akiskal, TEMPS-A) öt alskálán: depresszív, ciklotím, hipertím, ingerlékeny, 
szorongó (Magyarországon 2006 óta; Rózsa, Rihmer). Mindannyian ennek az öt 
temperamentumnak a keverékei vagyunk, de ha egyes temperamentumok 
dominánsan (nagyon magas pontszámmal) vannak jelen a személyiségben, akkor 
azok major affektív kórképek kialakulására hajlamosíthatnak, azok típusát 
befolyásolhatják, és meghatározhatják a prognózist is. 
A 251 háziorvosi praxisban gondozott betegnél (179 primer hipertóniás) a domináns 
ciklotím temperamentum szignifikánsan nagyobb arányban volt jelen a hipertóniások 
között, mint a normotenzív csoportban. A ciklotím temperamentum az életkortól, 
elhízástól és a cukorbetegségtől függetlenül mutatott összefüggést a hipertóniával. 
A ciklotím temperamentumra a nagyfokú hangulati labilitás (egyszer fent, máskor 
lent) jellemző. Az egyik pillanatban sziporkázik, míg a másikban teljesen dilettánsnak 
tűnik. A ciklotím temperamentumú személyek a hangulati hullámzásból a negatív 
periódusokat jobban megélik, kifejezetten hajlamosak bipoláris betegségre korai 
kezdettel, rossz gyógyhajlammal, fokozott öngyilkossági veszéllyel. 
A korai szűrés és egyénre szabott prevenció a jövőben elősegítheti, hogy a 
személyiség feltárásával megelőzzük ezeknek a rossz gyógyhajlamú betegségeknek a 
kialakulását. 
Demó videó az affektív temperamentumokról: 
http://www.youtube.com/watch?v=aw1N5FMsE1Y&list=UUoOXPn0YsL56wKMGNgp5
puw&index=1&feature=plcp  

http://www.youtube.com/watch?v=aw1N5FMsE1Y&list=UUoOXPn0YsL56wKMGNgp5puw&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=aw1N5FMsE1Y&list=UUoOXPn0YsL56wKMGNgp5puw&index=1&feature=plcp


Magyar nyelvű összefoglaló közlemény az affektív temperamentumokról: EŐRY, A. & 
RIHMER, Z. 2011. [The clinical importance of affective temperaments]. Az affektív 
temperamentumok klinikai jelentősége, Orvosi Hetilap 26, 144-157. 
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Háttér: A diabeteses és hypertoniás időskorú páciensek kezelése és gondozása az 
alapellátás egyik nehéz feladata. A metabolikus syndroma ezen két komponensével 
rendelkező páciensek gyakran túlsúlyosak illetve obesek. Annak ellenére, hogy a 
metabolikus syndroma paramétereinek mérésére elsősorban rendelői körülmények 
között kerül sor, a testsúlymérést rendszeresen a páciensek otthon, maguk végzik. 
Célkitűzés: A vizsgálat célja a páciensek saját maguk által szolgáltatott retrospektív 
és aktuális testsúlyadatainak elemzése volt, különös tekintettel a hypertoniában ill. 2-
es típusú diabetesben szenvedőkre.  
Páciensek és Módszerek: 540 fő (225 férfi és 315 nő) 60 és 75 év közötti páciens 
került konszekutív módon bevonásra az alapellátásban. Saját, aktuális és retrospektív 
testsúlymérési adatok kerültek rögzítésre, életkori dekádonként, 20 éves kortól. A 
diabetesben ill. hypertoniában szenvedő és azzal nem rendelkező páciensek adatai is 
összehasonlításra kerültek. 
Eredmények: Az aktuális átlagos testsúly a bevontak minden csoportjában 
szignifikánsan magasabb volt, mint a 20 éves kori. Összehasonlítva a kontroll csoport 
megfelelő adataival, a hypertoniás nők és férfiak 20 éves kori és aktuális testsúlya 
nem mutatott szignifikáns különbséget hozzájuk képest, de az 5. életkori dekádban 
magasabb testsúlygyarapodás volt körükben észlelhető. A diabetesek kiindulási (20 
éves kori) átlagos testsúlya lényegesen magasabb volt, mint a hypertoniásoké vagy a 
kontrollcsoport tagjaié. Körükben a legnagyobb testsúlygyarapodásra férfiaknál 20-30 
éves kor között, nőknél 30-40 éves kor között került sor, mely szignifikánsan 
magasabb volt mint a többi csoportban, továbbá 50-60 éves kor között ill. a 
diagnózis felállítását megelőző évtizedben is mindkét nemben lényeges 
testsúlygyarapodást lehetett megfigyelni. 
Következtetések: A 20 és 40 éves kor között bekövetkező jelentős 
testsúlygyarapodás a 2-es típusú diabetes kialakulásának fontos etiológiai tényezője 
lehet. A testsúly változatlansága vagy csupán kismértékű növekedése preventív 
tényező ezen szempontból. Figyelembe véve a jelen vizsgálat korlátait, további 



évtizedeken át tartó epidemiológiai adatgyűjtés javasolható, nagyobb populáción 
ezen etiológiai faktor szerepének mélyebb megértéséhez. 
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2014. február 21-március 16. között harmadik alkalommal utaztam Malawiba, hogy a 
Sant'Egidio Közösség DREAM (Drug Resource Enhancement against AIDS and 
Malnutrition) programjában önkéntes orvosi munkát végezzek. Malawiban, ehhez a 
Magyarországhoz hasonló méretű, de kb. 13-15 millió lakosú országban az 
egészségügyi ellátás meglehetősen alacsony színvonalú, és a nagyon rossz 
közlekedési lehetőségek miatt a népesség nagy többsége számára nagyon nehezen 
elérhető.  Malawi a világ harmadik legszegényebb országa, az egy főre jutó bruttó 
nemzeti termék (Gross National Income – GNI: az adott ország tulajdonában lévő 
termelési tényezők (termőföld, termelési eszközök, tőke, technológiai ismeretek) 
segítségével előállított termékek és szolgáltatások összes értéke. Azaz a GDP 
értékéhez még hozzáadjuk az adott ország külföldön megtermelt jövedelmét és 
kivonjuk belőle más ország vállalatai által az adott országban előállított értéket): 320 
USD/fő. A népesség kb. 80%-a olyan településeken, leginkább vályogtéglából 
készült kunyhókban él, ahol sem elektromos áram, sem ivóvíz nincs. Hiányzik a 
fürdőszoba, illetve a legelemibb higiénia lehetőségei. A leggyakoribb betegségek: 
malária, tbc, HIV, hasmenéses betegségek (időről-időre felüti fejét a kolera is). 
Legégetőbb egészségügyi problémák: orvoshiány, infrastruktúra és fogyóeszközök, 
gyógyszerek, infúziók, vérkészítmények súlyos hiánya, a legközelebbi orvosi ellátás 
lehetősége gyakran minimum 80 km-re van. A DREAM-program a legmodernebb 
mikrobiológiai laboratóriumi módszerek segítségével, az AIDS-kezelésben a jelenlegi 
gold standardot jelentő antiretroviralis triterápia alkalmazásával elsősorban HIV-
pozitiv terhes nők gyógyszeres kezelését, illetve a társbetegségek gyógyítását végzi 
Malawiban 3 nagy, és ezekhez kapcsolódóan 13 kisebb satellita központ, vagy 
outreach keretében. 
Idén az elmúlt évek HIV-kezeléssel kapcsolatos tapasztalatai után arra is 
lehetőségem volt, hogy a napi betegellátás (a helyi orvosi munkát végző, jobbára 3 
éves egészségügyi végzettséggel rendelkező kollégák) támogatása, oktatása mellett 
a DREAM-programban végzett orvosi kutatások egy részébe is bekapcsolódjak. 
Nyugat-Európában és az USA-ban a HIV-pozitiv betegek nagy része nem vállal 
gyermeket, viszont óriási probléma a harmadik világban, különösen is a Szaharától 
délre fekvő szegény afrikai országokban a vírus vertikális terjedése, elsősorban az 
anyatejes táplálás során. Az elmúlt tíz évben, tíz szub-szaharai afrikai országban a 

 



HIV-pozitv terhes nők antiretroviralis kezelésében a DREAM által szerzett 
tapasztalatok óriási jelentőségűek. A WHO/UNAIDS mai HIV-kezelési szakmai 
protokolljainak terhesek nők, illetve két év alatti gyermeket szoptató anyák 
kezelésével foglalkozó részei nagyrészt a DREAM kezelési tapasztalatain, kutatási 
eredményein alapulnak. Malawiban többek között az antiretroviralis gyógyszerek 
magzatra, gyermekre gyakorolt toxikus hatásaival, a betegek adherenciájával és a 
gyógyszer-rezisztenciával kapcsolatban folynak kutatások. A Project Malawi 
keretében 2012-2016 között zajló kutatás egy részével, a nephrotoxikus hatások 
vizsgálatával, illetve az adherencia problémák-rezisztencia elkülönítésének kérdésével 
foglalkoztam malawi, illetve a DREAM-programot elindító, és a kutatást vezető olasz 
kollégákkal együtt. A DREAM támogatására folyamatosan, turnusokban vannak jelen 
a Sant'Egidio Közösség tagjai, közöttük időnként magyar önkéntesek is. Mivel ebben 
a turnusban egy nagyobb kutatási projekt részfeladataiban segítettünk, amely 2016-
ban ér véget, a tényleges kutatási eredmények közlésére még várnunk kell. Az 
adatgyűjtés, a betegekkel való személyes elbeszélgetések, valamint a közvetlenül a 
kutatás számára kidolgozott számítógépes programmal való megismerkedés és annak 
napi használata azonban nagyon konkrét, számomra a későbbi hazai háziorvosi 
gyakorlatban, családorvosi kutatásban is használható képességek elsajátítását 
jelentették. Részeredményeinkről természetesen örömmel számolok majd be a 
következő CSAKOSZ-konferencián is, és nagyon köszönöm a tanulmányutat 
támogató ösztöndíjat, amivel rendszeres malawi önkéntes munkám egyik, idei 
állomását segítették! 
 

 


