A Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekciójának
Szervezeti és Működési Szabályzata

Preambulum
A Magyar Sebész Társaság (továbbiakban MST) Kísérletes Sebészeti Szekciója
(továbbiakban Szekció) az MST keretén belül működik. A Szekció működésének
alapszabályait tagsága alkotja meg; azokat az MST vezetősége hagyja jóvá. Az MST Kísérletes
Sebészeti Szekciójának tradicionális alapítási éve 1967. A Szekció munkája az elsőként 1967ben megrendezett, majd kétévente sorra kerülő Magyar Kísérletes Sebészeti Kongresszusok
hagyományain építkezik.
A Szekciónak történeti hátteret adó Kongresszusok időpontja és helyszíne a következő
volt: 1967 Debrecen, 1969 Pécs, 1971 Szeged, 1973 Visegrád, 1975 Hajdúszoboszló, 1977
Pécs, 1979 Szeged, 1981 Budapest, 1983 Debrecen, 1985 Zalaegerszeg, 1987 Szeged, 1989
Budapest, 1991 Hajdúszoboszló, 1993 Kaposvár, 1995 Pécs, 1997 Debrecen, 1999 Szeged,
2001 Pécs, 2003 Siófok, 2005 Hajdúszoboszló, 2007 Pécs, 2009 Szeged, 2011 Budapest, 2013
Debrecen, 2015 Pécs, 2017 Herceghalom, 2019 Szeged.
A Szekció működésének általános célja a sebészet és határterületein felmerülő
valamennyi tudományos és tudománypolitikai kérdés művelése, figyelemmel kísérése, azoknak
szűkebb vagy tágabb körű megvitatása, rendezvények, szimpóziumok, kongresszusok
szervezése, valamint a vitás kérdésekben való állásfoglalás. A Szekció működési szabályzatát
a hagyományokat őrző és megerősítő szakmai vezetők az alábbiakban írásban is rögzítik.
1. §
A Szekció neve (és rövidítése):
Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekciója (MST-KISEB Szekció);
angolul: Experimental Surgical Section of the Hungarian Surgical Society;
németül: Sektion für Chirurgische Forschung der Ungarische Gesellschaft für Chirurgie.
2. §
A Szekció alapítási éve: 1967
3. §
A Szekció tevékenységének célja:
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1. A sebészeti alap- és alkalmazott kutatás magas szintű művelése, az elméleti - tudományos
alapok és a klinikai sebészet, illetve más, sebészeti jellegű szakmák közötti kapcsolat kiépítése,
fenntartása és elősegítése;
2. Az általános sebészet és a kapcsolódó orvosi szakterületek műtéttechnikai ismereteinek
graduális és posztgraduális oktatása, elősegítve a hagyományos és a legmodernebb, új
sebészeti eljárások megismerését és elsajátítását;
3. Kapcsolattartás az MST és sebészethez szorosan kapcsolódó szakmai szervezetekkel, aktív
részvétel egymás rendezvényein;
4. Hazai és nemzetközi tudományos ülések és kongresszusok szervezése;
5. A tudományos-kutatási és oktatási aktivitás rendszeressé tétele az Európában működő
hasonló célú társaságok munkájához való csatlakozás útján;
6. Az interdiszciplináris együttműködés elősegítése érdekében kapcsolat létesítése és
együttműködés más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel;
segítve, irányítva, összehangolva tagjai ilyen irányú tevékenységét.
4. §
A Szekció tevékenysége során:
1. Az MST munkájával együttműködve egységes tudományos elvek, oktatási és kutatási
szakmai koncepciók kidolgozására törekszik;
2. Céljai megvalósítása érdekében egyeztetés után javaslattevő és véleményező tevékenységet
fejt ki a szakterületet általánosan és alapvetően érintő döntések, tervek, fejlesztések,
koncepciók, jogszabályok és állásfoglalások kidolgozásában, illetve módosításában;
3. A meghozott döntésekre, szabályozásokra vonatkozó tapasztalatait, javaslatait - tagjai
összehangolt véleményét figyelembe véve - továbbítja a téma szerint illetékes szervhez;
4. Tájékoztatja a Szekció és az MST tagjait a távlati és időszerű fejlesztési célokról, kiemelt
szakmai célprogramokról, pályázatokról, döntésekről, szabályozásokról;
5. Közreműködik a sebészeti - műtéttani oktatás- és tudománypolitikával kapcsolatos feladatok
megoldásában;
6. Összehangolja tagjai tevékenységét;
7. Előmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, munkájuk feltételeinek javítását, tevékenyen
szorgalmazza a szakterület társadalmi megbecsülését: ezen keresztül pályázatokat írhat ki,
javaslatokat tesz kitüntetések adományozására, emlékérmeket és díjakat alapít és adományoz;
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8. Részt vesz hazai és nemzetközi tudományos szakmai szervezetek munkájában és ezekben
megbízottai útján képviselteti magát;
9. Az MST éves kongresszusát követő évben, kétéves időközönként megrendezi a
tudományterület eredményeit összefoglaló Magyar Kísérletes Sebészeti Kongresszust;
10. Egyéb, tudományos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szolgáló hazai és
nemzetközi vitákat és egyéb rendezvényeket szervez.
5. §
A Szekció vezetősége
1. A Szekció kilenctagú vezetősége irányítja és összehangolja a Szekció gyakorlati munkáját;
2. A vezetőség az orvostudományi karral rendelkező magyarországi egyetemek önálló,
sebészeti kutatásokat végző és sebészeti alapismereteket oktató intézeteinek, tanszékeinek
igazgatóiból és általuk delegált 1-1 főből áll (összesen 4+4 fő). Szervezetileg nem önálló, de
sebészeti irányú elméleti/klinikai kutatásokat és/vagy oktatást folytató intézet, osztály, részleg
képviselője esetében a vezetőség titkos szavazással dönt a vezetőségi tag személyéről (1 fő);
3. A vezetőség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik; lehetőleg az MST,
illetve a Szekció kongresszusai alatt;
4. A vezetőségi ülést az elnök hívja össze írásban, az ülés helyét, időpontját, napirendjét
tartalmazó meghívóval az ülés előtt legalább két héttel. A meghívóban nem szereplő ügyben a
vezetőség csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi tag jelen van. Az ülés határozatképes, ha
a szavazásra jogosult tagok közül legalább 5 fő jelen van;
5. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 14 napon belül ismételten össze kell hívni a
vezetőséget. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés is csak akkor
határozatképes, ha azon a vezetőség tagjai közül legalább 3 fő jelen van;
6. A vezetőségi üléseken a vezetőség tiszteletbeli tagjait, továbbá a Szekció elnökét és titkárát
(ha nem tagja a vezetőségnek) állandó meghívottként tanácskozási jog illeti meg;
7. A vezetőségi tagok megbízatása két évre szól, mely hosszabbítható;
8. A vezetőség dönt a Szekció kétévente megrendezésre kerülő Kongresszusának helyszínéről
és a Kongresszus elnökének személyéről. Az a pályázó kapja meg a Kongresszus
megrendezéshez szükséges támogatást, aki megkapja az összes érvényesen leadott szavazat
több mint ötven százalékát. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
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6. §
A Szekció elnöke
1. A Szekció elnökét a vezetőségi tagok választják a vezetőségi tagjai közül, forgórendszerben,
titkos szavazással. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata dönt;
2. A Szekció elnökének megbízatása két évre szól, mely tovább nem hosszabbítható. A soron
következő új elnök megválasztása a kétévente megrendezésre kerülő MST Kísérletes Sebészeti
Konferencián, illetve vezetőségi ülésén történik.
3. A Szekció elnökéül a vezetőség tagjai több alkalommal is megválaszthatók, de nem egymást
követő időszakban;
4. Az elnök dönt a vezetőség két ülése közötti időszakban a vezetőség hatáskörébe tartozó
kérdésekben. Döntéseiről a vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.
5. A Szekció elnöke, amennyiben nem választott tagja az MST vezetőségének, az MST
tanácskozási jogú tagja;
6. A Szekció elnöke előkészíti és vezeti a vezetőségi üléseket;
7. A Szekció elnöke előterjesztést tesz a Szekció emlékérmével, díjával való kitüntetésre,
javaslatot tesz tiszteletbeli vezetőségi tag választására előzetes javaslattételi lehetőség alapján;
8. Az elnök koordinálja a Szekció által rendezett nemzetközi, nemzetközi részvételű és hazai
rendezvények előkészítését és szervezését.
7. §
A Szekció titkára
A titkár a vezetőség tagja, személyére a Szekció megválasztott elnöke tesz javaslatot.
Megválasztása titkos szavazás útján történik, egyszerű szavazattöbbséggel. Kiemelt feladata a
tagnyilvántartás és az SzMSz-el kapcsolatos további adminisztratív kérdések intézése.
8. §
1. A Szekció díja a "Petri Gábor Emlékérem". Az elismerés része a „Petri Gábor
emlékelőadás”, mely a Szekció kétévente megrendezésre kerülő Kongresszusának
megnyitóján, ünnepélyes keretek között hangzik el. A díj odaítélésére javaslat alapján kerül sor.
2. A díjjal anyagi elismerés is járhat, ennek összegének megállapítása a Szekció vezetőségének
hatáskörébe tartozik.
3. A díj odaítélésére javaslatot tehetnek:
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- az MST Kísérletes Sebészeti Szekciójának vezetőségi tagjai,
- az MST elnöksége, illetve elnöke,
- A Petri Gábor Társaság vezetője.
4. A javaslatok alapján a díj odaítélése a Szekció vezetőségének hatáskörébe tartozik, amely a
Szekció Kongresszusa előtt legalább egy évvel erről határozatot hoz.
5. A díjra az alábbi feltételek legalább egyike alapján jogosultságot szerezhet:
5.1. – aki orvostudományi kutatói tevékenységével, alkotó munkával teli, iskolateremtő
életpályája során a sebészettel kapcsolatban álló szakterületen kimagasló tudományos
eredményeket ért el;
5.2. – aki több éven át folyamatosan végzett kutatási tevékenységével kiemelkedő
eredményeket ért el, jelentős mértékben elősegítette a hazai sebészeti kutatások nemzetközi
elismertségét és saját szakterületén is kiemelkedő eredményeit a sebészeti tudományok rangos
nemzetközi lapjaiban tanulmány, szakcikk keretében ismerteti.
5.3. – aki hosszabb időn keresztül tevékenyen közreműködött, illetve közreműködik a hazai
sebészettel kapcsolatban álló szakterületek műtéttani vagy orvostudományi jellegű műszaki,
vagy kutatási - fejlesztési eredményei létrehozásán.
5.4. – aki hosszabb időn keresztül folyamatosan végzett kiemelkedő hazai oktatási
tevékenységével tevékenyen közreműködött, illetve közreműködik a sebészettel kapcsolatban
álló szakterületek graduális és posztgraduális oktatási tevékenységében.
6. A díjat egy személy csak egyszer kaphatja meg. A vezetőség döntését és indoklását az MST
Közgyűlésen, valamint a Magyar Sebészet c. folyóiratban nyilvánosságra kell hozni.
Budapest, 2019. június 12.
Dr. Boros Mihály
Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Sebészeti Műtéttani Intézet, Szeged
Dr. Ferencz Andrea
Semmelweis Egyetem, ÁOK, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet, Budapest
Dr. Jancsó Gábor
Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Sebészeti Oktató és Kutató Intézet, Pécs
Dr. Németh Norbert
Debreceni Egyetem, ÁOK, Sebészeti Intézet Sebészeti Műtéttani Tanszék, Debrecen
Dr. Szijártó Attila
Semmelweis Egyetem, ÁOK, I.sz. Sebészeti Klinika, Kísérleti Műtő, Budapest
Jelen SzMSz a 2004. szeptember 27-i szabályzat módosítása. Érvényes: 2024. június 12-ig.
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