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AZ ELFT SUGÁRVÉDELMI SZAKCSOPORTJÁNAK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

A Sugárvédelmi Szakcsoport (a továbbiakban: Szakcsoport) az Eötvös Loránd 

Fizikai Társulat (a továbbiakban: Társulat) részeként, annak alapszabálya szerint 

működik. A Szakcsoport jelen Szervezeti és működési szabályzata csak azokat a 

Szakcsoporttal kapcsolatos kérdéseket foglalja össze, amelyekkel a Társulat 

szabályzatai nem foglalkoznak. 

A Szakcsoport alapító tagja a Nemzetközi Sugárvédelmi Társulatnak, az 

International Radiation Protection Association-nak (a továbbiakban IRPA-nak). 

A Szakcsoport angol neve:  

„Health Physics Section of Roland Eötvös Physical Society, Hungary” 

2. A SZAKCSOPORT CÉLJA, FELADATAI 

A Szakcsoport célja, hogy a Társulat célkitűzéseit a sugárvédelem területén 

hatékonyan és szakszerűen megvalósítsa. A feladatok közül kiemelt fontosságú: 

 a sugárvédelemmel foglalkozó szakemberek és érdeklődők összefogása; 

 a magyarországi sugárvédelmi kutatásnak, 

 a sugárvédelmi oktatásnak, 

 a sugárvédelem gyakorlati alkalmazásainak, 

 a Nemzetközi Sugárvédelmi Társulattal (IRPA) és különösen a 

környező országok sugárvédelmi társulataival való kapcsolattartásnak a 

támogatása, a fenti területek színvonalának fejlesztése;  

 évente továbbképző tanfolyam szervezése; 

 továbbá hozzájárulás ahhoz, hogy a társadalom helyesen ítélje meg a 

sugárzás és a sugárveszéllyel járó tevékenységek és technológiák 

hasznát és kockázatát. 

3. A SZAKCSOPORT TEVÉKENYSÉGE 

A Szakcsoport a 2. pontban megfogalmazott célok elérése érdekében önállóan 

vagy együttműködve más hazai tudományos egyesületekkel, társaságokkal 

 hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeket szervez, elősegíti a 

hazai szakemberek ilyen rendezvényeken való részvételét, 

 oktatási és továbbképzési tevékenységet végez, 

 részt kíván venni a sugárvédelmet érintő jogszabályok, szabványok 

előkészítésében, 

 a Szakcsoport a honlapján, elektronikus körlevélben, a „Sugárvédelem” 

on-line folyóiratában és a Hírsugár kiadványon keresztül rendszeresen 
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tájékoztatja a Szakcsoport tagjait a sugárvédelmi tárgyú rendezvények-

ről, eredményekről, új jogszabályokról, szabványokról és hírekről, 

továbbá 

 rendszeresen együttműködik az IRPA-val és – mindenekelőtt a 

környező országokban lévő – sugárvédelmi társulatokkal. 

4. A SZAKCSOPORT TAGSÁGA  

A Szakcsoport tagjai 

az ELFT azon tagjai, akik kérik felvételüket a Szakcsoportba 

A Szakcsoport tagok egyben tagjai az IRPA-nak is. A Szakcsoport létszámával 

arányos IRPA tagdíjat a vezetőség rendezvények bevételeiből, pályázatokból, és 

ha szükséges, póttagdíjból fedezi. 

A tagok jogai 

A Szakcsoport tagjai értesítést kapnak a Szakcsoport minden rendezvényéről, 

megkapják a Szakcsoport kiadványait, emellett IRPA közgyűlési küldöttnek, 

IRPA tisztségviselőnek és bizottsági tagnak választhatóak. A szakcsoport tag 

joga, hogy részt vegyen a Szakcsoport valamennyi rendezvényén. 

A tagság megszűnése 

A Szakcsoport tagsága megszűnik 

 a tag kérésére, 

 ha az ELFT tagsága megszűnik. 

5. A SZAKCSOPORT SZERVEI 

a) Vezetőség- és küldöttválasztó taggyűlés (a továbbiakban Taggyűlés) 

A Taggyűlés a Szakcsoport legfontosabb szerve. Legalább négyévenként össze 

kell hívni, a társulati Küldöttközgyűlés előtt. A Taggyűlés helyéről és 

időpontjáról a Szakcsoport tagjait legalább 15 nappal a tervezett időpont előtt 

értesíteni kell. A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok többsége részt vesz. 

Határozatképtelenség esetén a Taggyűlés az eredeti kezdési időpontnál fél 

órával későbbi kezdési időpontra előre összehívható, ekkor a Taggyűlés már a 

megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A Taggyűlésen bármely 

javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok többségének "igen" szavazata 

szükséges. 

A Taggyűlés levezető elnökét a vezetőség kéri fel. 

A Taggyűlés 

 nyílt szavazással jóváhagyja a vezetőség által meghirdetett, vagy a 

jelenlévők által a helyszínen javasolt napirendi pontokat, 
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 nyílt szavazással jóváhagyja a vezetőség vagy a Taggyűlésen jelenlévők 

által a jegyzőkönyv vezetésére és hitelesítésére felkért három személyt, 

 nyílt szavazással jóváhagyja a vezetőség által korábban felkért öttagú 

jelölőbizottság összetételét, 

 a fenti jóváhagyás hiányában nyílt szavazással dönt egy új 

jelölőbizottság összetételéről, 

 nyílt szavazással megválasztja a jelölőbizottság által javasolt háromtagú 

szavazatszedő (szavazatszámláló) bizottság tagjait, 

 meghallgatja a Szakcsoport vezetőségének beszámolóját, 

 megvitatja a vezetőség beszámolóját, dönt annak elfogadásáról és 

meghatározza a Szakcsoport előtt álló feladatokat, 

 a következő négy évre megválasztja a Szakcsoport elnökét, titkárát és 

vezetőségét, 

 megválasztja a Szakcsoport küldötteit a társulati Küldöttközgyűlésbe, 

 igény esetén módosítja a Szakcsoport szervezeti és működési 

szabályzatát, vagy új szabályzatot fogad el, 

 megtárgyalja a napirenden szereplő egyéb kérdéseket, s dönt azokban. 

 

b) Rendkívüli taggyűlés 

A Szakcsoport életét érintő fontos események esetén hívható össze. 

Összehívásáról a vezetőség dönt. Rendkívüli taggyűlést kell összehívni a tagok 

legalább egynegyedének írásban előterjesztett kérésére is, a kérés előterjesztését 

követő 30 napon belüli időpontra úgy, hogy az időpontról és helyszínről a 

Szakcsoport tagok legalább 15 nappal korábban értesüljenek. A rendkívüli 

taggyűlés határozatképességének és határozathozatalának rendje megegyezik a 

Taggyűlésével azzal a megkötéssel, hogy a rendkívüli Taggyűlésen csak a 

meghívóban megadott napirendi pontok tárgyalhatók meg. 

c) Vezetőség 

A vezetőséget a Taggyűlés vagy rendkívüli taggyűlés választja meg a következő 

vezetőség- és küldöttválasztó taggyűlésig terjedő időpontig. A vezetőség két 

Taggyűlés között irányítja a Szakcsoport munkáját. Megválasztja az IRPA 

közgyűlés küldötteit, irányelveket ad e küldötteknek a Szakcsoport érdekeinek 

képviseletére. 

Legkésőbb mandátumának lejárata előtt 3 hónappal a Szakcsoport legalább 

ötéves társulati tagsággal rendelkező tagjaiból felkér egy öttagú jelölőbizottságot 

a következő választás előkészítése céljából. 

A vezetőség a szakcsoport elnökéből, titkárából és rajtuk kívül a vezetőség 

további kilenc fő választott tagjából áll. A vezetőségnek nem tagjai, de 

tanácskozási joggal rendelkeznek a vezetőség által az adott választási ciklusban 

felkért állandó meghívottak. 
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A vezetőség évente legalább hat alkalommal ülésezik. Összehívását az elnök és 

a titkár együttesen kezdeményezik. Az ülésre meg kell hívni az állandó 

meghívott tagokat is. A vezetőség határozatképes, ha az ülésen a vezetőségi 

tagok közül legalább a fele, köztük az elnök és/vagy a titkár jelen vannak. 

Határozathozatalhoz a jelenlévő vezetőségi tagok többségének "igen" szavazata 

szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök, távolléte esetén a titkár 

szavazata dönt. 

A vezetőség – a megválasztását követő 15 napon belül – saját tagjai közül 

megválasztja a szakterületi felelősöket. Az IRPA-val a hivatalos kapcsolatot az 

elnök és a titkár tartja, de a vezetőség az operatív kapcsolatra külön IRPA 

összekötőt is választhat. 

A környező országok sugárvédelmi társulataival történő együttműködés formáit 

a vezetőség határozza meg. E tevékenység kiterjed mindenekelőtt a nemzeti 

rendezvényekre történő meghívásokra, küldött(ek) delegálására, továbbá az 

IRPA védnöksége alatt megrendezendő regionális rendezvények közös 

szervezésére. 

A vezetőség – a tagok javaslatát figyelembe véve – évente egy vagy két 

sugárvédelmi emlékérmet adományoz a sugárvédelmi kutatás, illetve gyakorlat 

terén a Szakcsoport valamely tagja által elért kimagasló tevékenységéért.  

A vezetőség jóváhagyáscéljából köteles megküldeni az elfogadott, vagy 

módosított Szervezeti és működési szabályzatot az ELFT Elnökségének. 

d) Munkacsoportok 

A Szakcsoport tagjai hozhatják létre egy szakterület képviseletére, egyes 

feladatok megoldására. Létrehozásukhoz legalább 10 társulati tag kezdemé-

nyezése, vagy a vezetőség határozata szükséges. A Szakcsoport tagjai által 

kezdeményezett munkacsoport megalakítását be kell jelenteni a vezetőségnek. A 

munkacsoportok tevékenységükről évente beszámolnak a vezetőségnek. 

e) Jelölőbizottság 

A jelölőbizottság tagjait a vezetőség kéri fel a soron következő Taggyűlés előtt. 

Tevékenységének szabályait és a bizottság ügyrendjét a jelölőbizottság maga 

határozza meg. 

6. A SZAKCSOPORT TISZTSÉGVISELŐI 

a) Szakcsoport elnöke 

Két Taggyűlés között a Szakcsoport és a vezetőség irányítója. Elkészíti a 

vezetőség beszámolóját a Taggyűlésre. Képviseli a Szakcsoportot a hazai és a 

nemzetközi fórumokon. 

b) Szakcsoport titkára 
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Az elnökkel együttműködve előterjeszti a vezetőség munkatervét, szervezi a 

Szakcsoport és a vezetőség tevékenységét. Az elnök tartós távolléte esetén 

annak helyettesítője. Az ELFT apparátusával együttműködve a Szakcsoport 

rendezvényeinek szervezője. 

c) Szakterületi felelős(ök) 

Egy-egy feladat folyamatos ellátásával a vezetőség által megbízott vezetőségi 

vagy más szakcsoport tag. Amennyiben a megbízott személy nem vezetőségi 

tag, a vezetőségi ülések állandó meghívottjának kell tekinteni. 

7. A VEZETŐSÉG ÉS A TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK 

RENDJE 

a) Szakcsoport elnöke és titkára 

Elnöknek és titkárnak kizárólag olyan személy választható, aki legalább öt éve 

tagja a Szakcsoportnak. A szakcsoport elnöke és titkára ugyanarra a funkcióra a 

közvetlenül következő négy éves ciklusra egyszer újraválasztható. Az elnököt 

és/vagy a titkárt taggyűlés vagy szükség esetén a rendkívüli taggyűlés választja 

meg. Személyeikre javaslatot a jelölőbizottság, vagy a Szakcsoport bármely 

tagja tehet. A javasolt személy akkor válik jelöltté, ha a nyilatkozik arról, hogy a 

jelölést elvállalja és a taggyűlésen jelenlévők többsége egyetért a jelöléssel. 

b) Szakcsoport vezetősége 

A vezetőségbe kizárólag olyan személy választható meg, aki legalább 3 éve 

tagja a Szakcsoportnak. A vezetőség tagjaira javaslatot a jelölőbizottság, illetve 

a Szakcsoport bármely tagja tehet. A javasolt személy akkor válik jelöltté, ha 

nyilatkozik arról, hogy a jelölést elvállalja, és a taggyűlésen szavazati joggal 

jelenlévők többsége egyetért a jelöléssel. A jelölőbizottság 10–14 jelöltet 

javasolhat. A jelölőbizottság jelöltjei között saját tagjai nem lehetnek. 

c) A vezetőségválasztás menete 

A szavazatszedő bizottság megválasztása után a levezető elnök felkéri a 

jelölőbizottság elnökét a teljes jelöltlista ismertetésére. A jelölőbizottság külön 

jelöl szakcsoport elnököt, titkárt és vezetőségi tagokat. 

A szakcsoport tagjai ezután kérdéseket tehetnek fel akár a jelölőbizottságnak, 

akár az egyes jelölteknek. Ezután nyílt szavazással a taggyűlés, egyszerű 

többséggel dönt a jelölőbizottság által javasolt személyek elfogadásáról. 

A továbbiakban megkezdődik az elnökválasztás. A szakcsoport bármely tagja 

javasolhat újabb jelöltet elnöknek. A taggyűlés résztvevői kérdést tehetnek fel 

mind a jelölő személynek, mind a javasolt személynek. Amennyiben a javasolt 

személy vállalja a jelölést, akkor nyílt szavazás egyszerű többséggel dönt az 

újonnan javasolt személy elfogadásáról. 

Az elfogadott elnökjelölt(ek) abc sorrendben felkerülnek a szavazólapra, 
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amit a helyszínen kell kellő számban elkészíteni. A szavazólapokat az ELFT 

Titkárság taglistája alapján a szavazatszedő bizottság tagjai osztják ki. A 

szavazás titkos. Elnök lesz az, aki megkapja az érvényes szavazatok egyszerű 

többségét (több mint 50%-ot). Ha egyik jelölt sem kapta meg a szükséges 

egyszerű többséget, akkor új szavazásra kerül sor, ekkor a szavazólapra már 

csak a két legtöbb szavazatot elnyert jelölt neve kerül fel. (Esetlegesen azonos 

számú szavazat esetén több). A szavazást addig kell folytatni, amíg egy jelölt 

meg nem kapja az érvényes szavazatok egyszerű többségét. 

Az elnök megválasztása után a titkár megválasztására kerül sor, azonos 

módon az elnök megválasztásával. Ekkor azonban lehetőséget kell kapnia a 

jelölőbizottság által javasolt jelölteknek az esetleges visszalépésre. 

A titkár megválasztása után kerül sor a vezetőség többi tagjának megvá-

lasztására. Az elnök és a titkár megválasztásánál a második helyre került jelölt, 

amennyiben ezt elfogadja, automatikusan jelöltnek tekintendő a vezetőségbe. 

A jelölőbizottság jelöltjeinek módot kell adni az esetleges visszalépésre. 

Ezután a szakcsoport tagjai új jelölteket javasolhatnak. A szavazólapra azok 

neve kerül fel abc sorrendben, akik nyílt szavazással az érvényes szavazatok 

többségét megkapták. 

A választás titkosan történik. A vezetőség tagja lesz még az a kilenc személy, 

aki a legtöbb szavazatot kapta. Ha a kilencedik személynél szavazategyenlőség 

van, akkor ezek között új szavazással kell eldönteni, ki lesz a kilencedik 

vezetőségi tag. 

8. A SZAKCSOPORT GAZDÁLKODÁSA 

A Szakcsoport az ELFT szabályai szerint gazdálkodik. A gazdálkodásért az 

elnök a felelős, és évente beszámol a vezetőségnek, illetve négyévente a 

Taggyűlésen a tagságnak. 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Ezt a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szakcsoport 2018. évi 

taggyűlésén, 2018. április 18-án fogadta el. 

 

Hajdúszoboszló, 2018. április 18. 

 

 Vincze Árpád    Bujtás Tibor 

    a Szakcsoport titkára       a Szakcsoport elnöke 

 

A Szakcsoport Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társulat Elnöksége 
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2018….-án hagyta jóvá. 

 

________________________________________________________________ 

Melléklet  

A Sugárvédelmi Emlékérem odaítélésének szabályai 

A vezetőség évente Sugárvédelmi Emlékérmet adományozhat a Szakcsoport 

legfeljebb két tagja részére a Szakcsoport céljainak megvalósításában, 

különösen  

 a sugárvédelmi kultúra terjesztésében, 

 a sugárvédelmi kutatásban, illetve a gyakorlati sugárvédelemben, 

 sugárvédelmi műhelyek, iskolák teremtésében, fejlesztésében, 

 a sugárvédelmi jogszabályalkotásban elért kiemelkedő tevékenységek 

elismerésére. 

A díjazott személyére a Szakcsoport bármely tagja tehet írásbeli javaslatot, 

legkésőbb a vezetőség által meghirdetett időpontig beérkezően. A javaslatot meg 

kell indokolni. A vezetőség saját hatáskörében is tehet javaslatot. 

A díjazott(ak) személyéről a vezetőség dönt, lehetőleg konszenzussal, annak 

hiányában titkos szavazással, egyszerű többséggel. A vezetőség a döntéskor 

figyelembe veszi, hogy a négy tevékenységi terület elismerése egyensúlyban 

legyen, valamint a jelöltnek a Szakcsoport érdekében végzett tevékenységét is. 

A vezetőség tagjai hivatali idejük alatt nem részesülhetnek a kitüntetésben. Egy 

személynek csak egyszer adományozható az Emlékérem. 

Az Emlékérem átadására minden évben a Szakcsoport évi nagyrendezvényén 

kerül sor. A díjazott az Emlékérem mellé oklevelet is kap. 

 


	AZ ELFT SUGÁRVÉDELMI SZAKCSOPORTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
	1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
	2. A SZAKCSOPORT CÉLJA, FELADATAI
	3. A SZAKCSOPORT TEVÉKENYSÉGE
	4. A SZAKCSOPORT TAGSÁGA
	5. A SZAKCSOPORT SZERVEI
	6. A SZAKCSOPORT TISZTSÉGVISELŐI
	7. A VEZETŐSÉG ÉS A TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK RENDJE
	8. A SZAKCSOPORT GAZDÁLKODÁSA
	9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


