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HATÁROZATOK  

 

1. Napirendi pont: Az ESC kongresszus beszámolója (Előterjesztők: Prof. Dr. Csanádi Zoltán, Prof. Dr. Járai 

Zoltán, Czétényi Tünde, Ureczky Eszter) 

 

1. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag támogatta Elnök úr javaslatát, hogy jövőre az ESC kongresszusra 

egy tartalmas, angol nyelvű Cardiologia Hungarica számot jelentessen meg a Társaság, amit az MKT standon lehet 

terjeszteni. 

 

4. Napirendi pont: Tájékoztató az alapítványokkal kapcsolatos jogi változásokról (Előterjesztők: Prof. Dr. 

Csanádi Zoltán, Prof. Dr. Járai Zoltán)  

2. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag támogatta Elnök úr javaslatát, hogy a jövőben a Társaságnak egy 

alapítványa Lesz (MKT Szívalapítványa), amely a lakosság nevelésével kapcsolatos feladatokat is ellát. 

 

5. Napirendi pont: Statutum módosításával kapcsolatos javaslatok (Csanádi Zoltán, Járai Zoltán, Merkely Béla, 

Tóth Kálmán, Kiss Róbert Gábor)  

3. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag támogatta Elnök úr javaslatát, hogy a jövőben az MKT korábbi 

elnökei tanácskozási joggal kapjanak meghívást az Elnökségi, Tanácsadó Testületi, Tudományos Bizottsági 

ülésekre egyaránt, szavazati joguk csak akkor legyen, ha valamilyen funkcióra megválasztják (pl. CH 

főszerkesztővé választják).  

 

4. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag támogatta Elnök úr javaslatát, hogy a Társaság alelnökeit akár 

külügyi, akár belügyi posztra csak egyszer lehessen újraválasztani.  

 

5. számú határozat: Az Elnök javaslatát arra nézve, hogy az elnökségi tagok elnökségben betöltött funkciói és 

feladatai változatlan formában maradjanak meg, az elnökség 12 igen, 3 nemmel megszavazta. 

 

6.számú határozat:  Az Elnök javaslatát, hogy a Tanácsadó Testületi választáskor 44 fő választása történjen meg 

annak érdekében, hogy a Tanácsadó Testület létszáma semmiképpen ne haladja meg az 51 főt, az elnökség 

egyhangúlag támogatta. 

 

7. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag támogatta Elnök úr javaslatát, hogy a Tanácsadó Testületi 

választásnál az MKT azon tagjaira lehessen szavazni, akiknek rendezett a tagdíja. 

 

8. számú határozat: Dr. Ablonczy Lászlónak, az MKT Gyermekkardiológiai szekciója elnökének azon 

javaslatával, miszerint a legtöbb szavazatot kapó első 44 személy esetében kerüljön megkérdezésre, hogy vállalja-

e a TT tagságot és amennyiben valaki ezen személyek közül nem vállalja, akkor a sorrendben következő kerüljön 

be a TT-be, az elnökség egyhangúlag egyetértett. 

 

8. Napirendi pont: Csatlakozás Európai regiszterekhez (Előterjesztő: Prof. Dr. Jánosi András) 

9. számú határozat: Prof. Dr. Jánosi András javaslatát, hogy a hazai Infarktus Regiszter az MKT égisze alatt 

csatlakozzon az ESC központi irányítása alá tartó regiszterhez, amely közös IT-infrastruktúrát jelent úgy, hogy 

minden ország maga működteti saját regiszterét továbbra is, az elnökség egyhangúlag támogatta. 

9. Napirendi pont: Tagfelvétel (Előterjesztő: Prof. Dr. Járai Zoltán)  

10. számú határozat: Prof. Dr. Járai Zoltán főtitkár javaslatát, hogy az MKT vegye fel tagjai sorába a jelentkező 

két tagot, az elnökség egyhangúlag támogatta. 

10. Napirendi pont: MOTESZ Díszoklevél kitüntetés (Előterjesztő: Prof. Dr. Becker Dávid)  

11. számú határozat: Dr. Becker Dávid az MKT leendő elnöke javaslatát, hogy az MKT prof. dr. Kékes Edét 

javasolja a 2018. évi MOTESZ díjra, az elnökség egyhangúlag támogatta. 

 

11. Napirendi pont: Munkacsoport átalakítási javaslat (Előterjesztő: Dr. Maurovich-Horvat Pál)  



12. számú határozat: Dr. Maurovich-Horvat Pál, az MKT külügyi alelnökének javaslatát a Kardiovaszkuláris 

Képalkotó Munkacsoport struktúrájának átalakítására vonatkozóan, az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

12. Napirendi pont: Egyebek 

13. számú határozat: Prof. Dr. Papp Zoltán, az MKT Belügyi alelnökének javaslatát, hogy a Cardiovascular  

Research Days 2020 (Weissensee 16th-18th January 2020) kongresszust az MKT saját rendezvényként ismerje 

el és az MKT logo-ját a rendezvény alkalmával a szervezők használhassák, az elnökség egyhangúlag 

megszavazta. 
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