MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA
ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK
2020. március 12-i ülés
A határozatok meghozatala 10 fő jelenlévő elnökségi taggal és 3 fő telefon kapcsolatban levő elnökségi
taggal történt.
2. Napirendi pont: 2020. évi májusi kongresszus előkészületei (Előterjesztők: Prof. Dr. Csanádi Zoltán,
Prof. Dr. Járai Zoltán, Dr. Szendrey Sándorné)
2. Napirendi pont/1. számú határozat:
Az MKT a COVID-19 járványügyi helyzet miatt a májusi balatonfüredi tudományos kongresszusát
elhalasztja. Az elnökség egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
2. Napirendi pont/2. számú határozat:
Az MKT tudományos kongresszusát november 12-14 között rendezi meg Balatonfüreden a már
elfogadott absztraktokkal, munkacsoport szimpóziumokkal, céges szimpóziumokkal. Az elnökég 1
tartózkodással (Dr. Szerafin Tamás) megszavazta a javaslatot.
5. Napirendi pont: Szívünk Napja előkészületei (Előterjesztők: Prof. Dr. Járai Zoltán)
5. Napirendi pont/3. számú határozat:
Az MKT 2020 szeptember 27-én vasárnap rendezi meg a Szívünk Napja lakossági rendezvényt
Budapesten, a Testnevelési Egyetemen az Egyetemmel együtt a Sensation Congres & Event Kft.
szervezésében. A javaslattal az elnökég egyhangúlag egyetértett.
7. Napirendi pont: Statútum végleges változatáról ismételt elnökségi szavazás, Tanácsadó Testületi
szavazás, megjelenítés a honlapon a Közgyűlés szavazása előtt. (Előterjesztő: Prof. Dr. Csanádi Zoltán,
Prof. Dr. Járai Zoltán, Dr. Sárvári Nóra)
7. Napirendi pont/4. számú határozat:
Az MKT elnöksége a statútum módosítását elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti (fő változás:
Experimentális Munkacsoport elnevezése megváltozik Transzlációs Kardiovaszkuláris Kutatások
Munkacsoport-ra, egyúttal különleges státuszú munkacsoporttá alakul, vezetője automatikusan ex offico
tag lesz az elnökségben). Az elnökség egyhangúlag megszavazta a statútum végleges változatát.
9. Napirendi pont: Az MKT Echokardiográfiás Akkreditációs Bizottság bankszámlájának
megszüntetése, valamint értékpapírszámla összegének átvezetése a Képalkotó Munkacsoport
bankszámlájára (Előterjesztő: Prof. Dr. Járai Zoltán)
9. Napirendi pont/5. számú határozat:
Az MKT megszünteti az Echokardiográfiás Akkreditációs Bizottságának alszámláját, az alszámlához
csatlakozó befektetési számlán levő összeg teljes egészében a Kardiovaszkuláris Képalkotó
Munkacsoport alszámlájára kerül átutalásra. Az elnökség egyhangúlag megszavazta a javaslatot.
10. Napirendi pont: Kardiológusok diabetológiai licence vizsgája (Előterjesztő: Prof. Dr. Járai Zoltán)
10. Napirendi pont/6. számú határozat:
Az MKT felkéri a négy egyetem diabetológiai grémiumának a vezetőit, hogy javasolják, hogy a
diabetológiai licence vizsga bemeneti feltételét bővítsék azzal, hogy primer kardiológus szakorvos is
elvégezhesse a licence-t. Az elnökség egyhangúlag megszavazta a javaslatot.

11. Napirendi pont: Kéri Pharma Hungary Kft. szakmai támogatási kérése (Előterjesztő: Dr. Berecz
Roland, a Kéri Pharma képviselője)
11. Napirendi pont/7. számú határozat:
A Kéri Pharma Hungary Kft megkeresésére az MKT elnöksége úgy döntött, hogy megvárja, hogy az
OGYÉI milyen kérdésben kéri ki az MKT állásfoglalását és ezt követően dönt a kérdésben.
Az elnökség egyhangúlag egyetértett a javalattal.
12. Napirendi pont: XXVII. Ifjúsági Kardiológus Napok előkészületei (Előterjesztő: Dr. Szegedi
Nándor)
12. Napirendi pont/8. számú határozat:
Az MKT elnöksége az Ifjúsági Bizottságának elnökének javaslatára 2020 áprilisában nem rendezi meg
a XXVII. Ifjúsági Kardiológus Napokat. Esetleges halasztott rendezvény megtartásról a későbbiekben
hoz döntést. Az elnökség egyhangúlag egyetértett a javalattal.
13. Napirendi pont: Tagfelvétel (Előterjesztő: Prof. Dr. Járai Zoltán)
13. Napirendi pont/9. számú határozat:
Az MKT elnöksége felveszi tagjai közé a jelentkezőket, kivéve dr. Kormos István jogászt, akinek
felvételét az alapszabály nem teszi lehetővé. Az elnökség egyhangúlag egyetértett a javaslattal, valamint
elfogadta a tagfelvételi listán jelentkezőket MKT tagnak.
2020. március 12.

Prof. Dr. Csanádi Zoltán
az MKT elnöke

Prof. Dr. Járai Zoltán
az MKT főtitkára

