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Jegyz6könyv 

Járai Zoltán elnök ár 13 óra 05 perckor megállapltotta, hogy a Tanácsadó Testületi ülés 

határozatképes Oelenlétl lv mellékletben) és az ülést megnyitotta, tisztelett•el 
köszöntötte az ülés jelenlév6 tagjait, akik az el6zetesen megküldött napirendi pontokat 

megkapták. 

1. sz. határozat. A vezet6Hg a napirendi pontokat kiegészítés nélkül,

egyhanglilag elfogadták.

Jéral Zoltén napirend e16tti felszólalásában elmondta, hogy a Vezet6ség által korábban 

megszavazott projekt keretében a Magyar Hypenonia Társaság a Sandoz támogatásával 

egy mobilapplikáci6 fejlesztését kezdte meg mely a végéhez közeledik. A próbaverzió 
tesztelésére kéne a Vezetőség tagjait, és ennek érdekében jelentkezésüket az űl�en 

körbeadott Jelentkezési lven. 

Járai Zoltán bejelentette, hogy a Vezet6ség Javaslata alapján a MOTESZ dlj kitüntetésre 

Dr. Kékes Ede Professzor urat nevezte, melyhez a Magyar Kardiológusok Társasága is 

csatlakozott. A MOTESZ döntése alapján a dljat Dr. Kékes Ede Professzor Ílr elnyene. 
Ugyancsak bejelentette, hogy dr. Bama lstv:mt MOTESZ dlszoklevélre javasoltuk, melyet 

a MOTESZ egyhangúlag szintén megszavazott. Az ünnepélyes díjátadás 2019. december 
10.-én 14 órakor lesz. A dljak elnyeréséhez gratulált. 

1. Szakmai beszámolók:

1. MHT éves kongresszus (Cseprekál Orsolya, Járai Zoltán)

Cseprekél Orsolya elmondta, hogy az idei évi sikeres kongresszuson 72 előadás 
hangozott el, ebb61 17 külföld! el6ad6 el6adása volt. 7 poszter került bemutatásra, 9 
cégs-zlmpózium volt. 4 külföldi, továbbá 4 workshopot szerveztünk. 11 kláUltó volt, 472 
f6 regisztrált összesen, de ténylegesen végül 530 í6 volt jelen a kongress2,uson. Párizsból 
és Portugáliából is érkeztek jeles résztvevők, illetve Horvátországból, Szlovákiából és 
Olaszországból Is elfogadták a felkérésünket 
Járai Zoltán hozzátette, hogy tényleg magas szlnvonalú rendezvény volt, az előadások 
közel teltházzal mentek. Az eredeti kiadási terveket 700.000,-Ft-tal léptük túl, mert 
végül több külföldi vendéget hlvtunk, mint terveztük. Bevételi oldalon viszont a 



regisztrációs dljban és a szponzoréciókban lett tilbb a bevétel. (gy összességében a 
kongresszus pénz0gyl mérlege az MHT részér61 poiltlv volt. 7.744.520.·Ft bevételt 
eredményezett. 

iL Oszmlk Hipertónia Társaság éves kongresszusa, Gmunden 
(Nemcslk János) 

P6titk6r Úr elmondta, hogy október 3·5. között került megrendezésre az Osztrák 
Hipertónia Társaság éves korigresszusa Gmunden-ban, ahol 6 képviselte a Magyar 
Hypertonia Társaságot Magas szlnvonalú kongresszus volt Az Osztrák Hipertónia 
Társaság kérdezte, hogy ml hogyan tudunk ilyen magas létszámban vinni háziorvosokat 
a kongresszusunkra, mert ez náluk probléma. Honlapjuk is kevésbé fejlett, mint a miénk. 
ebben is kértek tanácsot. Ausztria is nagy szlv-érrendszeri rizikójú országok közé 
tartozik, 6ket Is nagyon érintik ezek a problémák. 

m. Anery Congress (Benczúr Béla, Nemcsik János)
Benaúr Béla felszólalásában megköszönte a szervezésben nyújtott sok seg{tséget, 
különösen Nemcsik Jánosnak. 4 éve Jött az ötlet, hogy itthon kellene megrendezni az 
Artery Congress•t, fgy a 2018-as portugál rendezés után a 2019-es év rendezési jogát mi 
kaptuk meg. Köszönte, hogy az MHT befogadta szakmai szervezetként a konferenciát, 
valamint, hogy átvállalta a magyar résztvevők regisztrációs költségét. Közel 40 magyar 
résztvev6 volt. poszterekkel, munkacsoportokkal. A rendezvény a Flamenco hotelben 
került megrendezésre és egy nagyon szlnvonalas gálavacsorával zárult a Dunán. 
Szerencsés volt, hogy egy helyen volt a szállás és a rendezvény Is. A rendezvény teljes 
lebonyolltása az 6 feladatuk volt, kihlvásokkal, lijraszervezésekkel. Szép számmal vettek 
részt magyar el6adók is. Összesen 262 résztvevővel, 189 absztrakttal, S kontinens 37 
országából vettek részt a kongresszuson. 2020. október 20•án Franciaországban kerül 
megrendezésre a következ6 rendezvény. 
Járai Zoltán megjegyezte. hogy már a kongresszus során is sokan dicsérték a szervezést 
és a rendezvényt is. 
Nemcsik János elmondta, hogy a korábbi vezet6ségl határozat értelmében az MHT 
támogatta az absztrakttal jelentkez6 fiataloknak a regisztrációját, igy végül 12 pályázat 
érkezett 515.944,•Ft értékben, amely kifizetésre is került. 

iv. HY7CC kongresszus Amsterdam (Várblró Szabolcs, Poór Ferenc)

Várbiró Szabolcs elmondta, hogy egy nagyon jó hangulatú és jól szervezett kongresszus 
volt Amsterdamban, melyen fiatal kutató klinikusok és témavezetői szintll kollégák 
vettek részt. Ok egy Ph.D-s hallgatójukat vitték magukkal, aki élete els6 külföldi 
kongresszusán vett részt az MHT támogatásával. 
Farsang Csaba hozzátette, hogy a rendezvény 6 kis ország részvételével indult anno, 
Portugáliában volt az első, a másodikat mi szerveztük az osztrákokkal együtt. Általában 
30•40 ember vesz ezen részt. Tavaly elfogadásra került, hogy Horvátország is beszálljon 
fgy idén már 7 résztvev6Je volt a rendezvénynek. 
Poór Ferenc elmondta, hogy 2 munkatársa vett részt a kongresszuson, jó volt 
megélnlllk, hogy a magyarság részén most is felemlegették a soproni magyar rendezés 
szlnvonalassl\gát Kiemelkedő experimentális és klinikai témák voltak. 



Roslvall László kiemelte, hogy a magyar kongresszusokat mindenhol nagyon sokat 
emlegetik és dicsérik. 
Vérbiró Szabolcs elmondta, hogy a következő rendezvény Splitben, HorvátorszAgban 
kerül megrendezésre. 

v. Szolnoki Hipertónia Nap (Herczeg Béla)

Heraeg Béla elmondta, hogy Idén 15. alkalommal szervezte meg a .Szívügyünk Szolnok 
Alapítvány" a napot. Jubileumi év volt az Idei (20. Kardiológiai Nap), és alapvető cél volt, 
hogy Szolnok egy kardiológiai centrummá váljon. Ma Magyarországon az egyike az 
invazlv centrumoknak. Megköszönte Farsang Proresszor úrnak a kezdeti sok biztatást 
Volt. hogy telekonferencia révén a Milánói egyetem is bekapcsolódott a Hipertónia 
Napba. Jellemz6ek voltak az esetbemutatások. 97-en regisztráltak, fő célkitűzés a 
háziorvosok bevonzása, ami nehéz feladat, de talán az Idén ez is sikeres volt. Köszöni a 
kollégáknak: Ábrahám Györgynek, Farsang Csabának, Finta Ervinnek és Járai Zoltánnak, 
hogy ott voltak és nagyon magas siínvonalú előadásukkal emelték a rendezvény 
színvonalát. 

2. MHT mln6sitett ellátóhelyek - mln6sltéssel kapcsolatos honlapfejles-ztés állása
(Nemcslk János)

F6tltkár Úr elmondta, hogy az lntelllmed céggel 3 egyeztetés volt, ahol bemutatásra 
került a szeptemberben a Dlabetológlal Társaságnál elindult akkreditációs szoftver 
m(lködése, mely Imponáló és felhasználóbarát szoftver. Mező Tiborral szóbeli 
megállapodás született, hogy az MHT ellátóhelyek akkreditációját segítő 
honlapfejlesztés kb- Forintért végrehajtásra kerül, a havi fenntartási d(j- -+'

Ft-tal való növekedése mellett. Személyes egyeztetésen, majd skype megbeszélésen 
átbeszélték az Informatikussal a változtatási igényeket, minden nyitott kérdést 
tisztáztak. A szoftveríejlesztés konkrétan még nem indult el, a jöv6 év elején tervezik 
beindltását Ugyanakkor az lrásban megérke1.ett, végleges szenlldésben a szoftverre 

+ ÁFA. üzemeltetési díjra - Ft + ÁFA havonta, éves egyszeri
paraméterezési dlj-- + ÁFA szerepelt, illetve ügyfélszolgálati support díj 

-• Áfa. Ezek a számok messze meghaladják a személyesen megbeszéltekkel. 
Mindezek alapján Nemcslk János javaslata, hogy a saját magunk által fejlesztett .Excel" 
táblázatos megoldással, saját honlapunkon keresztül oldjuk meg a problémát 
költségmentesen. 
Farsang Csaba egyetértett azzal, hogy próbáljuk meg az egyszer(! Excel táblás 
körbeküldést első körben, mert ha erre sem válaszolnak a centrumok, akkor nincs 
értelme a íejlesztésnek és a pénzköltésnek. 
Nemcslk János elmondta, hogy a Sandoz támogatott applikációval is össze lehetne 
hozni, felhasználóbarát lenne, jó lenne, de nem szeretnénk a társaságot függővé tenni a 
cég bármikor! emelésével kapcsolatban, annak ellenére, hogy a szoftver jó. 
Masni Gabriella megkérdezte, hogy nem lehet-e meghirdetni, versenyeztetni. 
!árai Zoltán elmondta, hogy a honlap felületen lenne egy felületrész, amit a centrumok
használnak, ebből tudnánk tájékozódni. Ez segltené a honlap használatát, mely később
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bevételt is hozna hosszú távon (többen használnák a honlapot és ezt lehetne értékeslteni 
cégek felé). Mlu�n honlapfejlesztésr61 van szó, csak az lntellfmed tudja fejleszteni. 
Farsang Csaba elmondta, hogy els6ként fontos lenne tudni, hogy hány elhltóhely 
mllködlk. 
Nemqlk János kiemelte válaszában, hogy emiatt lenne ennek hosszú távon értelme. A 
szakképúsek Is nyomon követhet6ek lennének. 
Ádám Ágnes elmondta, hogy 40 klkilldött levélb61 9 válasz érkezett. fgy nehéz felmérni. 
Más társaság esetében ez úgy zajlik, hogy vizitelni mennek az ellátóhelyekre, csak fgy 
lehet feltérképezni. 
Ugridy Péter szintén nem timogatta a szoftver beszerzését. A betegeket ez nem fogja 
támogatni, 6k orvost keresnek. nekik Ilyen felületre van szükségük. 
Cseprekál Orsolya elmondta, hogy a keres6motorban történ6 els6 10 megjelenésben 
kellene hogy felbukkanjon a honlapunk, ennek optimalizálása lenne a fontos. 
Egyéb hozzAszólás, Javaslat nem érkezett, így Járai Zoltén szavazásra bocsátotta, hogy a 
Vezet6ség egyetért-e azzal, hogy a hipertónia ellát6hely akkrediúclóval kapcsolatos 
honlapfejlesztéssel kapcsolatos tárgyalásokat szakltsuk meg, és Excel alapú adatbekérés 
történjen. 

2, n. batárcn.at. A vezet6ség 4 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett egyetértett 
azzal, hogy a hipertónia . etlátóbely akkreditéclóval kapcsolatos 
bonlapfejlentéssel kapcsolatos tárgyalásokat nakftsuk meg, és Excel alapú 
adatbekérés történjen. 

3, Az MHT 2020-as kongresszusa elnökének megv1Uantása Oárai Zoltán} 

Járai Zoltán elmondta, hogy a javaslata a Magyar Hypertonla Társaság 2020. évi 
kongresszusának elnöki tisztségére Benczúr Béla. Kérdésére, hogy van-e egyéb 
alternatlv Javaslat, nem érkezík egyéb ötlet, a tagok azzal egyhangúlag egyetértenek, így 
azt szavazásra bocsátja. 

3. sz. határozat. A vezet6ség tagjai Bencz6r Bélát 1 tartózkodással elfogadják a

2020. évi MHT kongresszus eln6kének.

4. Jöv6 évi kongresszusi díjazottak el6terfentése és s zavazás /Török Eszter dfj,
Marosvárl Miklós dlj, Kiss István UJúségl dlJ, tlszteletbeil tag/ (Cseprekál Orsolya,
Jl\ral Zoltán, Nem esik János)

Járai Zoltán elmondta, hogy a titkos szavazás miatt szavazatszámláló bizottságot kell 
felállftani. Elnöknek javasolta Farkas Katalint, tagnak Cseprekál Orsolyát és Torzsa 
Pétert. akik a jelölést elfogadt4k. 

4. sz, határozat. A vezet6ség tagjai 3 tartózkodás mellett megválasztották dr.
Farkas Katalint, dr. Cseprekál Orsolyát és dr. Torzsa Pétert a szavazatszámláló
blzottdg ta&lalnak. 



Járai Zoltán Ismertette, hogy előzetesen Török Eszter dljra JelOlés a Vezetőség tagjai 
közül a következ6 személyekre érkezett: Herczeg Béla, Kovács Tibor, Légrády Péter, 
poór Ferenc. Szabó László, Várbfró Szabolcs. 
Jéral Zoltán .Szabó Lászlót Javasolta a Török Eszter dljra, aki régóta vezetőségi tag, 
rendszeresen részt vesz az ESH kongresszusain öregbltve az MHT hfmevét. 
Barna István Herczeg Bélit javasolta, hiszen 15 alkalommal Igen magas színvonalú 
Hipertonia Napot szervezett, klválőan publikál. 
Vályi Péter Poór Ferencet Javasolta, mint az egyik legrégebbi MHT tagot, Hypertonia 
ellát6hely vezetőjét Még nem voltak Hypertonia Napok, mikor ő már országos 
hypertonla megmozdulásokat szerv�ett 
Cseprekál Orsolya Is Poór Ferencet javasolta. 
Székács Béla Légrády Pétert javasolta, az Ifjúsági Bizottságot is remekül vezette, mint 
ahogy most az Oktatási Bizottságot Is, Illetve Szegeden nagyon színvonalas 
kongresszusokon előadásokat tart 
Járai Zoltán kért, hogy a tagok siavazzanak a kiosztott szavazólapokon a Török Eszter 
dlj dljazottjára, egy Jelö)t·választható a szavazólapról. A szavazást követően Járai Zoltán

ismerteti a szavalás eredményét: 

s. sz. határozat. A Török Eszter dllat 2020-ban dr. Poór Fe"nc kapja.

Járai Zoltán gratulált a dlj elnyeréséhez. 
Járai Zoltán ismertette, hogy előzetesen Marosvárl Miklós díjra jelülés a Vezetőség 
tagjai közül a következő személyekre érkezett: Ábrahám György, Benczúr Béla, Csiky 
Botond, Herczeg Béla, Légrády Péter. Móczár Csaba, Tlslér András, Várblró Szabolcs. 
Járai Zoltán javaslata Herczeg Béla, aki kiemelkedően magas s%1nvonalú Hipertónia 
Napokat szervez rendszeresen Szolnokon. 
Ádám Ágnes javaslata Móczár Csaba kecskeméti háziorvos volt, az ottani Decentrum 
vezetője, és két alkalommal olyan beszámolót adott a centrum m0ködésér61, ami 
kiemelkedő volt 
Több hozzászólás nem érkezett, !gy a tagok a kiosztott szavazólapon a Marosvári Miklós 
dlj dljazottjára szavaztak. majd ezt követően Járat Zoldn ismertette a szavazás 
eredményét: 

6. sz. határozat. A Marosvárl Miklós emlékérmet2020•ban dr. Herczeg Béla
kapJa.

Járai Zoltán gratulált a dlJ elnyeréséhez. 
Jéral Zoltán felkérte az lf]úsági Bizottság elnökét, hogy Ismertesse a Kiss István Ifjúsági 
dlj jelöltjeit 
Cseprekál Orsolya elmondta, hogy 2 jelölt volt, Baracsi-Botos Viktória belgyógyász
szakorvos jelölt (Szent Imre Egyetemi Oktatókórház) és László Andrea belgyógyász 
háziorvos. Az Ifjúsági Bizottsági tagok szavai:atai alapján Baracsi-Botos Viktória 3 nem, l 
igen szavazat ellenében végül nem került a Kiss István Ifjúsági díj díjazottak közé, mlg 2 
igen, 2 nem szavazatot kapott László Andrea. Több jelölt nem volt ebben a kategóriában. 
Várblró Szabolcs maximálisan támogatta László Andreát, mert régóta foglalkozik a 
témával és magas szinten, most egy magas s%1nvonalú Ph.D-t véd december 10.-én 



Nemcsik János témavezetésével. Kedves, törekvő kolléganő, életszerűen íoglalkozlk a 
témával, remélhet6leg mielőbb hazaköltözik Németországból. 
Járai Zoltán szavazásra bocsátotta a kérdést. 

7. sz. határozat. A vezet6ség 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
megszavazta, hogy 2020-ban a Kiss István IIJíaságt dlJat dr. László Andrea
kapja.

S. OG\'tl beadvány a fix kombinációs készltmények els6 vonalbeli
alkalmazhatóságáról (Vályi Péter, Járai Zolán)

Járai Zoltán elmondta, hogy több céggel tárgyalt, akik fix kombinációs készltményeket 
gyártanak, és úgy ltélik meg ők Is, hogy érdemes lenne a témával foglalkozni. Vályi Péter 
segítségével megszületett egy levéltervezet, melyet elküldenének az érintetteknek 
mérlegelésre, hogy az alkalmazási előiratokat az aktuális irányelvekkel kapcsolatban 
módosftsák. 
Farsang Csaba hozzátette, hogy Vályi Péter felvetése igaz. Kiegészitené, hogy a magyar 
cég jóváhagyásával külföldi cégeknek Is eljuttassuk. 
Vályi Péter elmondta, hogy ma egy államigazgatási és közigazgatási feltételeknek 
megfelelő levelet fogalmazott az előírásoknak megfelelően. Fontos megfogalmazni. hogy 
az előlrást szakmai utasltásnak vesszük. Fontosak a mai példák, fontos az azonnali 
javaslat. 
Járai Zoltán elmondta, hogy a körbeadott anyag már egy rövidített levél, olyan részeket 
vett ki belőle, amik nem a Magyar Hypertonia Társaság kompetenciája. 
Vályi Péter fontosnak tartotta a kihúzott részek levélben hagyását is. 
Járai Zoltán szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a vezetőség elfogadja-e, hogy a 
kinyomtatásban is megkapott levelet. elküldje az MHT az érintett cégek vezetőinek, 
valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézetnek. 

8. sz. határozat. A vezet6ség tagjai egyhangúlag elragadják, hogy az M HT az
érintett cégek vezetőinek. valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés•
egészségügyi Intézetnek elküldje a fix kombinációs készltmények első
vonalbeli alkalmazhatóságáról szóló beadványt.

6. ESH 2020 kongresszus támogatási pályáiat kiírás Oáral Zoltán, Nemcslk lános)

láral Zoltán azt javasolta. hogy a pályázat ugyanazon feltételekkel kerüljön kiírásra, 
mint az el6z6 évi, azaz 50.000.-ESH tagdfj és 250.000,-Ft utazási támogatás a javaslat 
Észrevétel, megjegyzés nem érkezett a témában. 

9, sz. határozat. A Vezet6ség tagjai egybang61ag megszavazzák, hogy a 2020 évi 
ESH kongresnura vonatkozó pálybat a tavalyi feltételekkel (S0.000 Ft ESH 
tagdlJ és 2S0.000 Ft. utazási pályázat) kerüljön Idén is kiírásra. 

7. A Re-cardlo ügy Oáral Zoltán)



Járai Zoltán tájékoztatta a vezetőséget, hogy MTI közleményt bocsátott ki a Magyar 
Hypertonla Társaság mely a honlapra is kikerült, valamint a Magyar Kardiológusok 
Társaságával együtt beadvány Is született az ocvi;:1 felé a Re•cardio ügyben. Az OGYÉI 
főigazgatója, Szentiványi Mátyás válaszolt a beadványra és tájékoztatót küldött, amely 
szerint kezdeményezték a hirdetések letiltását, tájékoztatók Jelennek meg a készítmény 
egészségre ártalmas hatásairól, valamint közigazgatás! eljárás körében eljárást 
kezdeményeztek a készftmény bevizsgáfásáról. 

8. Tájékoztatás a Belgyógyászati Szakmai Kollégium Tanácsadó Testületének
összetételér61 Uáral Zoltán)

Járai Zoltán elmondta, hogy a Szakmai Kollégium Belgyógyászati Tagozata mellé a 
Tanácsadó Testület évek óta nem lett megválasztva. A korábbi Tanácsban Farsang Csaba 
Professzor úr képviselte a Magyar Hypertonla Társaságot. Kiderült, hogy a most végül 
jóváhagyott testületböl az MHT·t kihagyták. Ezzel kapcsolatban levelet írt a MOTESZ 
elnökének, mert Ok Jogosultak javaslatot tenni az Államtitkárság felé a tagokra. melyre 
adott válasz lényege, hogy ezt már az Államtitkár Asszony aláírta, ezen már nem lehet 
változtatni, de javasolja, hogy tanácskozó! Joggal l f6vel vehessünk ezen részt. Járai 
Zoltán kérte, hogy változzon meg a tanács összetétele és ebben fontos lenne, hogy részt 
vegyünk ml fs. Páli Dénes jelezte, hogy a Tagozati tagságáról lemond, mert nem tudott 
róla, hogy a Magyar Hypertonia Társas.ig nincs benne az új Tanácsban. 
Roslvall László kérdése, hogy miért nem Horváth Ildikóhoz frunk közvetlenül levelet? 
5'zegedl János megjegyezte, hogy a Belgyógyászat! Szakmai Kollégium már többször 
akadályozott bennünket, ami szakmailag és etikailag is elfogadhatatlan. 
Vályi Péter javaslata, hogy a Miniszternek kell lrni, Horváth Ildikó kevés. 
Farsang Csaba javaslata, hogy kérjenek Horváth Ildikótól 30 percet egy személyes 
megbeszélésre. 
Járai Zoltán elmondta, hogy ennek megfelelően fognak cselekedni. 

9. MHT kongresszusok szervez61nek. díjazottjainak ingyenes kongresszusi
részvétel megvitatása Oárai Zoltán, Nemcslk János)

Nemcslk János elmondta, hogy felmerült (mint ahogyan külföldi kongresszusoknál is 
működött), hogy a kongresszust szervezők ingyenes regisztrációt és szállást kapnak. Ezt 
érdemes lenne nekünk is megfontolni, illetve Ádám Ágnes részéről érkezett egy Javaslat, 
hogy az MHT adott évi díjazottjainak is legyen ez ingyenes. Ezzel kapcsolatban elmondta, 
hogy az elnökség szerint ezek komoly költségek, és általában a díjazottak és a két 
szervező céges szponzorációval ezt meg tudja oldani. Amennyiben ez mégsem igy lenne, 
akkor fordulhatnának az elnökséghez, a kongresszus szervezőjéhez, hogy a költségeiket 
átvállalja (elnök, titkár, dfjazottak részére). 
Ádám Ágnes elmondta, hogy szerinte ez egy gesztus a mindenkori díjazott felé. Lássa 
vendégül a Társaság a kongresszuson 1 
Tamás Ferenc hozzátette, hogy érthető, hogy ez nagy költség, még ha nem is minden 
költséget, de legalább a regisztrációs dljat vállalja át a Társaság. 



Farsang Csaba elmondta, hogy az mindnyájunk érdeke, hogy a díjazott ott legyen. 
kérdezzük meg, hogy már meghívta-e valaki, de ha nem, akkor a mi vendégünk kell. hogy 

legyen. 
Vályi Péter elmondta, hogy a kongresszus elnöke és titkára nem lehet lekötelezett egy 

szponzorációnak. ne tegyük ki őket ennek. 
Várb(ró Szabolcs javasolta, hogy kérjünk meg ml cégeket, hogy szponzorálja őket. 
Farkas Katalin honáteszl, hogy természetes, hogy a két tisztségviselő (kongresszust 
szervew elnök és tltkir) költségét a társaság szponzorálja és átvállalja. Javasolja, hogy a
kitüntetéssel egyOtt járjon a részvétel, ezt természetesnek kell venni. 
!árai Zoltán szavazásra bocsitotta, hogy elfogadható-e a Tanácsadó Testület számára,
hogy a kongresszust szervező elnök, titkár, Török Eszter díjazott, Marosvári Miklós
dfjazott, Jfjóságl dlj díjazottak részvételét a Magyar Hypertonla Társaság teljes

egészében átvállalja.

10. sz. határozat. A vezet6ség egyhangúlag megszavazta, hogy 2020-tól a
Magyar Hypertonla Társaság állta az MHT kongresszust szervez6 elnök, titkár,
valamint a Török Eszter d(Jazott, a Marosvárl Miklós díjazott. valamint az
lflúságl d(jjal kitintetetett és a Tiszteletbeli Tagsággal dljazott személyeknek
az MHT éves kongresszusán való részvételével Járó öss-ies költségét.

10. Tájékoztatás a COST Action VascAgeNet megalakulásáról (Benczúr Béla,
Nemcslk János)

Benczúr Béla elmondta, hogy ez egy európai együttmOködés, pénzügyi hátteret az 
Európai Unió jelenti. Jellemzően az a célja, hogy kialakuljon egyűttmOködést, í6ként 
fiatal kutatók között 4 fiatal kutató (1 klinikus, 1 élettanász, 2 mérnök) tavaly az 
Európai Hipertónia kongresszus Vaszkulárls munkacsoportjában találta ki aprogram 3 
fő célját: linomltanl a technológiát, hogy a diagnózis, a kezelés és a prevenció érdekében 
minél inkább használható legyen, a tudást átfordltani a mindennapi gyakorlatra és 
hirdetni, promotálni a vizsgálatot. A Peter Nllsson által szerkesztett onltne könyvet 
továbbltja mindenkinek, amit fontos Ismerni, ha csatlakozni szeretnénk a programhoz. 
Olyan pénzügyi forrásokat, kereteket akar ez a szervez6dés jelenteni, amely 5·6 
munkacsoportba szervezi tevékenységét, annak érdekében, hogy meetingek, tréningek, 
kurzusok jöjjenek létre, publikációk jelenjenek meg. támogassa kutatóhelyek egymással 
történő kapcsolatíelvételét, work-shopok létrehozásiit támogassa. 
A COST Actlon terminusa 4 évre terjed (íél millió EUR áll rendelkezésre ebben a 4 
évben), 39 ország részvételével, Magyarországról Benczúr Béla és Nemcsik János a 
hivatalosan delegált személyek. A nyitómeeting Brüsszelben volt Az M HT megválasztott 
következ6 kongresszus elnökeként gondolkozik, hogy hogyan tudná ezt a programot 
bevonni a kongresszusba. 
Nemcstk János elmondja, hogy eddig S munkacsoport alakult, alapkutatás, mérnöki 
tevékenység. eszköz validációs, kutatói és kommunikációs munkacsoport Lehet 
csatlakozni, akit érdekel a téma. Minden országnak 2 íö vezetőségi képviselője van, 
évente 1 találkozó van. A következő 2020. február 19-20. között Párizsban kerül 
megrendezésre. Kiutazás, szállás finanszlrozva van, egyéb anyagi jutuitás nincs. Aki nem 
vezetőségi tag. annak korlátozott mértékben áll lehetőségre finanszlrozás. 



11. Klvetka6 6vt vaet6e6p 11611k ld6poaljal (NemaBI J6nos)

• 2020. rúrclus 24. (k6zgyG!éa ts)

• 2020. Jlinlm 9.
• 2020. neptember 8,
• 2020. november 17.

12.E&Yebek

Ádúl Ápea felvetette a Re-Cardio ügy kapcún. hogy a Hypertonla betegdfé.koztató 
6Júgban egy tiJékoztatút adnának ki a nem haaniJatol nertkr61. J•nd ZOltin ezzel 
..,et6nve memegyezte, hogy a hanpalyt am kell fektetni, hogy a btteaek a bl�tvsan 
batékonyvfmyomua6kkent6 a,ógysztrelket ne hll)'Jüell 
As eoebek napirendi pontban tcmbbl k4rdéa, megjeaYZá nem metill fel, 11)' Jha.l 
Zoltán megkötz6nve a Jelen16tet 15 óra 15 peKkor bedna az illht. 

A jeplc6nyvet hltelesftette: 
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