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GÁNAK VEZETŐSÉGI ÜLÉSEIRŐL Köze ledik az MNOT Y. Kong
resszusa, melynek szervezésé t több mint egy évve l ezelőtt 

kezdtük meg. A vezetőség döntése alapján a rendezé s jo gát 
Berkő Péter főorvos úr kapta. 2004 . november 26-án ü lt össze 
az MNOT vezetősége Ungár László főorvos, társaságunk elnö
kének veze téséve l. Je len voltak: Ungár László, Bősze Péter, 
Pálfa lvi Lász ló, Szánthó András, Adorján Gusztáv, Berkő 
Péter, Kneffe l Pál, Krivács i Gábor, Pál Atti la és Paulin Ferenc 
helyett Ács Nándor. A bevezetőben Ungár László elnök a 
kongreszszus terveze tt időpontjáról és az eddig javasolt téma
körökről számolt be. Megvitatásra kerü lt az eset legesen felkért 
előadók személye. Berkő főorvos úr isme rtette az általa java 
solt témákat és a kongresszus szervezés i kérdéseiről is rész le
tesen beszé lt. A vezetőség elfogadta, hogy előadásokat csak 
felkért előadók tartsanak, a további résztvevők számára posz
terek bemuta tására lesz lehetőség. 

A következő nap irendi pontban a 2005. májusában megrende
zésre kerülő továbbképzés helyére és időpontjára kértünk ja 
vas latot. Helyszínül a Semme lwe is Egyetem !.sz. Női Klinika 
és a II. sz . Nő i Klinika jött szóba, a he lyfog lalást az érintett in
tézetekben dolgozó vezetőségi tagok intéz ik. A tanfo lyam I hét 
időtartamú, tesztv izsgáva l zárul és - az előző tanfo lyamhoz ha
sonlóan - bizonyítvá nyt is ad . Valamint eldöntöttük , hogy a 
tanfo lyamo t be kell je lenteni credit pont szerzés céljábó l. Vita 
alakult ki, hogy tanfo lyamainkat csak 2 évenként szervezzük , 
de eITől az ülésen nem született döntés. 

Ez év tavaszá n, a soron következő vezetőségi ülés időpontjá

nak több sikertelen egyeztetését követően, elektroniku s levél 
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útján a vezetőség úgy döntött, hogy a korábbi java slatnak meg
fele lően az ez évi tanfo lyamot nem rendezzük meg, hanem ere
deti dön tésünknek megfelelően aITa 2006. tava szán kerül sor. 

A nyári szabadságok és a bőséges tudományos programok mi
att a 2005. júniu s 16-án lezajl ott vezetőségi ülésen csak keve
sen tudtak részt venni . Berkő főorvos úr beszá molt az MNOT 
V. kongresszusának szervezési kérdéseiről, és véglegesítettük a 
nagygyűlés programjá t. Megállapodás született , hogy a követ
kező vezetőségi ülést a kongresszus idején tartjuk. 
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