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Prof. dr. Gõcze Péter elnök az alábbi napirendi pontokat java-

solja:

1. Pénzügyi beszámoló

2. A jövõ évi rendezvény szervezése

3. A társaság honlapjának frissítése

4. A társaság újságjának kérdései

5. Változtatások

Pénzügyi beszámoló. Hajdu Lajosné, Borika a társaság kiadá-

sait ismerteti, beszámol a társaság számláján lévõ megtakarítás

összegérõl. A jelen lévõ Congressline Kft. képviselõi a vezetõ-

séggel ismertetik az utolsó MNOT-rendezvény bevételeit, a

befolyt összegeket a cégektõl és a részvételi díjakból. Összes-

ségében a rendezvény nyereséges volt. A vezetõség egyhangú-

lag elfogadja a beszámolót. Az elnök köszönetet mond Boriká-

nak és a Congressline-nak is. Megemlíti még, hogy a társasá-

got sikerült jogi helyzetét rendezni, és ezzel a társaság végre a

pénzéhez jutott.

A következõ nagygyûlés szervezése. Az elnök ismerteti

Novák Zoltán dr. javaslatát, hogy a következõ rendezvény Bu-

dapesten a Semmelweis Egyetem II. Sz. Nõi Klinikán vagy az

Országos Onkológiai Intézetben legyen, továbbá arra kéri a je-

lenlévõ Congressline képviselõit, hogy a szállást a résztvevõk

részére a tervezett szervezési hely közelébe foglalják.

A Congressline tájékoztatja a vezetõséget, hogy egészségügyi

Intézményben szervezett tudományos összejövetelekhez tá-

mogatókat szerezni nem lehet, ezért azt javasolják, hogy a

helyszín az Országos Onkológiai Intézet közelében lévõ

Mercure Hotel legyen (a gyûlés alatt telefonos érdeklõdésükre

közölték, hogy hely van, és a társaság a teremfoglaláshoz kü-

lön kedvezményre számíthat). A vezetõségi tagok a rendez-

vény idõpontját 2019. november 8-9.-re tûzték ki. Az elnök ja-

vasolja, hogy a szervezésben mind a három nõgyógyászati da-

ganatokkal foglalkozó társaság együtt vegyen részt; ez emel-

heti a nagygyülés színvonalát és a résztvevõk számát. Koiss

Róbert dr. a Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társa-

ság részérõl az ötletet elfogadhatónak tartja, de végleges dön-

tésrõl a vezetõségi gyûlés után tud beszámolni. Krasznai

Zoárd dr. a Cervixpatológiai Szekció részérõl tájékoztatja a

vezetõséget, hogy a 2019-es évi rendezvényük idõpontját már

kitûzték, ezért nem tudnak csatlakozni, de a jövõbeli együtt-

mûködéssel egyetért. A vezetõség a fentiekkel egyhangúan

egyetértett.

Továbbképzés. Szánthó András dr. tájékoztatja a vezetõséget,

hogy Bõsze Péter javaslata alapján évente egy továbbképzést

kellene tartani. 2019-ben azonban nem tartanánk, tekintettel,

hogy a rendezvényre készülünk. Felvetõdött az a gondolat,

hogy kreditpontos kötelezõ továbbképzés megszervezését el

kellene kezdeni, tekintettel arra, hogy az elsõ kiadott nõgyógy-

ászati daganatsebészeti szakvizsgák 5 éves érvényessége las-

san lejár, ami miatt az érintetteknek továbbképzésen kell részt

venniük. Az elsõ ilyen továbbképzést a vezetõség 2020-ra ja-

vasolja megszervezni és felkérte Szánthó András dr.-t,
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Krasznai Zoárd dr.-t, Gõcze Péter dr.-t és Pete Imre dr.-t, hogy

az egyetemek bevonásával a szervezéshez fogjanak hozzá.

Honlap. A társaság honlapja frissítésre szorul, az új forma, a

frissítés és a társaság folyóiratának a felhelyezésére a vezetõ-

ség Krasznai Zoárd dr.-t kéri meg, aki a feladatot elvállalta.

A társaság folyóirata (Nõgyógyászati onkológia). Prof. dr.

Rigó János az újság fenntartásának nehézségeirõl számol be,

mely abból adódik, hogy jelen pillanatban az újságot 300 pél-

dányban nyomtatják, ami közel 600 000 Ft-ba kerül alkalman-

ként. Nagyon nehéz támogatókat szerezni, és komoly gond,

hogy nem küldenek elegendõ közleményt, továbbá mindenkit

arra buzdít, hogy minél több közleménnyel járuljanak hozzá az

újság fennmaradásához. Felvetõdött, hogy a lap tulajdonjogát

a társaság vegye át, és a kiadási költségeket a társaság állja, de

az is, hogy a tulajdonjog a három nõgyógyászati daganattal

foglalkozó társaság kezébe kerüljön. Tekintettel, hogy ehhez a

jogi engedély szükséges, az ötlet megvalósítása elõtt jogi tájé-

koztatást kell kérni.

Szükségesnek látszik az újság vezetõségének a frissítése, errõl

a társaság a késõbbiekben tárgyal. Ungár László dr. felajánlot-

ta segítségét a folyóirat fõszerkesztõjének.

Változtatások. A következõ idõszak elnöke Novák Zoltán dr.

A 2023 utáni új elnöknek a jelenlevõk egységesen Krasznai

Zoárd dr.-t javasolták, miután Koiss Róbert dr. a felajánlott le-

hetõséget köszönettel nem fogadta el. Egyúttal Krasznai

Zoárd dr. ígérete, hogy az új honlapon lehetõséget teremt arra,

hogy a tagság a honlapon keresztül is tehessen javaslatot a tár-

saság következõ elnökének személyére; ezzel egyúttal a tagság

e-levelezési címét is ellenõriznénk.

A Társaság 2019 tavaszára egy új vezetõségi ülés megszerve-

zését tervezi, melynek elsõdleges célja a novemberi rendez-

vényre felkészülés.
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„Nem idegen nyelv törvényeit kell ráalkalmazni a magyarra,

hanem a saját törvényeit használni olyan helyeken,

ahol még használva nem voltak.”

Cholnoky Viktor (1868–1912) író, mûfordító


