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Jegyzőkönyv
A Magyar Sürgősségi Orvostani Társasága Közhasznú Egyesület Közgyűléséről
Időpont: 2013. november 7., csütörtök, 17:30 óra
Helyszín: Kaposvári Egyetem, Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
Résztvevők: 47 fő a jelenléti ív szerint, Mátray Katalin a Titkárság részéről
Az ugyanerre a napra, 17:00 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, ezért
megismételt közgyűlés összehívására került sor. A megismételt közgyűlés a közgyűlési
meghívóban meghirdetett napirendi pontokkal a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes.
Levezető elnök Dr. Berényi Tamást.
A levezető elnök javaslatára a közgyűlés az alábbi napirendet szavazza meg:
- jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása;
- elnöki beszámoló;
- egyebek

1.) A megjelentek Dr. Berényi Tamás javaslata alapján jegyzőkönyvvezetőnek megválasztják
Mátray Katalint (K&M Congress Kft.) jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Dr. Simon Jánost és Dr.
Kanizsai Pétert.
Mellette: 45 fő, ellene: 0 fő, tartózkodik: 2 fő (Dr. Simon János és Dr. Kanizsai Péter)
2.) Elnöki beszámoló
Dr. Berényi Tamás beszámolójában tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az MSOTKE megvásárolta
a kanadai triázs rendszer jogait, amivel a folyamatos fejlesztésre és jogosult. A tananyag
fordítása és a core instruktorok, és az első 30 fő kiképzése megtörtént októberben, és a
kongresszuson is lezajlott egy tanfolyam. Sajnos alig sikerült támogatókat szerezni. Az
MSOTKE még az elején az EMMI-hez fordult támogatásért, de először hosszú ideig nem
kaptunk választ, most viszont szívesen „államosítaná” a rendszert. Ugyanakkor az MSOTKE
fent akarja tartani a szakmai kontrolt.
Hozzászólásukban többen úgy vélték, hogy a Szakmai Kollégium segíthetne az ügyben.
Dr. Varga Csaba és Dr. Berényi Tamás: a Kollégium a szaktárca tanácsadó szerve, maximum
javaslatot tehet. Az érvrendszer: ha a kórház és a mentő is állami tulajdon, akkor a kapcsolódó
allokáció is legyen állami tulajdon.
Ezután Dr. Berényi Tamás kérte a jelenlévőket, hogy fogadják el a beszámolót. A jelenlévő
tagok a beszámolót egy tartózkodással (Dr. Berényi Tamás) elfogadták.
3) Egyebek
Dr. Berényi Tamás javasolja a 2014-es kongresszus helyszínének Szegedet, mert itt indul az első
egyetemi egykapus sürgősségi tanszéki csoport.
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Több hozzászólás nem érkezett, ezért Dr. Berényi Tamás a Közgyűlést 18:20 órakor
berekesztette.

A jegyzőkönyvet készítette:

Mátray Katalin

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Dr. Simon János

Dr. Kanizsai Péter

