
Értesítés  
A Magyar Hypertonia Társaság tagsága részére 
 
A Magyar Hypertonia Társaság az idei első hypertonologusi vizsgát a „Hypertonia gondozás 
minősített orvosa” cím elnyeréséhez 2007. március 22.-én csütörtökön 10 óra 15 perces 
kezdettel bonyolítja le. 
 
MHT vizsgabizottsága:  
Prof. Dr. Kékes Ede, Prof. Dr. Sonkodi Sándor tagok, Prof. Dr. Székács Béla elnök 
 
A vizsga módja: írásos és szóbeli 
 
Helye: az SE/ÁOK II. Belgyógyászati Klinika Geriátriai Tanszéki Csoportja, OPNI főépület II. 
emelet, professzori szoba 
  
OPNI elérhetősége:  
II. ker. Hűvösvölgyi u. 116, (Moszkva tértől piros 56-s busz, vagy 56-s villamos, Vadaskerti úti 
megálló) 
 
Telefon információ: 
06 (1) 391-5457    
06 (1) 391-5300/1635 
06 (20) 496-4915 
Email: sb@bel2.sote.hu és/vagy sb@opni.hu
 
JELENTKEZÉS, VAGY A JELENTKEZÉS MEGÚJÍTÁSA 
 
Jelentkezési lap összeállítása, elküldése: 
Részletes útmutató  (kritériumok, pontrendszer, jelentkezés és újrajelentkezés módjai) megtalálható 
Magyar Hypertonia Társaság Web-rendszerében [ www.hypertension.hu ], a nyitólapon a Távképzési 
ikonra kattintva, a „Hypertonia gondozás minősített orvosa”  menüpont alatt, valamint közvetlenül 
elérhető az alábbi linkre kattintva: 
  

http://www.hypertension.hu/info.aspx?sp=7&tmi=1290
 

1. A cím elnyeréséhez, illetve a vizsgára való jelentkezéshez - az MHT honlapján felsorolt 
kritériumokra alapján, a pontok sorrendjében - formanyomtatványt mellőzve, egy A/4 lapon 
kérem összegezni a személyi, munkahely, hipertónia centrumbeli gyakorlat és gyakorlati 
vizsga adatokat, ill. a kreditpont teljesítményeket és végső összegüket, valamint arra is utalni, 
hogy megtörtént-e már a vizsga kérelem beadásakor a gyakorlati vizsga és mi annak az 
eredménye.  

2. A jelentkezési lapon az eddig teljesítetteket írásos bizonylatok támasztják alá, amelyek 
sorszámmal ellátott csatolmányként szerepelnek. Az összefoglaló jellegű vizsga kérelem 
megfelelő része mindig utaljon az oda vágó csatolmányok sorszámaira. 

3. Ha elkészült a jelentkezési, vagy újrajelentkezési lap, akkor az elektronikus változatot már 
előzetesen kérem elküldeni, a kinyomtatott és aláírt jelentkezési lap pedig a megfelelő 
sorszámokat elnyert csatolmányokkal együtt postán kerüljön elküldésre. (Postacím: SE/ÁOK 
II. Belgyógyászati Klinika Geriátriai Tanszéki Csoport, OPNI, 1021 Hűvösvölgyi u. 116.)  

4. Tavaly már csatolmányokkal együtt a vizsgabizottságnak eljuttatott és a teljesítmény alapján 
elfogadott vizsgajelentkezés esetén csak az aktuális újrajelentkezési lapot kell elküldeni 
elektronikusan, majd postán (a vizsgán való megjelenés megerősítésére). 

 
      Tisztelettel: 

 
Budapest, 2007-01. 31 
      Dr Székács Béla 

egyetemi tanár 
MHT Oktatási és Vizsgabizottság elnöke 
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