
Hypertonia Gondozás Minősített Orvosa 

Értesítés a Magyar Hypertonia Társaság tagsága részére  

A Magyar Hypertonia Társaság 2008 negyedik negyedévében - kiegészítőleg - újabb vizsgalehetőséget 

biztosít „Hypertonia Gondozás Minősített Orvosa” cím elnyerésére. 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és a vizsgabizottsághoz való eljuttatásának módja 

megegyezik az eddigiekkel, de alapfeltétel az MHT távképzés 1 szemeszterének sikeres vizsgával 

zárult elvégzése. 

A vizsgára írásos jelentkezés (e-mail vagy posta) határideje: 2008 november 17.  

Telefon információ: 06-20-496-4915 

Email: sb@bel2.sote.hu 

A vizsga módja: szóbeli 

A vizsga időpontja: 2008. november 25. (kedd) délelőtt ½ 11h. 

Helye 

SE/ÁOK II. Belgyógyászati Klinika Geriátriai Tanszéki Csoportja,  
Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház  
Bp. XI. ker. Tétényi u. 12-16. 
„B” épület földszint, professzori szoba 

Az MHT vizsgabizottsága 

Tagok:  Prof. dr. Kékes Ede 

 Prof. dr. Sonkodi Sándor 

Elnök: Prof. dr. Székács Béla 

Jelentkezés 
Jelentkezési lap kitöltése, elküldése 

Kitöltéshez útmutató: Magyar Hypertonia Társaság [ www.hypertension.hu ] Web-rendszerében a 

„Szakmai információk / HGMO képesítés menüpont”, mely közvetlenül is elérhető a 

http://www.hypertension.hu/info.aspx?sp=7 címen. 

Kérem, hogy a cím elnyeréséhez, illetve a vizsgára való jelentkezéshez az MHT honlapján felsorolt 

kritériumokra a pontok sorrendjében, egy A4-es lapon összegezzék a személyi, munkahely, hipertónia 

centrumbeli gyakorlat és gyakorlati vizsga stb. adatokat, ill. a kreditpont teljesítményeket és végső 

összegüket. Kérem, hogy utaljanak arra is, hogy megtörtént-e a kérelem beadásakor a gyakorlati 

vizsga és mi annak az eredménye. Külön kérjük feltüntetni a MHT távoktatása keretében egy 

szemeszter sikeres elvégzésének/vizsgájának tényét.  
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A jelentkezési lapon az eddig teljesítetteket írásos bizonylatok támasztják alá, amelyek sorszámmal 

ellátott csatolmányként szerepelnek. Az összefoglaló jellegű vizsgakérelem megfelelő része mindig 

utaljon a hozzá tartozó csatolmányok sorszámaira. 

Ha elkészült a vizsgára a jelentkezési 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 a vizsgabizottság elnöke részére. Postacím: prof. 

dr Székács Béla, SE/ÁOK II. Belgyógyászati Klinika Geriátriai Tanszéki Csoport, Főv.Önk. Szt Imre Kh., 

1115 Budapest, Tétényi u. 12-16.  

2008 második félévében nem volt jelentkező a „Hypertonia gondozás minősített orvosa”  cím 

elnyerésére, ezért kérjük a hypertonia centrumok vezetőit és társaságunk valamennyi tagját, hogy 

hívják fel az érdekeltek figyelmét erre a pótlólag meghirdetett vizsgalehetőségre.  

 

Tisztelettel: 

Dr Székács Béla 
egyetemi tanár 
MHT Oktatási és Vizsgabizottság elnöke 

Budapest, 2008-10-30.  


