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,A MAGYAR STD TANSNSAC ZOT O. OKT6BER T S.EIV
M EGTARTOTT N SZTU TTO XOZCYU IES E N6 I
Kdsziilt A Magyar STD T6rsas6g 2O10. okt6ber
l5-6n megtartott tisztdj it6 K6zgyiil6s6n. Helyszin:
Budapest, Danubius Health Spa Resort / Helia I(onfe,
rencia terem (1133 Budapest, I(drpdt u.62_64.)

felenl6t: A Magyar STD T6rsas6g tagjai kcjziil 53 f6
volt jelen: Dr. Abrahrim I(atalin, Dr. Balla Eszter, Dr.
Benczik Mdrta, Dr. Benya L6szl6, Dr. Berecz Margit,
Dr. Bihari {gnes, Dr. Bir6 L6szl6, Dr. Bogd6nyi EJit,
Dr. Csatdr Eva, Dr. Derik |udit, Dr. D6nes M6rta, Dr.
Dombovdri P6ter, Dr. Dud6s M6ria, Dr. Durav Eva.
Dr. Egyi.id I(atalin, Dr. Foldes M6rta, Dr. Gilde I(ata-
lin, Dr. Hrirsing |udit, Dr. Horvdth Erika, Dr. Horvdth
I(risztina, Dn l(ar6szi Mkt6ria, Dr. I(opa Zsolt, Dr.
I(ovdcs fdnos, Dr. I(6t6 Ildik6, Dr. K6szeei D6ra, Dr.
Latk6czy I(risztina, Dr. Melczer Zsolt, Dr.-Mika llona,
Dr. Nagy Eva, Dr. Nagy I(6roly, Dr. Nyirddy p6ter, Dr.
P6lfi Zsuzsanna, petrovay Fruzsina, ir. pod6nyi Be6,
ta, Dr. Remenyik Eva, Dr. Somogyi Tam6s, Dr. Stekker
M6nika, Dr. Suhajda I(orn6lia, Szab6 Zsuzsanna, Dr.
Szanddnyi Rdka, Dr. Szldvik |dnos, Dr. Szondy Gyorgyi,
Dr. Sz6cs Hajnal Irdn, Dr. Takricsy Ter6z,Dr.Tenke p6-
ter, Dr. Terhes Gabriella, Dr. Tisza Timea, Dr. Uihdzv
Andrds, Dr. Urb6n Edit, Dr. Varga l(atalin, Dr. V6.t onyi
Vikt6ria, Dr. Veres G6bor, Dr. Vesztergom Hedvig.
IGmentette magdt: Dr. Marschalk6 M6rta, Dr. Holl6
P6ter, Dr. Stehlich G6bor, Dr. Sz6ll Andr6s, Dr. Simon
Gyula, Dr. Sziller Istv6n

T6rgy: Az al6bbi, 2010. szeptember 20_ai ditummal
ajdnlott levdlk6nt post{zott meghiv6ban felsorolt
napirendi pontok

,,Meghiv6 A Magyar STD Trirsasd g 2010. 6vi l6zgyii_
l6s6re. Az alapszab6lya szerint ,,A l{6zgyiil6s i.il6s6t a
Tdrsasdg elncike - t6voll6t6ben f6titker; _ vezeti,,.

A k<izgyiil6s napirendi pontjai:

]. e.z {es jegyz6k6nyvvezet6j6nek 6s a jegyz6k<inlvet
hitelesit6 szem6lyeknek a megv{laszt6sa-az Elnok ia,
vaslata alapjdn

2. AzSTD lekdszon6 vezet6s6g6nek besz6mol6i
a) Eln<iki beszdmol6 (Dr. Virkonyi Vikt6ria)
b) F6titkdri besz6mol6 (Dr. Tisza Timea\
c) I(ncstdrnoki beszdmoLo (Dr pdffi Zsuzsanna)

3. Az STD Feli.igyel6 Bizottsilgelncikdnek besz6mol6ia
(Dr. Poddnyi Bedta)

4. Az 
-STD 

:6jvezet6sdg6nek megvdlasztdsa. (Dr. Egyild
Katalin a jekilf bizottsdg elnt)ke)

A jel<il6 bizottsrig elncike, Dr. Egyiid Katalin, a be6rke_
zett jel<il6sek alapjrin el6terjeszti iavaslatdt.. Elncik megvdlasztilsa
. Alelnokdkmegvdlasztdsa
. F6titkdrmegvdlasztdsa
. I(incstdrnokmegvdlasztdsa
. Yezet6sdgi tagok megvdlasztdsa
. Az STD Feliigyel6 Bizottsdg tagjainak megvdlasztdsa

A k6zgyiil6s helye: Danubius Health Spa Resort
Helia*n"n, 1133 Budapest, I(6rp{t u.62_64.

rAkiizgyiil6s id6pontja:2010. okt6ber 15. (p6ntek) t6 6ra

Amennyiben a megjelolt id6pontban a Magyar STD
Tdrsasdg kdzgyiil6se a megjelent tagok sz6m6ra tekin,
tettel nem hatdrozatkdpes, rigy a Magyar STD Tdr-
sasdg a megism6telt kdzgyiildst 2010. okt6ber 15_6n
(p6ntek) 16.30 6rakor tartja, a meghiv6ban megjel<ilt
napirendi pontokkal 6rintett k6rd6sekben azzal,'hogy
ezen megism6telt kdzgyiil6s a megjelentek sz6m6ra te,
kintet n6lkiil hatfrozatkdpes.

Budapest, 2010. szeptember 20.
Dr. Vdrkonyi Vikt6ria eln<ik sk.

Dr. Tisza Timea f6titk6r skl,

Dr. Vdrkonyi Vikt6ria - a T6rsas6g elniike:
A taggyiil6st megnyitotta, 2010. okt6ber 15. (16 6ra)
6s- meg{llapitotta, hogy a l(<izgyiil6s a tagok l6tsz6m6t
tekintve, nem hatdrozatk6pes. Ezt kdvetZen a gyfl6st
bezSrta 6s egyfttal 2010. okt6ber I5-6n (16 6ra 30
percre) ism6telten 6sszehfvta a Tdrsasdg I(ozgytil6s6t.
A I(6zgytil6s megnyit6sa el6tt a T6rsas{g jelenl6v6 tag-
j ai elektronikus m6don g6pi p r obaszavai,ist tartottak.

Dr. Vdrkonyi Vikt6ria - eln6k: 
I

2010. okt6ber 75.16 6ra 30 perckor, a taggytil6st meg-
nyitotta, 6s megdllapftotta annak hat{rozat k6pessZ-
g6t. A T6rsas{g jelenl6v6 tagjai szavaztak a kdvetkez6
feltett k6rd6sr6l: A Magyar STD T6rsas6g tagjai elfo-
gadj{k-e a szavazogdpes elektronikus sz"v"z6rt atiszt-
s6gvisel6k megvdlaszt{s6ra, valamint a besz6mol6k
elfogad6s{ra?

AKdzgyiil6s (I. szavaz6s): 52 igen,O nem, 1 tart6zko_
ddssal elfogadta az elektronikus szavazdst a Tiszt_
itjit6 K6zgyiil6sen.

Dr. Vrirkonyi Vikt6ria - elndk, dtadta a szot Dr.
Egyiid Katalinnak a feltil6 Bizottsdg elniikdnek
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Dr. Egyiid Katalin:, A jegyz6konyv vezet6s6re felkdrte:
*Ackermann-n6 Schoffler Mfri6t. Nevezett a felk6r6st

elfogadta.
A l(6zgyiil6s (2. szavazis): 53 igen,0 nem, 0 tart6zko,
drissal elfogadta.
A jegyz6k<inyv hitelesft6s6re felk6rte Dr. Balla Esztert.
Nevezett a felk6r6st elfogadta.
A I(ozgyiil6s (3. szaVazris):49 igen, 1 nem, 1 tart6zko-
dfssal elfogadta.
A jegyz6konyv hitelesft6s6re felk6rte Dr. Kopa Zsoltot.
Nevezett a felk6r6st elfogadta.
A l(ozgyiil6s (4. szavazis): 52 igen,0 nem,1 tart6zko-
drissal elfogadta.

DR. vJ{RKONYI UKT6RIA A TARSASAG ETNOKfNEK BEszAMOI.OJA

Tisztelt I(oll6gik!
A Magyar STD Tdrsas6g 1996. jrinius 24-6n alakult
meg 30 alapit6 tag r6szv6tel6vel. Az alapit6 tagok
trilnyom6 t<ibbs6ge az az6ta megsziintetett Orsz{gos
B6r- 6s Nemik6rtani lntlczet munkatdrsai voltak. Ala-
pit6 eln6kiink Horvdth Professzor Ur m6r a 90-es 6vek
kdzep6n felismert'e, hogy a klasszikus venerol6gia te-
riilet6t j6val meghalad6 STD (napjainkban m6r STI)
betegek elldt{sdhoz sziiks6g van az egyes szakteriiletek
k6zdtti prirbeszdd kialakitrlsdra 6s elm6lyit6s6re. A c6l
teh{t vil6gos 6s egy6rtelmii volt. A kezdeti igen j6 start
utj.n az ezredfordul6t kcivet6 6vekben azonban ren-
dezv6nyeink egyre inkdbb csalidias jelleget dltottek 6s
annak ellen6re, hogy az elhangzott el6ad6sok sok in-
formdci6t kcizvetitettek a r6sztvev6k fel6., az 6rdekl6-
d6s a Tfrsasdg Nagygyfl6sei irdnt kezdett visszaesni.

Miel6tt folytatnim a beszdmol6mat szeretn6m hang-
srilyozni, hogy az STD Tdrsas6g 6nrill6, interdiszcipli-
ndris tdrsas{g, amely egyenrangri partnere bdrmelyik
szakmai t6rsas6gnak 6s term6szetesen nem 6ll egyet-
len egy int6,zm6ny fennhat6s6ga alatt sem.

2006. november v6g6n kaptunk Ondkt6l bizalmat a
T6rsasdg vezet6s6re. Az ij vezet6s6g c6lkitiiz6seit a
kovetkez6kben lehet <isszefoglalni:

1.) a rendezv6nyiink ldtogatottsdgrit legaldbb k6tsze-
res6re emelni,

2,) alegszllesebb t6mak6rciket felvonultatva olyan is-
mereteket kivdntunk a r6sztvev6k fel6 k<izvetiteni, ame-
lyeket a gyakorlati orvosldsban maxim{lisan fel tudnak
haszn6lni. Fontosnak tartottuk, hogy a kiilonboz6 szak-
teriileteket min6l sz6lesebb kdrben vonjuk be a Tdrsas{g
6let6be 6s aZt is fontosnak tartottuk, hogy az egyetemi
klinik6k prezent6ci6i mellett mindl trjbb el6ad6s, esetis-
mertet6s 6rke zzen ab6r - 6.s nemibeteggondoz6kb6l, m6s
int6zm6nyekb6l is. Term6szetesen teret dfijtottunk a
privit szfdrSban tev6kenyked6 kolldgdinknak is. .

3.) C6lul tiizttik ki, hogy a Nagygyflds, Tovribbkdpz6s
programja j6 kredit pontokkal keriiljcin akkreditdldsra.

4.) Szakmapolitikai szempontb6l fontosnak tartot-
tuk, hogy a nemi gy6gyiszok mellett a t6rsszakmdk
r6.sz6r6l is min6l tdbb koll6ga csatlakozzon sorainkhoz
6s k6rje a T6rsas6gba a felv6tel6t.
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5.) Fontosnak tartottuk az elmdlt 6vek alatt kialaki-
tott ktilfoldi kapcsolataink 6pol6sdt 6s termdszetesen
annak b6vit6s6t is.

A c6lkitiizdsek megval6sitfsa:
Ad.l.) Rendezv6nyeink Litogatottsdga l6tv6nyosan

megemelkedett.200T -ben 355, 2008-ban 350, 2009-ben
270 regisztrSlt r6sztvev6nk volt. 2010-b en az el6reielz6-
sek szerint a r6sztvev6k szdma meghaladja a 300 f6t.

Kiilcinrisen fontos, hogy 2010-ben el6sz6r szakdol-
goz6inknak is lehet6s6get biztosftottunk a r6szv6telre.
Mindannyian tudjuk, hogy egy szakmailag j6lk6pzett
asszisztens, gondoz6n6 kincset 6r. A munkdnk pedig
minden esetben team munka!

I(iemeln6m, hogy 6vr5l 6vre egyre tribb rezidens 6s
szakorvosjel<ilt ldtogatta rendezv6nyeinket. Ez 6rthe-
t6, hiszen a szakkdpz6snek az STD egy nagyon fontos
szelet6t kdpezi. Engedj6k meg, hogy kiilon megkci-
sz6njem Tenke P6ter professzor frnak 6s Melczer
Zsolt docens rirnak, hogy srilyt helyeztek a szakor-
vosjcldlt I rezidens koll6g6k r4szvdtel6.re 6s szewez-
t6k a rezidens /szakorvosjel6ltek szfmdra a tdmoga-
t6st. Neviikben is kdszonjiik. Ugyanakkor sajn6lattal
kell megemlitenem, hogy 2010. jrilius 14-6n l(6rpdti
professzor asszony indoklds ndlktil arr6l tfjdkoztatott,
hogy a SE 86r- 6s Nemik6rtani B6ronkol6giai l(inika
orvosai azid6n nem vesznek rlsztaz STD T6rsasfg
rendezvlnydn. A ,,mi6rt" kdrd6seinkre mind a mai
napig v6laszt nem kaptunk! Magam r6szlr6l a fiatal
koll6g{kat sajndlom, hogy elestek egy rendkivi.il fon,
tos tovdbbk6pz6st6l.

Ad 2.) Az elmrilt 4 6vben rendezv6nyeinken kdzel
240 prezentici6 hangzott el (szimp6ziumok, el6add-
sok, betegbemutatdsok, poszterek).

Ezriton szeretn6m megkrisz6nni a Nagygyiil6sek
cisszes el6ad6jdnak a kiv6l6 el6addsokat, az izgalmas
esetismertet6seket 6s az 6rdekes posztereket. I(iil6-
nosen fontos, hogy a 86r- 6s Nemibeteggondoz6k
munkat6rsai is bizonyitottdk, hogy magas szinvonalf
el6ad6sokkal, izgalmas esetismertet6sekkel a Nagy-
gyiil6sek szinvonaldt emelni tudt6k. Tal6n nem veszik
rossz n6ven, ha kiemelem Egyii{ Katalin (Nyiregyh6-
za Megyei BNG) 6s Bihari Agnes (F6v6ros Kispesti)
6s Simola Margit (VIII. keriileti BNq) f6orvos asszo-
nyok 6s munkatdrsaik aktivitris{t. Kdszdnjiik sz6pen.

Ad 3.) A Nagygyiil6sek akkreditfci6ja: MAr 2007.
6vben sikeri.ilt kiitelezden vdlaszthat6 jelleggel akkre-
ditdlni a rendezv6,nyt.2008 6s 2009-ben a kreditpontok
emelkedtek. 2010-ben azonban saindlatos m6don ki-
sdrlet tdrtdnt arra, hogy a Nagygyiil4s akkreditdci6jt
ne sikerillidn.Erre az,, dv6n aluli" iit6s kis6rletre azon-
ban m6g id6ben f6ny deriilt 6s igy azonnal reagdlni
tudtunk. A kis6rlet teh6t nem sikeriilt. Ezzel szemben
a XV. Nagygyiil6st, kriszcinhetden a b6rgy6gydsz 6s a
tdrsszakmdk szakmai koll1giumi elniikeinek, 2010-ben
a Tdrsasfg 6let6ben el6sz6r nem csak a nemi gy6Cy6-
szok, hanem a t{rsszakm6k szdmdra is kotelez6en v6-
laszthat6 m6don akkreditiltdk a Semmelweis Orvos-
tudomrinyi Egyetemen. I(iil6n koszdnjiik Bagdi I(6roly



Ornak, hogy felhivta a figyelmiinket az akkredit{ci6

k6riil kialakult probl6mrikra.

Regiondlis STD rendezv6nYeink:
2009-ben Egyiid f6orvos asszony szervezte meg Nyir-

egyhizina tudomdnyos iil6st nagy sikerrel' A r6sztve-

v6k sz6ma 170'f6 volt' 2010-ben 6prilis 2-dn Szegeden

keriilt sor D6l-kelet magyarorszfgi regionflis STD

tov6bbk6pz6sre, De6k tanfrn6 6s Foldes adjunktusn6

szervez6.s6ben. ltt 51 regisztrillt r6sztvev6 volt' I(o-

szonji.ik a lelkes szervez€st.

Ad.4.) Az elmrilt 4 6v alatt, ha nem is l{tv6nyosan, de

sikeriilt novelni a tags6g l6tsz6mft is.

Ad.5) Ktilfbldi kaPcsolataink
Az Alpok-Danubia-Adria (ADA) csoporttal a kap-

csolatot tovfbb 6poltuk. 2008-ban a f6titkdr asszony'

2009-ben j6magam vettiink r6szt el6ad6k6nt is az ADA

rendezv6nyein. 2010-ben B6csben meghivott el6ad6k-

k6nt fogunk r6szt venni az ADA rendezv6nyen' 2011-

ben az STD T{rsas6g elnyerte a kcivetkez6 ADA STD
'Workshop szerv ez6sl jo g{t.

A f6tid(er asszony az IUSTI European board tagja'

Szeptemberben Grfzi6ban r6szt vett a konferencidn

6s el6tte a board iil6sen. Az id6n Dubrovnik-Cavtatban

a f6titk{r asszonnyal egyiitt felk6rt el6ad6k voltunk

az EADV Spring szimp6ziumdn megrendezett STD

Workshopnak. A jov6 6vi EADV tavaszi rendezv6nyre

a f6titker asszony el6ad6s megtartfsfra kapott felk6-

r6st HPV t6makorben.

6sszefoglalva:
Sikeriilt rendezv6nyeink ldtogatotts{grit hdrom-

szoros6ra n6velni, sikertilt az STD sz6les spektrumdt

bemutatni 6s mozg6sitani a t6rsszakm{kat 6s igen

kedvez6 akkredit6ci6t tudtunk minden 6vben el6rni'

Azonban eredm6nyeinkkel kordntsem lehetiink el6ge-

dettek. A Tfrsasig pezsgl 6let6nek tov6bbfejleszt6se a

kovetkez6 vezet6slgfeladata lesz.

V6gezetiil engedj6k meg, hogy megkoszdnjem a ve-

zet6slgtagjainak a munkijukat. I(oszcinom az dsszes

el6ad6nak id6sebbnek, kdz6pkorirnak 6s fiatalnak az

aktiv r6szv6telt. I(oszondm Onciknek, a rendezv6nye-

ink r6sztvev6inek, hogy 6vr61 6vre megtiszteltek min-

ket bizalmukkal 6s lelkesen csatlakoztak hozzfnk'

I(tilon szeretndm megkoszonni fStitkdr asszonynak

a munk6i6t, kreativitdsrit. A kozos munka sokszor em-

l6keztetett arra az id6szakra, amikor a M6ria utciban

,,egyiltt sfrtunk 6s nevettilnki'
koszonOm PAlfi Zsuzsanna iff kolleg{nknak

a kincstfrnoki 6s a Feliigyel6 bizottsig elnok6nek

Podrinyi Beita F6orvosn6nek a munkfj{t'
Szeretn6m megkoszonni Ackermann M6ri6nak az

adminisztrativ vonalon kifeitett j6 6s preciz munkdjdt'

A v6g6n engedj6k meg, hogy megkdszbnjem a

Convention lfft. iigyvezet6 igazgat6inak Bagdi Krir-

oly 6s Mikt6si Ferenc uraknak a kitiin6 szervezdst'

i'tagygytil6seinket timogat6k n6lkiil nem val6sit-

hattuk volna meg. H616san koszonjiik t6mogat6inknak

az STD Tdrsas{g rendezv6nyein val6 r6szv6telt:

MSD Magya rorszigl(ft', GenoID Molekul6rbiol6giai

Laborat6rium, Bayer Hungiria I(t. - Bayer Schering

Pharma, Medico Uno I(ft., Ewopharma AG Magyar-

orsz6gi I(ereskedelmi I(6pviselete, GlaxoSmithKline

I(t., ALLINAD l(ft., Dr. Wolff - Medimprove Bt',

PharmaSwiss Magyarorsz6g I(ft., Roche (Magyarorszdg)

I(ft, Strathmann GmbH&Co I(G K6pviselete, Sanadis

Hungiria l(ft., Unicorp Biotech I(ft., Vitaminkos6r Kft'

V6gezeti.il kdszdnettel tartozom f6rjemnek dr' So-

-ogyi Tamdsnak, aki a Nagygyiil6sek szervez6s6vel

j5r6 ,,6rilletel' tiirelemmel viselte el.

Magam 6s a vezet6s6g nev6ben ezennel lemondok'

I(6rem beszf mol6m elfogadisrit.

Budapest, 2010. okt6ber 15.

Dr. V6rkonYi Vikt6ria
A Magyar STD Tdrsasfg elnoke

A Tdrsas6g elndke besz6mol6j6hoz k6rd6s nem 6rkezett'

A Kiizgyiil6 s (5. szavazis): 48 igen, 0 nem, 2 tart6zl<o-
t 

d6ssal a beszdmol6t elfogadta.

DR, TISZAT'MET A IARSA5AG F6TIIKARANAK

BESZAM0IOJA MAGYAR sTD rARsAsAc zooz-zoto. to6sznn(ndt

Tisztelt Tagtdrsak!

A Magyar STD T6rsasig az elmflt 4 6vben tev6keny

id6szakot mondhatott mag{6nak.

A 2006 novemb er6ben rij onnan me gvdlaszto tt v eze -

t6s6gre sok feladat h6rult, mert egy t6bb szempontb6l

is neh6z helyzetben l6v6 t6rsasig vezet6s6t vettiik 6t'

A T6rsasfg tagl6tszdma az elmrilt 6vek sor6n sajn6la-

tosan megcsappant, sz6mos inaktiv, a tagdijft 6vek 6ta

nem rendez6, rendezv6nyeinket nem l6togat6 tagunk

volt, 6s akadtak olyanok is, akik id6kozben kil6ptek a

T6rsas6gb6l. I(ezdetben mind ritkdbban jelent meg'

maid hivatalosan is megsztint a Magyar Venerol6giai

Archivum, a Tfrsasdg el6z6 hivatalos lapja' 2006-os

Nagygyril6siinkcin, mely egyben vezet6s|gvitlaszt6

kdzgyiil6s is volt, csup6n 86 f6 vett r6szt' A Tdrsas6g

anyagi lehet6s6gei is besz(kiiltek, nem sikeriilt sem a

*tiLodeth"r, sem az ijsSghoz, sem a rendezv6nyek-

hez megfelel6 szponzorokat tal{lni.
Az ij v ezetS s6 g az els6 6v sor6n komoly er 6feszit6se -

ket tett e negativ tendenciik megforditiisa 6rdek6ben'

2OO7. els6 negyed6v6ben sikeriilt n6h{ny t6mo-

gat6t megnyerniink, a fanssen-Cilag 6s az Astellas

Phut-" szem6ly6ben, akik Elndk Asszony k6zbenj6-

rdsira <isszesen egymilli6 Ft-tal segitett6k a Tfrsasfg

mtikod6s6t, melyet titkirsfgunk kialakitfs6ra, az ad-

minisztr{ci6, a k6nyvel6s, a tagnyilv6ntartds, a levele-

z6s mtikbdtet6s6re forditottunk.
A Tdrsasfg titkfrsigdnak a SE B6r-Nemik6rtani 6s

B6ronkol6giai i(inik6ja adott az els6 3 6vben otthont'

ami6rt ezriton is szeretndnk kdszonetiinket kifejez-

ni K6rpiti Sarolta Professzor Asszonynak, azonban a

Klinika 6t6pit6si munkilatai miatt 2010-ben el kellett

onnan koltozniink. )elenleg otthonunkban mtikodik

a titkdrsdgunk, b6r hivatalosan m6g a Mfria utc6ban

van a sz6khelye.
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,A. t{rsas{gi 6let rijj{szervez6.s6hez, az egymfs kdzti
,kommunik{ci6 javit6s6ra 6s a tagl6tszdm novel6s6nek
6rdelgben t{rsas{gunk weboldaldhoz kapcsol6d6an
a ta$ok 6s a vezet6s6g szimfrra k6r-email kiild6s6re
alkalmas levelez6csoportokat hoztuk l6tre, melyen
keresztiil folyamatos 6s naprak6sz inform{ci66raml6s
v6lt lehet6v6.

Hirdet6seket helycztiink el a Tdrsasdg 6ltal repre-
zentillt szakmfk fontos lapjaiban a tdrsas{gunk, ahol a
bel6p6sre buzditottunk, 6s konferenciriinkr6l tij6koz-
tattunk.

Tdrsas6gunk tagl6tsz6ma ennek eredmdnyek6ppen
megncivekedett, 6s a 2007 -es konferenci{nkon, melyet
32 pontra kritelez6en vdlaszthat6 tov6bbk6pz6snek
akkredit6ltak, 350 regisztrillt rdszfvev6vel biiszk6lked-
hetti.ink.

A 2007. mdrcius 27-i vezet6s6gi iil6siinkon hat6roz-
tuk el, hogy elinditjuk a T6rsas6g fj foly6irat6t STD 6s

genitdlis infektol6gia cimmel, mely 6vente 4 alkalom-
mal jelenik majd meg. A szerkeszt6bizottsdgba, a ha-
zai 6s a kiilf6ldi tan6csad6 testiiletekbe elismert szak-
embereket k6rtiink fel, akik kiv6tel n6lkiil eleget tettek
felk616siinknek.

A lapot a Magyar STD Tdrsasdg 6s a Globomed l(ft.
adja ki koz6sen.

A foly6iratot t6rsas{gunk azon tagjai kapjfk dijmen-
tesen, akik rendezik tagdijaikat. Az rijsfgra nem-tagok
is el6 tudnak fizetni, az 6ves el6fizet6si dii 10.000 Ft.

T6rsasdgunk miikdd6si kolts6geinek fedez6se 6rde-
k6ben a T{rsasfg vezetflsdge 6ves tagdijunkat 3000 Ft-
161 5000 Ft-ra emelte. Nyugdijasoknak 6s rezidensek-
nek/szakvizsga jelcilteknek a tagdij maradt 3.000 Ft.

Nemzetkozi kapcsolataink fejlesztdse 6rdek6ben a

2007. okt6ber 1l-I4. kozdtt Dubrovnikban megrende-
zett IUSTI kongresszuson a TdrsasdLg vezet6s6g6nek 5

tagja, tdrsasdgunk 3 tagja vett rdszt. A2007-bennovem-
ber 9-10. kiizott Triesztben megrendezett Alpok-Adria-
Danubia STD szimp6ziumon Horvrlth Attila Professzor
Ur 6s Nagy I(6roly ProfesszorOr k6pviselte haz6nkat 6s

a Tdrsasig f6titk6rdt az ADA boardba meghivtrik.
A 2008-as 6v a T{rsasdg 6let6ben nyugodtabban, ki-

egyensrilyozottabban zajlott, mivel a 2007-ben beindi-
tott folyamatok be6r6se r6v6n sikeriilt a kezdeti neh6z-
s6 geket leki.izdeni.ink.

A Tdrsasdg anyagi helyzete a 2007-es konferencia ut6n
n6mik6pp stabiliz{l6dott. A konferencia nyeres6g6b6l
6s a befizetett tagdijakb6l 2008-ban megfelel6en mii-
k<idtetni tudtuk az adminisztrfci6t, a kommunikdci6t.

STD Tfrsas6gtaglltszim adatok (2008. 11. 20).Uj
bel6p6: 53 t6 (I4 urol6gus, 17 sziJtl6,sz,7 mikrobiol6-
gus, 21 b6rgy6gyisz + rezidens). Rendezett tagdijjal
rendelkez6k szima 278 f6

A Globomed I(ft-vel kdzosen megjelentetttink 4lap-
sz6mot (egyet2007-ben, n6gyet 2008-ban) az STD 6s

genitdlis infektol6gia cimti rijonnan alapitott lapunk-
b6l, melyet null szald6val adtuk ki, a Globomed I(ft.
k6t h6napos el5finanszirozfsa mellett.

A 2008-as konferencia r6sztvev6inek szdma. 6s a
szponzor|ci6 az el6z6 lvihez hasonl6an alakul. Ez te-
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kintettel a gazdasdgi neh6zs6gekre, kedvez6nek volt
mondhat6. 2 kiilfdldi venddget is fogadtunk, Stary
professzorn6t, a IUSTI \Morld eln6kdt Bdcsb6l vala-
mint Skerlev Professzor urat Zlgr6bb6l, aki szint6n
elismert nemzetkozi STD szaktekint6ly.

2008-ban az IUSTI Mil6n6ban (Dr. Vdrkonyi Vik-
t6ria, Dr. Tisza Timea, Dr. Horvfth Attila, Dr. Nagy
I(riroly), az EADV Piirizsban 6s az ADA Zilgribban
(Dr. Horvdth Attila, Dr. Nagy l(6roly, Dr. Tisza T(mea)
rendezett kongresszusaira jutottunk el n6hrinyan.

2009-ben a vildgszerte 6s hazdnkban is tapasztalhat6
gazdasrigi neh6zs6gek a Tdrsas6g miikod6s6re is kiha-
tottak, de az els6 f6l6vben m|grelative j6 kori.ilm6nyek
kcizott miikodttink. A 2007-es konferencia bev6telei,
b612008-ban le tudtunk kdtni 2 milli6 forintot, aztre-
m6lve, hogy nem kell hozzdnyrilnunk egyhamar ehhez
a megtakarit6shoz. Sajnos, a negyedik negyed6vben
a nehdzs6gek fokoz6drisa miatt a lek6t6st r6szben fel
kellett bontanunk.

A 2009-es 6vben Egyiid F6orvos Asszony riltal re-
mekiil megszervezett 6s lebonyol(tott els6 region{lis
tavaszi cisszej riveteliinket 2009. miljus 22 - 6n tartottuk
Nyfregyhdzrin. 11 el6ad6s hangzott el, a rendezv6ny
orvosoknak 10 pontra volt akkreditdlva, szakdolgo-
z6knak 7 pontra. Rdszt vettek hfziorvosok, n6orvos-
ok, urol6gusok, gyerekorvosok, a rendezv6nyt 9 c6g
tdmogatta. A szinvonalas tudom6nyos program 6s a
kivdl6 szocirilis programokTT0 r6sz6,ev6t vonzottak a
korny6kr6l 6s az orszilgtdvolabbi pontjair6l is.

M6sik 2009 tavaszi rendezv6nytink 6prilis 28-in
zajlott le, amikor-a T{rsas{g alapit6jrlnak, Horvdth
Attila professzor rirnak megiiltiik 70. sziilet6snapjdt a

vezet6s6g 6s n6hdny r6gi koll6ga tdrsasig6ban a Miiv6-
szetek Palot6ja Boh6m 6tterm6ben. Rendezv6nyiinket
nagy oromiinkre megtisztelte jelenl6t6vel Angelika
Stary az IUSTI World elndke 6s Prof. Siiltz-Sziits
Ausztridb6l.

2009. jfnius 28-31. k6z6tt az IUSTI/ISSTDR/BASHH
Londonban rendezte k<izds kongresszus{t, melyen a

T{rsas6g f6titkrira vett r6szt. Szint6n r6szt vett a kon-
ferencia el6tti napon az IUSTI Board iil6sen, ahol p6-
lyfztunk a 2012-es eur6pai konferencia szervez6,s6re,
de T<irdkorsz{g nyerte el a lehet6}6get.

2011-ben, Rig6ban lesz az IUSTI, 2013-ben pedig
ism6t IUSTI/ISSTDR joint meeting' lesz, m6gpedig
B6csben, legkrizelebb teh6t 2014- re pdlyrizhatunk kon'
ferencia szervez6.s6re. A pillyizatra 201 1-ben, Rigdban
keriil majd sor.

2009. november 2\-22-6n az Alpok-Danubia-Adria
meetingen I(ass{n Elncik asszony k6pviselte hazfnkat,
6s sikerrel pillyizott a 2011-es ADA konferencia meg'
szervezLs€re. 2011-ben teh6t a T6rsas6g nagygytil6se
az ADA nemzetkdzi konferenci6val lesz dsszekdtve.

A tagl6tsz6m alakulisa.
Uj bel6p6: 4l f6 (4 urol6gus, 5 szil6sz,7 mikrobio-

16 gus, 23 b 6r gy 6 gy 6sz, 1 infektolo gus, 1 pszichol6 gus).
Rendezett tagdijjal rendelkez6k sz6ma:2lO f6

A Globomed Kft-vel k<izdsen kiadtunk 4lapszdmot
az STD 6s genitdlis infektol6gia c. lapunkb6l. A3-4 osz-



szevont lapszfmot neh6z anyagi koriilm6nyek kozott

tudtuk a 2009-es konferencifra megjelentetni, mert
, 'nem sikeri.ilt kell6 sz6mir hirdet 6t szerczni a gy6gyszer'

c6gek jelent6s megszoritdsai miatt.
igy a kiadfsi kolts6geket r6szben a Tdrsasdg {llta a

2OO7-2009 k<izt felgyiilemlett nyeres6gek terh6re. Ezen

tflmenden probldma volt az is, hogy kev6s kozlem6ny

6rkezett Ue,-pdaig a kcizlem6nyekhez sokkal kdnnyebb

szponzort szerezni, mint an6lktil.
A 2009-es 6szi konferenci6nkon - ami a negyedik

negyed6vre esett, ez{ltal mdr a gazdasigiv5.Lsig 6tez-

tette hat6sdt - mind a r6sztvev6k sz6ma, mind a szpon-

zorici6 a tavalyin6l valamelyest kisebb m6rt6kti volt
(20 illetve l2o/o-kal).

Ellenben 2008-ban 48, mig 2009-ben 71 el6ad{st
hallgathattunk meg, tehit a szakmai szinvonal t6retle-

niil fejl6d<)tt tovdbbra is.

2009-ben megtisztelt benniinket jelenl6t6vel szf mos

kivfl6 kiilfoldi STD szakember el6ad6k6nt: forma
Paavonen Helsinkib6l a kismedencei gyulladdsr6l'

forgen Skov fensen I(oppenhfg{bol a Mycoplasma i
genitalium fert6z6,sekr6l, Peter l(ohl Berlinb6| az :6j-

donsdgokr6l besz6lt az STD teriilet6n, illetve |asna
Lipozencic ZigrSbb6l a genitalis ulcusokr6l tartott
egy el6addst.

2010-ben a T6rsas{g m(kod6se tov{bbra is kiegyen-

sflyozott volt. f6l mtikodik a kdr e-mail, a kommu-

nik{ci6 g6rdiil6keny. Rendezett tagdijjal rendelkez6k

sz6ma jelenleg: 222 f6, mivel a not6riusan tagdijat,

nem-fi zet6ket k6nytelenek voltunk tcirolni.
ldei tavaszi rendezv6nyiinket De6k ludit 6s Fiildes

Mdrta tandrn6k Szegeden szervezt6k meg, ahol 51 f6

voltjelen, 11 el6adfs hangzott el.

Az STD 6s genitd.lis infektol1gia id6n eddig egy osz-

szevont szfmmal jelent meg, novemberre tervezziik
a m6sodik dsszevont sz6mot. A hirdet6si 6s cikkirdsi

kedv sajnos hanyatlik, ennek ellen6re a vezet6s6g meg-

szavazta, hogy ne adjuk fel, 6s tovdbbra is pr6b6ljuk

dletben tartani a lapot, ami a szakmai tovdbbk6pz6s

hasznos f6ruma, m6g ha eredeti kbzlem6nyekre nem

is nagyon sz6mithatunk.
Nemzetkozi kapcsolatainkat id6n is els6sorban a

IUSTI Europe kor6ben fejlesztettiik, de m6s rendezv6-

nyeken is r6szt vettiink el5ad6k6nt.
M6jus 13-15. az EADV Spring Symposiumon Cav-

tatban Tdrsas{gunk elndke 6s fdtitkdra szerepelt el6-

ad6k6nt. Szeptember 22-26. kozott a IUSTI Tbilisi-
ben rendezett kongresszusdn a f6titker k6pviselte a

Tdrsas6got a board meetingen 6s a konferenci6n is.

November 26-27-6n B6csbe vagyunk hivatalosak az

ADA konferenci{jira 6s Siiltz-Szlits Professzor rir 80.

sziilet6snapj{ra, ahol t6bb el5adrissal fogunk szerepel-

ni. Id6n Schrammseeben zajlott a Chlamydia vil6g-

kongresszus, amelyen De6k tanfrn6 vett r6szt, s ami

szok{s szerint nagyon niv6s volt' Az ESIDOG trieszti

kongresszus6n Melczer 6s Sziller docens urak vettek

r6szt, ahol sok STD t6ma keriilt terit6kre.
2010-es konferencidnkra mostaniig 311 f6 regiszt-

rdlt 6s 55 el6ad6s hangzik el.

2Dll-re a jelen vezet6sdg utols6 iil6s6n megszavazta,

hogy ism6t Nyiregyhdzdn lesz a tavaszi tudomdnyos

iil6siink mdius 20-6n. A 2011-es Nagygytil6siink pedig

az Alpok-Adria-Danubia nemzetkozr rendezv6nnyel

egyiltt keriil megsze rvezlsre.
Tisztelettel kdrem besz{mol6m 6s a f6titk6ri pozici-

6mr6l val6 lemonddsom elfogad6s{t.

Budapest 2010. okt6ber 15.

Dr. Tisza Timea
Magyar STD Trirsas6g F6titk{ra

A f6titk{ri beszfmol6hoz k6rd6s nem 6rkezett. A l(iiz-
gyiil6s (6. szavaz|s):S0 igen, 0 nem, 2 tart6zkoddssal a

besz{mol6t elfogadta.

Dn Pd.lfi. Zsuzsanna a T{rsas6g I(incst6rnoka megtar'

totta I(ncstfrnoki besz6mol6j6t. A Tdrsasdg pfnziigyi
helyzet6nek alakuldsit 2007. janudr 1. 6s 2010. szep-

tember 30-a kozcitti id6szakr6l t6bl6zatban foglaltuk

ossze (1. tibLizat). Tisztelettel k6rem a p6nztigyi be-

szimol6m 6s kincstirnoki pozici6mr6l val6 lemond6-

som elfogaddsit.

I(6rdds nem volt. A l(tizgyiil6s (7 ' szavaz|s):5l igen' 0

nem, 1 tart6zkod{ssal a beszfmol6t elfogadta.

DR, PODilNYI BEilTAA FELUGYEt6 BIZOTI5AG ETN(iKE

MEGIARTOTIA BESZAMOLOJAT.

A tdrsas6g az elmrilt 6vekben szab{lyos id6k<izdnk6nt

<isszei.ilt. Vezet6s6gi iil6seken, I(<izgyfl6seken megsza-

vaztatta a tagokkal a napirendi pontokat. Mind sz6m-

szakilag, mind jogilag, a Tdrsasfg mrikod6se szabdlyos

volt. A kincst6rnoki besz6mol6 alapi6n l{thatjuk, hogy

a kongresszusok hozt6k a pdnzt a kassz6ba. Az anyagi

helyzetet aj6l szervezett kongresszusok tartjfk fenn. Dr.

Vdrkonyi ViktLria bejelentette, hogy a Feltigyel6 Bizott'
s6g Elndkdnek beszdmol6jft t6nyk6nt kell elfogadni.

Dr. Egyiid I(atalin a feliil6 Bizottsfg elntike a jelo-

l6ssel kapcsolatos tudnival6kat ismertett.
. Telolt, csak az lehet, aki, az STD T6rsas6g tagja.

. A tags6ga folyamatosan fenn6ll, tagdij tartozfsa
nincs.

. A 2010. okt6ber 8-6n megtartott vezet6s6gi iil6sen

a rlgi vezetSs6gi tagok kdzi.il, akik bejelentett6k,

hogy egy6b hivatalos elfoglalts6'guk miatt a tiszt:6ji-

t6 kdzgyfl6sen 2010. okt6ber I5-6nrlsztvenni nem

tudnak, de a jel6l6st elfogadt6k, azok a vezet6s6gi

tagok a jelol6shez sz6l6 elfogad6 nyilatkozatokat 5

p6ld6nyban kitdltott6k (I(imentette mag6t n6vsor).

Az elfogad6 6s a megvdlaszt6s utdni nyilatkozatokat
dr. Bole I(orn6lia iigyvdddel tbrt6nt el6zetes kon-

zuIt6ci6 alapj6n mindenkinek ki kell t6lteni.
. feliilni azt a szem6lyt lehet, aki a tisztriiit6kbzgyti-

l6sen jelen van 6s a jeliil6 listira ttirt6n6 felv6tel6t
hangos,,igerl' nyilatkozattal meger6siti, valamint
a jelenl6v6k tiibbsdge az elektronikus szavazdssal

a ieliilt list6ra tiirt6n6 felv6tel6t meger6siti.
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l.tdbltizat. A Magyar STD Tirsasdg Pdnzr,igyi Beszdmol6ja 2007. janudr 1. - 2010. szeptember 30.
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:......3:912M.e-..:
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t
Dr. Egytid Kataliir tdj6koztatta a l(<izgytildst a be6rke-
zett jeldl6sekr6l: (2, td;bl6zat) a Feltigyel6 Bizottsdgra
41, avezet6s6gi tiszts6gekre 47 jelol|s 6rkezett. Ismer-
tette a bekiildott jelol6sek alapjdn azoknak a neveit,
akik a iel6l6list6ra felkeriilhetnek.

Elniiki posztra jeliiltek: Dn Vdrkonyi Vikt6ria (elfo-
gadta), Dr. Marschalk6 Mdrta (nincs jelen, el6zetesen
2010. okt6ber 8-6n, a vezet6sdgi i.il6sen visszaldpett),

Dr. Tisza Timea (nem fogadta el). A I(6zgyiil6s (8. sza-
vazis); Dr. Vdrkonyi Mkt6ria list{ra jelolds 6t, 52 igen,
0 nem, 0 tart6zkoddssal elfogadta. Dr. Egyild l(atalin
felk6ri a jelenlev6ket, hogy tegy6k meg szavazatukat az
elndki posztra, Dr. Vdrkonyi Vikt6ria szemlly|re.

A Kiizgyfl6s (9. szavazis): 48 igen, 0 nem, 2 taft6zko-
ddssal a Tfrsas6g Elniik6nek Dr. Vrirkonyi Vikt6ri{t
megvdlasztotta.

2. tdbldzat.

Dr. r1q1i Jipga
Pt rqq, s9h .. ..

r1lgrya riliftl .. .

Dr. Kov{cs J6nos

Dr. Melczer Zsolt

rr. r9$9 !-i!91
Dr. Szlivik f{nos
It llsei.Zlot .. .. i

!1ne$lu{i!
Dr Nigy ${1o_ly

Pt lip 9y-9t-ev-

Pr, Ecyed 5{{il
p1Hory{th e!!ih .. .: . . ,l
Dr. Marschalk6 Mdrta :

Dr. Sziller Istvrin :

Dr. Simon Gyula

PlPihiriAglgl | 19
Dr. Stehlich Gebor i 40

'....... j ..

Dr. Pdlfi Zsuzsanna ; 37

^;.;:" ,^-
Lrr. Lsatar ,LVa ! Jb..''..',,.'.:--
It frilletl$4r l lg
Pr,lijsr _t-ry4p- | ?9
Dr. Dud6s Mdria : 35

Pl.D-gi\ lsdil. .. , 2!
Dr. Fdldes M{rta i 21

It Nigyrcatq} 1 2!.
.t^^

ur. Nyrraqy l'etet I zu

Dr. Horv{th Attila 16

Dr. Veres Gdbor , ia........:...
,n1 ui119$lk9 tvt 4f .t:.....:. ..!.?
Dr Kirn4ti Sernlte i q

Dr. UjhiziAndrds : 8
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F6titkiri posztra jelciltek: Dn Tisza Timea (a jeltil6st

elfosadta), Dr. Toth Bdla (nincs jelen), Dr. Egyild Ka-
.' totii (nem fogadta el). A I(6zgytil6s (10. szavaz6s): Dr.

Tisza Timea listira jelol6s6t,49 igen,0 nem, 2 tatt6z-
kod6ssal elfogadta.

Alelniik posptra j elciltek:

Dr. Melczei Zsolf (a ieldl6st elfogadta). A I(6zgyfil6s

(IL. szavazils): Dr. Melczer Zsolt listdra jel<il6s6t, 48

igen, 0 nem, 1 tart6zkod6ssal elfogadta.

Dr Tenke Pdter (a jel6l6st elfogadta), A l(ozgyiil6s
(12. szavazSs): Dr. Tenke P6ter listfra jelol6s6t' 48 igen,

0 nem, 3 tart6zkod6ssal elfogadta.
Dr Szldvik Jd.nos (a ielol6st elfogadta), A l(ozgyiil6s

(13. szavazis): Dr. Szlivik f6nos list6ra ielol6s6t,44
igen, 3 nem, 4 tart6zkoddssal elfogadta. Dr' Kopa Zsolt
(nem fogadta el).

Dr. Dedkludlf (a jel6l6st elfogadta), A I(6zgyiil6s (14'

szavazfs): Dr. Dedk Judit listira jel6l6s6t, 34 igen' 13

nem, 5 tart6zkod6ssal elfogadta.
Dr. Nagy Ktiroly (a jelol6st elfogadta), A I(ozgyiil6s r

(I5. szavaz6s): Dr. Nagy l(6roly list6ra jelol6s6t' 25 igen'

17 nem, 10 tart6zkod6ssal nem fogadta el.

Dr. Papp Gyi)rgy (nincs jelen), Dr' Egyiid Katalin
(nem fogadta el), Dr. Horvd'th Attila (nincs ielen), Dr'

Marschalk6 Md'rta (nincs ielen), Dr. Sziller Istvdn
(nincs jelen).

I(incstdrnoki posztra j elciltek:

Dr Egyild lQtalin (aielollst elfogadta), A I(ozgytil6s

(16. szavazis): Dr. Egyiid l(atalin list{ra jelol6s6t, 46

igen, 3 nem,2 tart6zkoddssal elfogadta.

Dr. Kovd.cs Jdnos (nem fogadta el), Dr' Melczer Zsolt
(nem fogadta el), Dr. Holl6 Pdter (nincs jelen).

Vezet6s6gi tags6gra jeliiltek:
Dr. Ibvdcs Jdnos (a ielol6st elfogadta), A I(ozgyiil6s

(17. szavazils): Dr. I(ov{cs ffnos list6ra jelo\6s6t, 47

igen, 3 nem, 2 tart6zkodissal elfogadta.

Dr. Balla Eszter (a iel6l6st elfogadta), A l(ozgyiil6s
(18. szavaz{s): Dr. Balla Eszter list6rajelol6s6t, 46igen'
3 nem, 2 tart6zkodissal elfogadta.

Dn Simon Gyuta (ajel<i16st elfogadta - l{sd nyilatko-

zat), Al(dzgytil6s (I9. szavazls): Dr. Simon Gyula list6-

ra jelcil6s6t, 4l igen,6 nem, 5 tart6zkodrlssal elfogadta'

Dr. Bihari Agnes (ajelol6st elfogadta), A i(6zgyiil6s
(20. szavaz6s): Dr. Bihari Agnes list6ra ieldl6s6t, 49

igen, 1 nem, 1 tart6zkod6ssal elfogadta.

Dr. Stehlich Gdbor (a jelol6st elfogadta - l6sd nyilatko-

zat), Al(ozgyiil6s (21. szavaz6s): Dr. Stehlich G6bor list6-

ra jelol6s6t, 4L igen,4 nem, 5 tart6zkod6ssal elfogadta'

Dr. Pdffi Zsuzsanna (nem fogadta el)'

Dr. Csatdr Eva (a jelol6st elfogadta) Al{ozgyfiIls (22'

szavaz{s): Dr. Csatir Eva list6ra jel6l6s6t, 47 igen, 0

nem, 3 tart6zkoddssal elfogadta.
Dr. Sziller Istvdn (ajel6l6st elfogadta - l6sd nyilatko-

zat). A I(6zgytil6s (23. szavaz6s): Dr. Sziller Istv6n list6-

ra jelol6s6t, 44 igen,4 nem, 3 tart6zkodissal elfogadta'

Dr. Pajor L6.szld (a jeldl6st elfogadta - l6sd nyilatkozat)'

A I(ozgyiil6s (24. szavazls): Dr. Pajor Ldszl6 list6ra

jelol6s6t, 34 igen,8 nem, 9 tart6zkodfssal elfogadta.

Dr. Dudds Md.ria (a jel<itdst elfogadta)' A I(iizgyfl6s
(25. szavazils): Dr. Dud6s Mdria listfra jelol6s6t' 39

igen,4 nem, 6 tart6zkodfssal elfogadta.

Dr. Tiirtik Ldszl6 (a jelol6st elfogadta - l6sd nyilat-

kozat), A I(ozgyiil6s (26. szavazSs): Dr. T6rok L6szl6

list{ra jeldl6s 6t, 44 igen, 1 nem, 5 tart6zkodfssal elfo-

gadta.
Szab6 Zsuzsanna (a jelol6st elfogadta), A I(dzgyii-

l6s (27 . szavaz6s): Szab6 Zsuzsanna listfra jelol6s6t' 41

igen,5 nem, 5 tart6zkodfssal elfogadta.

Dr. Ibpa Zsolr (a jelol6st elfogadta), A I(6zgyiil6s (28.

szavaz6s): Dr. I(opa Zsolt list6ra jel6l6s6t, 49 igen, 0

nem, 3 tart6zkod{ssal elfogadta.
Dn Remenyik Eva (ajelol6st elfogadta), A I(6zgyfl6s

(29. szavaz6s): Dr. Remenyik Eva list6ra jeldl6se1 47

igen, 2 nem, 2 tart6zkod6ssal elfogadta.

Dr. Dedk Judlf (a iel6l6st elfogadjt), A I(<izgytil6s (30'

szavaz{s): Dr. De6k )udit listrira jelol6s6t, 36 igen, 5

nem, 10 tart6zkoddssal elfogadta.
Dr Fiildes Mdrta (a jel6l6st elfogadta), A l(ozgyfl6s

(31. szavazis): Dr. F<ildes Mirta listfra jelol6set' 39

igen, 1nem, 11 tart6zkod6ssal elfogadta.

Dr. Nagy l(droly (a jeldl6st elfogadta), A l(ozgyiil6s
(32. szavaz6s): Dr. Nagy l(riroly listrira jelol6s6t, 31

igen, 10 nem, 9 tart6zkod6ssal elfogadta.

Dr. Nyirddy P6ter (ajelol6st elfogadta), A I(6zgyiil6s

(33. szavazis): Dr. Nyirddy P6ter list6ra jeldl6s6t, 33

igen, 11 nem,7 tart6zkod6ssal elfogadta.

Dr Horvdth Attila (nincsielen).

Dr. Veres Gdbor (a jelol6st elfogadta), A I(ozgyiil6s

(34. szavazis): Dr. Veres Gfbor list{ra ielol6s6t, 39 igen,

2 nem, 8 tart6zkod6ssal elfogadta. Dr. Marschalk6

Mdrta (nincs ielen, de a jeliil6st elfogadta - l6sd nyi-

latkozat)
A l(<izgyiil6s (35. szavaz6s): Dr. Marschalk6 M6r-

ta listdra ieldl6s6t, 25 igen, 18 nem, 9 tart6zkod{ssal,

nem fogadta el. Dr l(drpdti Sarolta (nincs jelen)

Dr. Lljhdzy Andrds (a jeltil6st elfogadta), A l(6zgyii-

l6s (36. szavazis): Dr. tJjhizy Andr6s list6ra jel6l6s6t,

31 igen, 5 nem, 15 tart6zkoddssal elfogadta.

Dr. HoIl6 Pdter (nincsjelen), A I(ozgyiil6s (37. szava-

z6s): Dr. Holl6 P6ter list6ra jelpl6s6t 16 igen, 17 nem, 18

tart6zkod6ssal nem fogadta el.

Dr. P6nyai l(atinka (nincsjelen).
Dr. Szdlt Andrds (a jelollst elfogadta - Lisd nyilatko-

zat), AK6zgyiil6s (38. szavazls): Dr. Sz6ll Andrfs list6ra

jelol6s6t, 26igen,8 nem, 17 tart6zkod6ssal elfogadta.

Dr. Poddnyi Bed.ta (ajelol6st elfogadta), A I(ozgyii-

l6s (39. szavazfs): Dr. Podinyi Be6ta list6ra jelol6s6t 31

igen,6 nem, 15 tart6zkoddssal elfogadta.

Dr. Melczer Zsolt (ajel6l6st elfogadta), A I(ozgytil6s

(40. szavaz6s): Dr. Melczer Zsolt listfra jelbl6set,37

igen, 5 nem, 9 tart6zkoddssal elfogadta. Dn 8[16 Ldszl6

(nem fogadta el).

Dn Tenke Pdter (a jel<il6st elfogadta), A I(iizgyfl6s
(41. szavazis): Dr. Tenke P6ter listrira jel6l6s6t' 35 igen,

3 nem, 13 tart6zkod6ssal elfogadta.

ST D d s G enitdlk Infekto I 6gi a 2 0 1 0; 4 /3 - 4: 34 -43



Dr. Harmos Ferenc (nincs jelen), Dr T6th Bdla (nincs
' jelen), Dr. Battydni Zita (nincs jelen), Dr. Berecz Mar,
git (fem fogadta el), Dr Fekete Ferenc (nincs jelen), Dr
Ott6 lring6 Agnes (nincs jelen), Dr. Papp Gydrgy (nincs
jelen), Dr, Rozgonyi Ferenc (nincs jelen).

Dr. Szldvik Jdn os (a jelol6st elfogadta), A Kozgyiil6s
(42. szavazis): Dr. Szldvik f6nos list6ra jel<jl6s6t, 38
igen,4 nem, 8 tart6fkoddssal elfogadta.
Dr Tisza Tfmea (a jelol6st elfogadta), A I(ozgyiil6s

(43. szavazis): Dr. Tisza Timea listdra jelol6s6t, 45 igen,
2 nem,5 tart6zkod6ssal elfogadta. Dr. Vdrkonyt Vikt6-
ria (nem fogadta el)

Dr. Egyiid Katalin (a jelollst elfogadta), A K<izgyiilds
(44. szavaz6s): Dr. Egyiid l(atalin listrira jelol6set, 44
igen,2 nem, 6 tart6zkodissal elfogadta.

Feliigyel6 Bizottsrigi posztra jeliiltek:
Dn Poddnyi Bedta (nemfogadta eI). Petrovay Fruzsina

(a jel<il6st elfogadta), A Kdz gyiills (45. szavazds): Petrovay
Fruzsina listira jeldl6s 6t, 37 igen,  nem, 11 tart6zkodds-
sal elfogadta. Dr. Ujhd.zy Andrds (nemfogadta el).

Dr. Veres Gdboi (a jel<ildst elfogadta), A I(ozgyiil6s
(46. szavazis): Dr. Veres G6bor list{ra jelol6set, 46
igen, 1 nem, 5 tart6zkod{ssal elfogadta.

Dr. Bir6 Ldszl6 (nemfogadta el).
Dr. Bihari Agnes (ajelol6st elfogadta), A I(rizgyiil6s

(47. szavazls): Dr. Bihari Agnes listdra jelol6sdt, 44
igen, 2 nem, 6 tart6zkod6ssal elfogadta.

D r, B er 6ny i Mih dly (nincs j elen). D r D e dk / u d i t (a j elollst
elfogadta), A I(6zgyiil6s (48. szavaz6s): Dr. De6k Judit list6-
ra jelcil6s6t, 34"igen,10 nem, 8 tart6zkodrissal elfogadta.

Dr. T6th Bdla (nincs jelen), Dr. Sziller Istvdn (nem
fogadjt el), Dr P6nyai IQtinka (nincs jelen), Dr Ko-
vdcs Jdnos (nem fogadta el).

Dr Balla EsZter (a jeldl6st elfogadta), A Kozgyiil6s
(49. szavazis): Dr. Balla Eszter list6ra jel6l6s6t, 35 igen,
6 nem, 9 tart6zkodissal elfogadta. Dr. Melczer Zsolt
(nem fogadta el)

Dr. Szdll Andrds (nincs felen), Dr Marschalk1 Mdr-
ta (nincs jelen), Dn IQpa Zsolt (nem fogadta eI), Dr
Simon Gyula (nincs jelen), Dr Berecz Margil (nem fo-
gadta el), Dr Holl6 Pdter (nincsjelen, de a jeldl6st elfo-
gadta - l6sd nyilatkozat), A K<izgytil6s (50. szavazds):
Dr. Holl6 P6ter list6ra jeltil6s6t, 22 igen, 19 nem, 10
tart6zkoddssal nem fogadta el.

Dr. Kdrpdti Sarolta (nincs jelen), Dr Tririik Ldszl|
(nincs jelen), Dr. Pdffi Zsuzsanna (nem fogadta el), Dr.
Remenyik Eva (nemfogadta el), Dr Egyild Katalirz (nem
fogadta el), D r Nagy Kdroly (nem fogadta eI), Dr. Stehlich
Gdbor (nincs jelen), Dn Tabdk R6ka (nincs jelen). P6tje-
lolt az al6bb emlitett posztokra nincs. A kdvetkez6kben
50 f6 szavaz,3 f6 elment a szavaz6gdpet visszaadta.

Dr. Egyiid Katalin felk6ri a jelenlev6ket, hbgy te-
gy6k meg szavazatukat azokra a szem6lyekre, akik fel-
keriiltek a jelcil6list6ra.

F6titkdr jeliilt: Dr. Tisza Timea, A Kiizgyiilds (51.

szavazis); Dr. Tisza Timeit a F6titkdri posztra: 48
igen, 0 nem, 2 tart6zkod{ssal, megvilas ztotta,
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Alelniik jeliiltek Dr. Melczer Zsolt, Dr. Tenke P6ter,
Dr. Szldvik J6nos, Dr. Defk fudit A Kiizgyiil6s a je-
liiltek kiiziil (52. szavazls) 3 f6t: Dt. Melczet Zsol-
tot 42 szavazattal, Dr, Tenke Pdtert 37 szavazattal,
Dr. Szlrivik fiinost 35 szavazattal az Alelniiki posztra
megvilasztotta. Dr. De6k fudit \5 szavazattal nem
keri.ilt be.

Kincstrirnok jeliilt: Dl Egyiid Katalin, A I(iizgyfil6s (56.

szavazis): Dr. Egyiid Katalint a Kincstdrnoki posztra:
44 igen,0 nem, 2 tart6zkodissal megv6lasztotta.

Vezet6sdgi Tag jeldltek: Dr. I(ov{cs f6nos, Dr. Balla
Eszter, Dr. Simon Gyula, Dr. Bihari Agnes, Dr. Stehlich
Gribor, Dr. Csatdr Eva, Dr. Sziller Istvfn, Dr. Paior
L6szl6, Dr. Dudds Mdria, Dr. T<ir6k LSszlo, Szab6 Zsu-
zsanna, Dr. I(opa Zsolt, Dr. Remenyik Eva, Dr. Dedk
fudit, Dr. Fdldes M{rta, Dr. Nagy I(r{roly, Dr. Nyir6dy
P6ter, Dr. Veres G6bor, Dr. Ujh|zy Andr{s, Dr. Sz6ll
Andrds, Dr. Poddnyi Berita

A I(iizgyiilds a jeldltek kilziil (57. szavaz6s) 74 f6t:
Dr. Balla Esztert 35 szavazattal, Dr. Bihari Agnest 37
szavazattal, Dr. Csat6r Evit SO szavazattal, Dr. Dedk
fuditot 27 szavazattal, Dr. Dudis Mriridt 34 szavazat-
tal, Dr. Ftildes Mirtdt 27 szavazattal, Dr. Kopa Zsol-
tot 39 szavazattal, Dr. I(ovdcs J6nost 38 szavazattal,
Dr. Pajor L6szl6t 30 szavazattal, Dr. Remenyik Ev6t
39 szavazattal, Dr. Simon Gyuldt 29 szavazattal, Dr.
Stehlich G6bort 32 szavazattal, Dr. Sziller Istv{nt 37
szavazattal, Dr. Tiiriik L6szl6t 4I szavazattal a Veze-
t5s6gi tagi posztra megvflasztotta.

A szavazis eredmdnyekdppen a I(ozgf iil6s Dr. Nagy
I(6rolyt, Dr. Nyirridy P6tert, Dr. Ujhizy Andrdst, Dr.
Sz6ll Andrdst, valamint Dr. Podrinyi Berit6t nem v6-
lasztotta meg.

Dn Egyiid Katalin bejelentette, hogy Szabd Zsu-
zsanndrdl 6s Dn Veres Gdborr6l a Kiizgyiil4snek is-
mdt szavaznia kell szavazategyenlfisdg miatt (25-25
szavazat).

A Kiizgyiil6s (78. szavazds): Szab6 ,Zsazsann t 26
szavazattal a Yezet6s6gi Tagi posztra megvdlasztot-
ta, igy az alapszabilyban el6irt 15 f6 rnegvitlaszt6s-
ra keriilt. Dr. Veres Gribort 2\ szavazattal a l(ozgytil6s
nem vdlasztotta meg.

Felii gyel6 Bizottsilg I eliiltek ;

Petrovay Fruzsina 6s Dr. Veres G{bor. Mivel az Alap,
szabdly el6irja, hogy a Feltigyel6 Bizottsdgnak 3 tagb6l
kell 6llnia. Dr. Nagy Kdroly jelol6s6nek elfogadrisrir6l a

Kcizgyiil6s ism6t szavaz. AI{6zgyfil6s (80. szavaz{s)Dr
Nagy Kdroly feliigyel6 Bizottsfgi tagi jel<il6s6t 33 igen,
8 nem 6s 6 tart6zkoddssal elfogadta.

A k<ivetkez6kben 38 f6 szavaz, \2 f6 elment, a szavaz6-
g6pet visszaadta.



Dr. Egyiid Katalin javaslat6ra a Kdzgyiil6s szavaz arr6l,

.hogy Feliigyel6 Bizottsdg jel<iltjeir6l egyszerre, a jelol-
,"tek listdja alapjrin szayazzon a tovfbbiakban. A nyilt

szavazis eredm6nyek6ppen 38 igen,0 nem 6s 0taft6z-
kod{s szavazattal a javaslatot elfogadta. A Kiizgyiil6s
a listds szavaz6son 35 igen, 1 nem 6s 1 tart6zkod{ssal
Petrovay Fru.zsindt, Dr. Veres Gdbort 6s Dr. Nagy
I(6rolyt Feliigyel6 Bizotts6gi tagoknak megvflasz-
totta. A Feliigyel6 Bizotts 69 tagjai ezt kovet6en egym{s
kciz<itt megv{lasztottdk a Feliigyel6 Bizottsigelniikdt,
aki Dr. Nagy I(riroly lett.

Egydbhozzisz6l6s 6,szrev6tel nem l6v6n, a I(ozgyiil6st
Dr. Vfrkonyi Vikt6ria a Magyar STD Trirsasrig Eln<ike
19:10-kor bezilrja.

Budapest, 2010. okt6ber 20.

legyzfikonyvvezet6:
Ackermann-n6 Schiiffler Mriria sk.

f egyz6konyv hitelesit6k:
Dr. Balla Eszter sk. 6s Dr. I(opa Zsolt sk.
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