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Tisztelt Szövetségi Tanács! 

 

Engedjék meg, hogy az elmúlt két évi szövetségi munkáról beszámoljak Önöknek. A 2017-es 

évről készült egy részletes beszámoló, ezért a 17-es eseményekről csak jelzésszerűen teszek 

említést, részletesen a 2018-as év feladataival, történéseivel foglalkozom. A mai évzáró ülés 

egyben az aktív elnöki periódusom befejezését is jelenti, hiszen 2019. január 1-től a két 

évvel ezelőtt megválasztott leendő elnökünk, dr. Oberfrank Ferenc lép elnöki tisztségébe. 

 

Sajnos az idei év sem múlt el anélkül, hogy ne érte volna veszteség Szövetségünket, a 

Szövetség Elnökségét, hiszen májusban elhunyt Dr. Kiss István professzor úr, a MOTESZ 

korábbi elnöke, a mostani elnökség tagja a BBraun Dialízisközpont orvosigazgatója, a 

Semmelweis Egyetem Geriátriai Tanszéki Csoport vezetője, a LAM főszerkesztője, a 

Magyar Hypertonia Társaság előző elnöke,  a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság 

elnöke, a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogram szakmai bizottságának 

elnöke. A MOTESZ elnökeként 2009-2010-ben elkötelezett, kitartó munkával, fáradságot 

nem kímélve dolgozott a Szövetség szakmai, társadalmi elismertségének növeléséért, az 

elnökség tagjaként. Amikor betegsége engedte, aktív résztvevője volt az elnökségi üléseknek, 

tevékenysége, javaslatai, mindenkor segítették a testület munkáját. Hiányát ma is érezzük, 

emlékét tisztelettel őrizzük.  

 

  

 

Tisztelt Szövetségi Tanács! 

 

 

Mielőtt az elmúlt elnöki ciklusban végzett munkát részletezném, egy örömteli eseményről is 

beszámolhatok, amiről természetesen már mindenki értesült: Prof. Dr. Horváth Ildikót, a 

MOTESZ alelnökét,  a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnökét ez év október  16-án 

egészségügyért felelős államtitkárrá nevezték ki. Ezúton is gratulálunk, sok erőt, jó 

egészséget kívánunk felelősségteljes, nem könnyű munkájához, és felajánljuk 

együttműködésünket az elkövetkező feladatai teljesítéséhez. 

 

 

Mivel két év munkájáról kell most számot adni, az előző évi beszámoló felépítésével 

azonosan haladunk végig az eseményeken, feladatokon. 

 

 

1. REHA Hungary 

 

Szokásosan, elsőként  a REHA Hungary programról kell szólnunk, ezt a programot már 

több, mint két évtizede a MOTESZ szakmai továbbképző rendezvényeként  tartjuk számon. 

Az utóbbi néhány évben a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karával, a Magyar 

Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságával, valamint a Csont és Ízület Évtizede Hazai 

Hálózatával  szoros együttműködésben szerveztük, rendeztük meg a gyógytornászok 

számára továbbképző konferenciaként minősített programot.  

 

2017-ben a "Baleseti sérültek rehabilitációja" témakörében,  2018-ban pedig "A 

reumatológiai betegek rehabilitációja" címmel a különböző hátterű reumatológiai 

betegségek rehabilitációjáról hallgattak meg kiváló szakemberek előadásában értékes, 
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színvonalas előadásokat a résztvevők, beleértve az idős, multimorbid betegek 

rehabilitációját és a szociális munkatárs szerepének fontosságát a reumatológiai betegek 

rehabilitációjában. 

    
 

A 2017-es rendezvénynek az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete  adott helyet, az 

idei programra a SE Egészségtudományi Kar támogatásával a korábban megszokott helyen,  

a Kar Vas utcai épületében került sor.  

Mindkét rendezvényről elmondhatjuk, hogy  - azonosan a korábbi évekkel - "teltházas" 

rendezvények voltak, a kiváló előadások, a résztvevő gyógytornászok aktivitása, a program 

iránti érdeklődése azt jelzi számunkra, hogy ez az együttműködés már sok éve jól működő és  

sikeres, megfelelően illeszkedik a Szövetség alapszabályban megfogalmazott céljai sorába. 

A szakmai színvonalat mutatja, hogya szakdolgozók számára továbbképző rendezvényként 

minősített programok minden alkalommal a lehetséges maximális kreditpontot vagy ahhoz 

nagyon közeli  pontértéket kapták. 

 

  

 

2. Interdiszciplináris fórumok 

 

 

A MOTESZ interdiszciplináris programja szintén több, mint két évtizedes múltra tekint 

vissza. Részben a folyamatos orvosi továbbképzés egyik lehetősége, de fontos találkozóhelye 

a határterületi szakmáknak, terepe az aktuális szakmai kérdések megvitatásának, a 

konszenzuskeresésnek, az újdonságok megismerésének.  

2017-ben három interdiszciplináris fórum megrendezésére került sor. Szeptember 1-jén az 

Aesculap Akadémián a Magyar Fogorvosok Egyesületének Implantológiai Társasága 

rendkívül aktív és hatékony együttműködésével rendeztünk „A véralvadásgátlás szerepe a 

fogorvoslásban és a sebészeti társszakmákban” címmel fórumot. A jó témaválasztás 

kivételesen nagy érdeklődést eredményezett. A fórumon a Magyar Kardiológiai Társaság, a 

Magyar Haematológiai és Transzfúziológiai Társaság, a Magyar Fogorvosok 

Implantológiai Társasága, a Magyar Fogorvosok Egyesülete, a Magyar Arc-, Állcsont- és 

Szájsebészeti Társaság, valamint a Parodontológiai Társaság tagjai vettek részt. 

 

Szeptember 20-án – ugyancsak az Aesculap Akadémián – került sor a Magyar Arc-, 

Állcsont- és Szájsebészeti Társasággal együttműködésben, a Magyar Diabetes  Társaság, a 

Magyar Onkológusok Társasága, a  Magyar Sebész Társaság, a Magyar Fül-, Orr-, Gége- 

és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete, valamint a Magyar Urológusok Társasága 

részvételével „Összefüggések a diabetes mellitus és a daganatos betegségek előfordulása 

között” címmel interdiszciplináris fórum megrendezésére.  

 

Harmadik interdiszciplináris programunkra 2017. november 24-én került sor, amely a 

MOTESZ, a Magyar Orvosi Nukleáris Medicina  Társaság Onkológiai Munkacsoportjának 

és az MTA Orvosi Tudományok Osztályának együttműködésében a 2017. évi Magyar 

Tudomány Ünnepe hivatalos rendezvényeként minősült.  

 

A 2018. évi interdiszciplináris programunk idei első rendezvényére 2018. május 30-án 

került sor, a Magyar Sebkezelő Társasággal együttműködésben a "Krónikus sebek 

kezelése" címmel rendkívül sok területet érintő programot hallgathattak meg a résztvevők. 
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A teltházas rendezvényen a négy orvosegyetem, valamint az Országos Orvosi Rehabilitációs 

Intézet kiváló előadói osztották meg tapasztalataikat a jelenlévőkkel. 

 

A közvetkező interdiszciplináris fórumra 2018. október 17-én, a Semmelweis Egyetem 

Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében került sor, "Az alkohol okozta cardiomyopathia az 

etiológiától a komplex kezelésig" címmel, amelyet a Magyar Faluegészségügyi 

Tudományos Társasággal együttműködésben szerveztünk. Kiváló levezető elnökök - Prof. 

Forrai Judit,  Dr. Csépe Péter PhD. -  és előadók, mint dr. Kassai-Farkas Ákos c.  egyetemi 

docens, dr. Zacher Gábor PhD., Prof. Dr. Zámolyi Károly, Dr. Simek Ágnes PhD, c. 

egyetemi docens, Dr. Frankfurter Márta, dr. habil Barna István PhD. egyetemi docens 

osztották meg a szakmai ismereteket és  napi tapasztalataikat is a hallgatósággal, melyekből 

érzékelhető volt az a heroikus küzdelem, sokszor hiábavaló erőfeszítésnek tűnő, de mégis az 

emberiesség és az orvosi hivatás jegyében nap mint nap végzett áldozatos munka, amely az 

alkohol okozta betegségek kezelése során az egészségügyben dolgozókra hárul.  

 

 

A harmadik interdiszciplináris rendezvény a COPD világnap kapcsán a Magyar 

Tüdőgyógyász Társaság és a MOTESZ együttműködésében jött létre, 2018. november 15-én 

a Benczúr Hotel adott helyet a programnak. Az "Életmód és megelőzés - fókuszban a 

krónikus betegségek" címet viselő tudományos programot követően a Légzéssel a Lélekért 

Alapítvány által szervezett, súlyos légúti betegekből álló kórus koncertjére került sor, 

bemutatva, hogy a közös éneklés, mint közösségi, művészeti élmény kiegészítő terápiaként is 

nagyszerűen alkalmazható és mindenképpen hozzájárul az ilyen betegséggel élők 

életminőségének javításához.  

 A továbbképzésként minősített szakmai program nagy súlyt helyezett a megelőzés, a helyes 

életvitel, a tudatos életvezetés, a szűrések, ennek következtében a korai diagnózis 

fontosságára, s arról is részletes képet kaptunk, hogy milyen jelentősége van a genetikai és 

epigenetikai tényezőknek a betegségek kialakulásában. Hangsúlyos téma volt a légúti 

betegségek és más betegségek egymásra hatása, a súlyosító tényezők, a betegség 

következtében kialakuló, esetenként  pszichoterápiát igénylő állapotok, a háziorvos sajátos, 

integratív szerepe a multimorbid betegek ellátásában, életminőségének javításában, 

nemkülönben a COPD-s beteg partnersége, együttműködése, a családi környezet 

hozzáállása. 

 

Az előadók között üdvözölhettük a WHO magyarországi igazgatóját, Dr. Ledia Lazeri-t, aki   

a megelőzhető betegségek prevenciós központú, a WHO által a közelmúltban elfogadott 

stratégia elemeit ismertette.  

 

E program kapcsán fontos megemlítenünk, hogy kezdeményezője és szakmai vezetője, Prof. 

dr. Horváth Ildikó - egészségügyért felelős államtitkári kinevezése következtében, és az 

azzal járó kötelezettségei miatt  - sajnos nem tudott részt venni a fórum munkájában, 

azonban  a fórum egyik előadója, Dr. Várdi Katalin, a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 

Légzésrehabilitációs Osztályának osztályvezető főorvosa értékelése szerint "minden úgy 

alakult, ahogyan azt a Professzor Asszonnyal annak idején megtervezték, sikerült felhívni a 

figyelmet a COPD fontosságára, komplexitására, a betegek különleges helyzetére, valamint 

a távoli jövő gyógykezelési lehetőségei is helyet kaptak a programban." Összegezve úgy 

értékelte, hogy számos ponton szükséges a további párbeszéd, a közös folytatás, amelyre az 

elhivatott kollegák készen állnak, segítve a COPD-s betegek életminőségének javítását. A 

sajtóérdeklődéssel kísért sikeres konferencia a súlyos légúti betegekből álló kórus felemelő 

produkciójával zárult. 
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A negyedik interdiszciplináris program 2018. november 22-én a Magyar Tudományos 

Akadémián, az idei Tudományünnep  egyik rendezvényeként szerepelt. Az MTA Orvosi 

Tudományok Osztálya Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottsága, az Országos 

Onkológiai Intézet, a Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság 

Onkológiai Munkacsoportja és a MOTESZ közös szervezésében "Molekuláris nukleáris 

medicina képalkotás a kutatás területén II." c. tudományos ülés egy kétéves program része 

és folytatása a 2016-os "PET képalkotás a XXI. szd-ban", a 2017-es "PET képalkotás a 

sugárterápiában" és a 2018. májusi "Molekuláris nukleáris medicina képalkotás a kutatás 

területén I." c. tudományos üléseknek. 

 

Célja: A meghívott jeles külföldi előadók (Prof. Dr. Thomas Beyer /Medical University of 

Vienna/ Prof. Dr. Carsten Kobe /Uniklinik, Köln/, Prof. Mark Lubberink /University, 

Uppsala/ és Prof. Dr. Stefan G. Nekolla /Technical University of Munich/- a nemzetközi 

PET alapú mérések első vonalbeli tudományos élet kiváló képviselői, akik ismertették saját 

szervezeteik struktúráját, mindennapi PET tevékenységüket és annak jelentőségét. A 

szakmai szervezők célja, hogy összehangolják a hazai lehetőségeket a vezető európai 

kutatóközpontok lehetőségeivel a struktúrától a sikeres munkán át a megfelelő 

eredményekig vezető út részleteivel. Magyarországon felépült egy nemzeti "Országos PET 

hálózat", amely struktúrában, szakemberekben, tapasztalatban, együttműködésben és 

bizonyos szintű és léptékű tudományos munkák fejlődésében fontos szereppel bír és méltó 

részévé válhat a magyar tudományos élet és az egészségipar fejlesztésének.  

 

Ez évi utolsó interdiszciplináris fórumunk 2018. november  24-én az MTA Kísérleti 

Orvostudományi Kutatóintézet előadótermében a Magyar STI társasággal együttműködve 

került  volna megrendezésre. 

 

A kifejezetten a nemi betegségekre fókuszáló továbbképző rendezvény a gyakorló orvosok 

számára szándékozott betekintést nyújtani a szexuális úton terjedő betegségek (STI) igen 

változatos, egyúttal sajnos aktuális tematikájába. 
 

„A nemi betegségek (STI) színe és fonákja - interdiszciplináris kaleidoszkóp gyakorló (házi) 

orvosok számára” című program azt célozta, hogy eloszlassa azokat a tévhiteket, melyek 

szerint a klasszikus nemi betegségek, így a gonorrhoea és a szifilisz rég letűnt, ritka 

kórképek; ezek a fertőzések csak bizonyos rizikócsoportokat sújthatnak és jellegzetes 

tüneteikről könnyen felismerhetőek, vagy, hogy ez a szakterület kizárólag a 

nemigyógyászok felkészültségét és szakmai alapismereteit követeli meg.  

 

 Sajnos ez a rendkívül hasznosnak ígérkező program a jelentkezők csekély száma miatt 

elmaradt, pedig nagyon fontos lett volna erről a területről tájékoztatást adni a gyakorló 

orvosok számára. 

  
 

A 2017-es Magyar Orvostudományi Napok kétnapos programja során  16 szakma 

bemutatkozására került sor, "Az orvosi diszciplínák helyzete és perspektívái 

Magyarországon" címmel. A program az MTA Orvosi Osztályának kezdeményezésére 

indult azzal, hogy egy-egy társaság tartson összefoglalót a társaság által képviselt medicina 

ág klinikai jellegű  tudományos eredményeiről. A MON alkalmas fórum volt arra, hogy 
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szélesebb szakmai közönség előtt tekintsük át adott szakterületek eredményeit, 

megismerhessük gondjaikat, terveiket. 

 

A tavalyi Magyar Orvostudományi Napok első napjának főszimpóziuma a "Prevenció és 

felvilágosítás" címmel a hazai helyzetet vette górcső alá, elsősorban a krónikus, nem 

fertőző betegségek prevenciós lehetőségeit, az egészségügyi szűrés fontosságát, a 

prevenciónak a népegészségügyben elfoglalt helyét részletezte. 

 

Az idei MON-nak ugyancsak kiemelt témája volt a prevenció, a délutáni szekció  a 

munkaegészségügy aktuális problémáit, az idősödő társadalmak egészség-gazdaságtani 

kérdéseit, a preventív szolgáltatások hatékonyságát vizsgálta három kiváló előadás 

keretében. Az előadók: Prof. Dr. Cseh Károly, Prof. Dr. Péntek Márta és Dr. Sándor János 

egyetemi docens valamennyien továbbgondolásra érdemes, az egyén és a társadalom 

szempontjából egyaránt hangsúlyos kérdéseket, aktuális problémákat vizsgáltak. 

 

A 2018-as Magyar Orvostudományi Napok délelőtti programja rendhagyó volt, az 

egynaposra változott rendezvényen kerekasztal formájában kerültek napirendre a 

népegészségügyi programok, az öt programvezető kerekasztal keretében foglalta össze az 

eddigi programalkotó munkája ismertetését.  A Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetője, 

Dr. Kovács Attila országos tisztifőorvos mellett a programvezetők:  Dr. Andréka Péter, a 

szív és érrendszeri betegségek, Prof. Dr.  Polgár Csaba a daganatos betegségek, Prof. Dr.  

Poór Gyula a mozgásszervi megbetegedések és Dr. Németh Attila a mentális zavarok,  

valamint Dr. Fekete Ferenc a gyermekkori betegségek  nemzeti programját mutatták be, 

szemléltetve a nemzeti programoknak a kormány egészségpolitikájában elfoglalt 

jelentőségét .  Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr, a rendezvény fővédnöke - külföldi útja 

miatt - sajnos nem tudott részt venni a rendezvényen. 

 

A  kerekasztal végén Prof. Dr. Kosztolányi György, az MTA Elnöki Bizottság vezetője 

foglalta össze  testülete észrevételeit a népegészségügyi programmal kapcsolatban. Az 

elhangzottak kapcsán elmondta, hogy a világ tudományos testületeinek állásfoglalásaiból 

az derül ki, hogy régóta keresik a megoldást a népegészségügy problémáira, azonban 

mindeddig nem született igazi megoldás. Tapasztalata szerint az egészségügyi ellátás 

korszakhatárhoz érkezett, először fogalmazódott meg a történelem során, hogy az 

egészségügyi ellátásnak valamilyen módon szükséges határt szabni. A modern társadalmak 

kötelezettsége, hogy a GDP-ből egyre nagyobb hányadot fordítsanak  az egészségügyre, 

ugyanakkor fontos a helyes arányokat megtalálni  a betegek érdekei  és az ország 

társadalmi érdekei között.  Erre a  tudomány eszközével próbálnak  válaszokat keresni, 

hangsúlyozottan nem a magyar aktuális egészségügyi problémákkal foglalkoznak, hanem a 

21. századi kihívásoknak megfelelően a tudományos gondolkodásban kívánnak letenni egy 

programot, követve a világ vezető gondolkodóinak ajánlásait. 

 

A politikának el kell döntenie, hogy hogyan képzeli el az egészségügyet a 21. században. 

A felelősség nem csekély, a szakmának bizonyos intézkedéseket el kell fogadni, igazodnia 

kell a döntésekhez,  jó esetben a szakmával történő egyeztetés, konszenzus alapján. A 

felelősség következő szintje az egyes orvosok, egészségügyi dolgozók felelőssége, a közvetlen 

orvos-beteg kapcsolat, amelyen minden egyes egészségügyi ellátás alapul. Ennek morális 

felelőssége a hippokratészi eskü, az orvos mindent meg akar tenni, a  beteg mindent elvár,  

azonban a másik oldalon létezik egy társadalmi moralitás, szolidaritás, amely úgy 

gondolkodik, hogy az adott keretből mindenkinek jusson. 
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Kosztolányi professzor úr egy másik fontos megállapításra is felhívta a figyelmet: a 

rendkívül  bonyolult egészségügyi szolgáltatást tekintve elkerülhetetlen a rendszerben 

gondolkodás, s az eddigi vertikális megközelítés helyett az új rendszer kiépítését horizontális 

gondolkodásban kell megközelíteni. Elkerülhetetlen, hogy központi koncepció szerint 

történjen az egészségügyi ellátás felépítése. Ez olyan szakértői csapatot igényel, akik tudnak 

gondolkodni a szolidaritás elvárása szerint és az individuális  felelősség teljesítésében is. 

Nagyon széles konszenzusteremtő programot kell kialakítani, a megfelelő megoldások 

kialakíthatók - zárta összefoglalóját az Orvosi Osztály osztályelnöke. 

 

 

Az összefoglalót követő diszkusszió keretében a hallgatóság soraiból is számos hozzászólás, 

javaslat, kérdés hangzott el az előadókhoz. 

 

E program azért is rendkívül fontos volt számunkra, mert kezdetét jelenti a népegészségügyi 

programok további feladatai  során  a Nemzeti Népegészségügyi Központtal körvonalazott  

szakmai együttműködésnek, közös munkának. 

 

Államtitkár Asszonynak is jeleztük, hogy a MOTESZ stratégiai partnerként  mind a kiemelt 

öt program, mind a hozzájuk illeszthető egyéb népegészségügyi kérdések (pl. hipertónia, 

diabétesz, demenciák, stroke, COPD, elhízás, mozgásszegény életmód, digitális eszköz-

használattal összefüggő népegészségügyi kérdések, stb...) kapcsán kész  műhelyszerű 

szakmai támogatásra, a szakmai közösség mozgósítására és a társadalmi kommunikáció 

segítésére. Bízunk abban, hogy e munkában társaságaink aktivitására, együttműködésére 

számíthatunk. 

 

 

 

4. Medicina Projekt 

 

Az elmúlt évi beszámolóban részletes tájékoztatást adtunk a Medicina projekt 

megvalósulásáról, amely egészségügyi konferenciasorozatot és a Medicina Évkönyv 

megjelentetését foglalta magában. 

 

 

Csak néhány mondatban idézzük fel a projekt  egyes eseményeit: 

 

A tavaszi konferencia "Az európai uniós forrásokból magvalósult egészségügyi fejlesztések 

hatása és az ellátás fenntarthatósága - az egészség értéke" címmel a Magyar Tudományos 

Akadémián került megrendezésre. Az előadók között az egészségügyi szakmai szervezetek és 

az egészségipar reprezentánsait és a kormányzat képviselőit üdvözölhettük.  

 

   

Az  őszi konferencia  2017. november 7-én a biztonságos és költséghatékony  betegellátás 

kérdéseit vette napirendre. A MOTESZ honlapján a Projektigazgató által összefoglaltak 

nyomán   a konferencia legfontosabb megállapításait  szerepeltettük.  
 

  

2017. november 24-én  zajlott a legnagyobb szabású rendezvény, amely egészségügyi 

miniszteri, államtitkári csúcstalálkozót,  a Magyar Általános Orvosok Tudományos 
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Egyesülete 50. jubileumát, ünnepélyes díjátadó gálát,  és a Medicina Évkönyv 2017 

bemutatását foglalta magában. 

 

A konferencia, amely az Egészség-Esélyegyenlőség-Felelősség címet viselte, exkluzív 

környezetben, a Kempinski Hotel Corvinus Budapest konferenciatermében zajlott. 

 

A konferencián került bemutatásra a Medicina Évkönyv, amely ötödik alkalommal jelent 

meg, azzal a céllal, hogy egy kötetben jelenítse meg a gyógyítást végző szolgáltatókat és a 

vállalkozási szférában tevékenykedő cégeket, hogy a kiadványban transzparenssé váljon a 

magyarországi egészségügyi intézmények, a gyógyítók minősítési rangsora egy adott 

szakterületen belül - mondta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a  Medicina 

Fórum pályázat zsűri elnöke. 

 

Végül a Medicina Projekt keretében a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan  az egyetemi 

klinikai központok, országos intézetek, szakkórházak, megyei, városi és fővárosi kórházak 

részére kiírt pályázatok nyertesei vehették át a KIVÁLÓ INTÉZET cím elismerést. A 

rezidensek számára kiírt pályázaton  két fiatal szakorvosjelölt nyert, dicséretes szakmai 

tudásuk, betegekkel való kapcsolatuk, közösségi munkájuk elismeréseképpen. 

 

A www.motesz.hu oldalon Nógrádi Tóth Erzsébet projektigazgató részletes beszámolóját 

olvashatták a Medicina Projekt valamennyi eseményéről. 

 

 

 

5. Együttműködési kapcsolatok 

 

 

2017.  október 6-án a BETA (Betegszervezetek Akadémiája) szervezésében részt vettünk az 

Első Magyar Betegszervezeti Tudásbörzén. 

. 

 

A rendezvény célja az volt, hogy  - mivel a magyar egészségügyi rendszerben a betegutak 

kívánni valót hagynak maguk után - megpróbálják  az orvostársaságokat, dietetikusokat 

stb.  és a betegszervezeteket összehozni. 

 

A 2018-as szakmai együttműködés, stratégiai partnerség - amit az előzőekben jeleztem - 

körvonalazódása elkezdődött, a  Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetője, Dr. Kovács 

Attila országos tisztifőorvos októberi szövetségi tanácsülésünk alkalmával tájékoztatást 

adott az új Központ struktúrájáról, a célokról, feladatokról. Sajnos idő közben az országos 

tisztifőorvosi munkakört miniszteri döntés alapján ma már más személy tölti be. A személyi 

változás  következtében az eddigi felvetések újratárgyalása szükséges. 

 

S hogy ne csak szakmai együttműködésről beszéljünk, ez évben ismét megkereste 

szövetségünket az ARMEL Opera Fesztivál azzal a szándékkal, hogy a MOTESZ-szel 

korábban fenntartott együttműködést újjáélesszék. Az ARMEL Opera Fesztivál 11 éve 

mutat be kortárs operaelőadásokat a nyári időszakban. A bemutatók rendkívül magas 

színvonalú nemzetközi előadások, amelyeket csak a fesztivál keretében láthat a hazai 

közönség. Az Európai Fesztivál Szövetség másodízben díjazta Kiváló Minősítéssel az Armel 

Opera Festival tevékenységét.  
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Idén  egy izgalmas vígopera ősbemutatójára került sor, amelyre a MOTESZ tagjai számára 

100 db páros belépőt ajánlottak fel. E nagyvonalú ajánlatról kör-emailben értesítettük 

tagegyesületeinket, de legnagyobb sajnálatunkra kevesen éltek a lehetőséggel, pedig  a 

Szerb Nemzeti Színház és a Belgrádi Nemzeti Színház koprodukciójában egy nagyon színes, 

vidám, remek szórakozást nyújtó előadást láthattak mindazok, akik elfogadták ezt a 

meghívást.  

  

 

 

6. Nemzetközi kapcsolatok 

 

 

Nemzetközi szervezetbeli tagságaink közül továbbra is az UEMS tagság az, amit 

megőriztünk, hiszen ez áll legközelebb a szövetség arculatához. A hazai szakmák részvétele 

a nemzetközi szervezetben a MOTESZ-en keresztül lehetséges. 

 

Fontosnak tartjuk most is hangsúlyozni, hogy  a MOTESZ igen jelentős, évi ötezer eurót 

meghaladó összegű tagdíjat fizet az UEMS-nek azért, hogy a szakmai társaságok 

delegáltjainak legyen lehetőségük  az egyes szekciók munkájában való részvételre. Az idei 

évben ez azért is extra erőfeszítéseket igényelt, mert - ellentétben a korábbi évekkel, amikor 

a nemzetközi tagdíjunk kb. 50 %-át sikerült NEA pályázaton megnyerni - ez évben sajnos 

nem nyertünk pályázati pénzt erre a célra.  

 

 

Szűkös anyagi lehetőségeink sajnos nem teszik lehetővé, hogy a nemzetközi szervezet 

ülésein a MOTESZ minden esetben képviseltesse magát.  Ez évben azért sikerült 

kigazdálkodni, hogy az UEMS őszi ülésén képviselőnk részt vegyen. A nemzetközi szervezet 

most ünnepelte megalakításának 60. évfordulóját. Amint Dr. Magyari Zoltán, a MOTESZ 

UEMS képviselője beszámolójából kitűnik, az UEMS a korábbi anyagi nehézségeit 

leküzdötte, ma már van keretük egyes fontos projektek támogatására. Nagy sikerük, hogy 

egyre szélesedik azon országok száma, amelyek az UEMS továbbképző szervezetéhez 

fordulnak - EACCME (European Accreditation Council on Continous Medical Education) 

a rendezett kongresszusok színvonalának ellenőrzésére. Annyira komoly értéke van az 

általuk adott kreditpontoknak, hogy az egész világból sok szervezet fordult az EACCME 

központjához, hogy a meghirdetett programban használhassák a szervezet logóját. Ez 

konkrétan azt jelenti, hogy az USA és Kanada után már a távol-keleti és arab országok is 

elfogadják az általuk kidolgozott normatívákat.  

 

Magyari doktor úr, mint a MOTESZ képviselője hosszú évek óta vesz részt igen aktívan az 

UEMS/EACCME akkreditációs munkájában. 

 

A mai alkalommal külön napirendi pontként szerepel Dr. Magyari Zoltán úr tájékoztatója 

az UEMS-ben folyó munkáról. 

 

 . 

Még a 2017-es év eseménye volt, hogy a ROHO (Romanian Hospital Convention) 

meghívására Bukarestben nemzetközi találkozón vehetett részt Prof. Dr. Horváth Ildikó, a 

MOTESZ akkori alelnöke. A ROHO egy, valamennyi romániai kórház vezetőjét invitáló 
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jelentős rendezvény volt, amelyen Szövetségünk képviseletében Alelnök Asszony 

előadásokat tartott. 

 

 

 

7. A Tagegyesületek és a Szövetség kapcsolata 

 

 

A korábbi évekhez hasonlóan most is elmondhatjuk, hogy Tagtársaságaink kisebbik része 

tartja fontosnak a Szövetség életében való aktív részvételt, a közös munkát, gondolkodást, 

informálódást.  Így például a 2017-es évi egyik Szövetségi Tanácsülésen Dr. Cserháti Péter 

miniszteri biztostól, az OORI főigazgatójától  hallhatták a jelenlévők Budapest és Pest 

megye egészségügyi ellátásának megújítása érdekében induló "Egészséges Budapest 

Program" elnevezésű, kiemelkedő jelentőségű projekt keretében megvalósuló 

fejlesztésekről, az eddig hozott döntésekről szóló információkat. 

  
A társasági elnökök, főtitkárok részére eljuttatott körleveleinkben tájékoztatást (meghívót) 

küldünk rendezvényeinkről, figyelemfelhívást az éppen aktuális, jogszabályból fakadó 

kötelezettségekről - mint például még 2017-ben a cégkapu regisztrációval kapcsolatos 

tennivalókról. 

 

 

Ez évben pedig az EU-s adatvédelmi rendelet hatálybalépéséből fakadó kötelezettségekre 

hívtuk fel tagegyesületeink figyelmét, és sor került egy tájékoztató előadásra még májusban, 

a további, adatvédelemmel kapcsolatos  teendőkhöz egy újabb, december 3-ra tervezett 

előadás keretében nyújtunk segítséget mindazon tagegyesületeinknek, akik ezt igényelték. 

 

Az év során segítséget nyújtottunk a Magyar Demencia Társaság megalakulásához, az 

alakuló ülés lebonyolításához, a bírósági bejegyeztetéshez, amely azóta már sikeresen 

megtörtént. Lehetséges, hogy a későbbiekben ők is csatlakozni kívánnak a Szövetséghez. 

 

 

A 2018-as évben egy társaságot vettünk fel a MOTESZ tagszervezetek sorába 

(Negatívnyomás-terápiával a sebgyógyulásért Egyesület), így jelenleg 124 tagegyesület 

tartozik a Szövetséghez. 

 

 

Csak ismételni tudjuk magunkat, ha tagegyesületeink aktivitásáról, együttműködési 

készségéről beszélünk, mert évről évre az a tapasztalat, hogy a társaságoknak kb. fele vesz 

részt rendszeresen a szövetségi tanácsüléseken, válaszolnak körleveleinkre, kérdéseinkre. 

Tudjuk, hogy mindenki nagyon elfoglalt, elsősorban szakmai feladatainak 

kötelezettségeinek kell eleget tenni,  ezen kívül egyéb társadalmi elvárások, kötelezettségek 

is megelőzik a szövetségbeli aktivitást, azonban  egy szövetség csak akkor képes aktív, 

tartalmas szakmai és társadalmi jelenlétre, ha számíthat tagjaira, azok munkájára,  

együttműködésére, aktív szerepvállalására. 
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8. Kommunikáció 

 

 

Honlapunkon a szokásos rendezvénynaptár folyamatosan rendelkezésre áll,  amely 

kiegészíthető, aktualizálható, és változatlanul lehetőség van arra, hogy társaságaink az 

általuk fontosnak tartott információkat a MOTESZ honlapján is megjelentethessék. 

 

2017-ben a szokottnál színesebb, mozgalmasabb volt a MOTESZ weboldala, a Medicina 

Projekt-nek köszönhetően. Változatlanul szerepel terveink között a honlap megújítása, 

azonban ennek még mindig akadálya a megfelelő források hiánya. 

 

 

Változatlanul megvan a lehetőségünk arra, amit még Kiss István professzor úr teremtett 

meg számunkra, hogy a Lege Artis Medicinae folyóirat minden számában a középső 8 

oldalon megjelenhessünk a Szövetség híreivel, beszámolóival. Sajnos ezt a lehetőséget eddig 

nem használtuk ki megfelelően, ezen a jövőben változtatnunk kell, aktívabban, 

szervezettebben kell ezt a kommunikációs csatornát felhasználni ahhoz, hogy hírt adjunk 

magunkról. 

 

  

 

 

9. A Szövetség gazdálkodása 

 

2017. évi gazdálkodásunk sem volt túlzottan kiegyensúlyozott, azonban néhány 

tagtársaságunk anyagi támogatással járult hozzá ahhoz, hogy a Magyar Orvostudományi 

Napokat megrendezhettük. Ismételten csak köszönet illeti  2017-es támogatásáért a Magyar 

Diabetes Társaságot, a Magyar Szívsebészeti Társaságot, a Magyar Atherosclerosis 

Társaságot, a Magyar Pszichiátriai Társaságot, a Magyar Tüdőgyógyász Társaságot, a 

Magyar Reumatológusok Egyesületét, a Magyar Dermatológiai Társulatot és a Magyar 

Gasztroenterológiai Társaságot. 

 

Sajnos azok a lehetőségek, amelyek év közben látszódtak   bizonyos szakmai  feladatok 

teljesítésére, amelyekre mi  egyébként készen álltunk, és ezek a feladatok valamelyest 

javítottak volna költségvetésünkön -  rajtunk kívül álló okokból meghiúsultak. 

 

Tagdíjbevételeink, valamint az Egészségügyi Államtitkárságtól évente kapott 3 millió Ft-os 

támogatás sajnos a működési költségeinkre sem elegendőek, nem beszélve a szakmai 

programok, interdiszciplináris fórumok rendezésének költségeiről, amelyekhez egyébként 

elvétve sikerül támogatókat szerezni. 

 

A Nemzeti Együttműködési Alapból 2017-ben eredményesen pályáztunk, a kapott 841 eFt-

ot az UEMS  tagdíj egy részének  (kb. 50 %-ának) kifizetésére fordítottuk, ebben az évben 

viszont - annak ellenére, hogy megfelelő volt a pályázati anyagunk - sajnos nem kaptunk 

támogatást. 

 

A 2017-es tapasztalataink miatt arra az elhatározásra jutottunk, hogy a jelentősebb 

magyarországi cégekhez fordulunk, hogy társadalmi szerepvállalásuk kapcsán 

megfogalmazott céljaikba illeszthetően nyújtsanak támogatást szövetségünk számára. Több 
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tucat levelet küldtünk ki, válasz mindössze három helyről érkezett, személyes tárgyalás is 

folyt első körben, azonban sajnos érdemi folytatásra nem került sor. 

 

Így ez évben is a tagdíjbevételek, a minisztériumtól a társadalmi szervezetek részére nyújtott 

támogatás keretében kapott 3 millió forint adta az alapot gazdálkodásunkhoz. Néhány 

szakmai feladatra vonatkozó felkérés teljesítéséből - mint pl.   Nemzeti Agykutatási 

Program adatbázisának tartalmi bővítése, Magyarország Digitális Egészségipar-Fejlesztési 

Stratégiájának véleményezése, validálása, "Digitális eszközök egészségügyi hatásai" tárgyú 

tanulmány elkészítése -  származott még  bevételünk, de így is több esetben alakult ki az év 

során meglehetősen bizonytalan helyzet, ami a működőképességet veszélyeztette. 

 

Amint arról a beszámoló korábbi részében már említést tettem, egy szakmai együttműködés 

körvonalazódik a népegészségügyi programok kapcsán a Nemzeti Népegészségügyi 

Központtal, valamint az  Emberi Erőforrások Minisztériumával. A közeljövőben 

pontosításra kerülő feladatok teljesítésének anyagi vonzatai is lesznek, amelyek 

Szövetségünk működőképességének fenntartását célozzák. Nyilvánvalóan ezek a lehetséges 

források is korlátozottak, ezért a MOTESZ-nek folyamatos feladata, hogy megfelelő anyagi 

stabilitást teremtsen és tartson fenn. Fontos, hogy olyan szakmai feladatokban kaphassunk 

szerepet, amelyek biztos alapot  nyújtanak a több mint fél évszázada működő Szövetség  

fennmaradásához. 

 

Ehhez a nem csekély célkitűzéshez kívánok az elkövetkező vezetésnek sok erőt, egészséget, 

kitartást, sikeres, eredményes munkát, segítő, együttműködő partnereket. 

 

A kétéves elnöki ciklus végén, amely egyidejűleg a jelenlegi - idő közben megfogyatkozott  - 

Elnökség mandátumának lejártát is jelenti,  a MOTESZ Elnöksége nevében kívánok 

valamennyi tagegyesületünk minden tagjának  sikeres, jó munkát, eredményes 

együttműködést, a közelgő ünnepek alkalmából kellemes, pihentető, szép karácsonyi 

ünnepeket és boldog, békés új  esztendőt. 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2018. december 12. 

                                                                                   

 

                                                                                      

        

        Prof. Dr. Karádi István 

                                                                                                  a MOTESZ elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 

 

Melléklet 

 

 
A MOTESZ díj kitüntetettjei 

 
 
1986.       Prof. Dr. Zoltán Imre   () 

          
1987.   "   Prof. Dr. Nyerges Gábor  () 
          
1988.    "   Prof. Dr. Riskó Tibor () 
          
1989.    "   Prof. Dr. Hársing László   () 
        Prof. Dr. Zalai Károly () 
          
1990.    "   Prof. Dr. Szécsény Andor () 
        Prof. Dr. Gáti István () 
          
1991.   "   Prof. Dr. Eckhardt Sándor () 
        Prof. Dr. Ribári  Ottó () 
        Dr. Andor Miklós        ()  
         
1992.    "   Prof. Dr. Farsang Csaba 
        Prof. Dr. Schuler Dezső 
          
1993.    "   Prof. Dr. Besznyák István  () 
        Prof. Dr. Fehér János  () 
        Prof. Dr. Füredi  János 
          
1994.   "   Prof. Dr. Berentey György ()         
    Prof. Dr. Donáth Tibor  () 
          
1995.   "   Prof. Dr. Bánóczy  Jolán () 
        Prof. Dr. Szemere György () 
          
1996.    "   Prof. Dr. Süveges Ildikó 
        Prof. Dr. Pásztor Emil () 
          
1997.    "   Prof. Dr. Bodosi Mihály 
        Prof. Dr. Katona  Ferenc 
        Dr. Medve László () 
          
1998.   "   Prof. Dr. Rák Kálmán () 
        Prof. Dr. Szabó Zoltán () 
          
1999.   "   Prof. Dr. Sótonyi Péter 
          
2000.   "   Prof. Dr. Magyar Kálmán  () 
          
2001.   „   Prof. Dr. Z. Szabó László 
        Dr. Gőbl Gábor 
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2002.   „   Prof. Dr. Nemes Attila 
        Prof. Dr. Frenkl Róbert () 
         
2003.   „   Prof. Dr. Bánhidy Ferenc 
        Prof. Dr. Magyar Pál () 
          
2004.   „   Prof. Dr. Faller József 
          
2005.   „   Prof.  Dr. Dobozy Attila 
        Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe ()          
           
2006.       Prof. Dr. Szollár Lajos 
        Prof. Dr. Bellyei Árpád 
          
2007       Prof. Dr. Romics László () 
          
2008.       Prof. Dr. Mandl József 
        Prof. Dr. Paulin Ferenc          
          
2009.       Prof. Dr. Horváth Attila 
          
2010.       Prof. Dr. Kiss István ()         
          
2011.       Dr. Szalma Béla 
          
2012.       Prof. Dr. Ertl Tibor 
          
2013.       Prof. Dr. Poór Gyula 
        Prof. Dr. Préda István 
          
2014.       Prof. Dr. Hajnal Ferenc 
        Prof. Dr. Rácz Károly ()  
         
2015.       Prof. Dr. Romics Imre 
        Dr. Berényi Tamás 
          
2016.       Prof. Dr. Tímár József 
        Prof. Dr. Banai János 
 
2017.    Prof. Dr. Bálint Géza 
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A MOTESZ Díszoklevél kitüntetettjei 
 
 
2011.  Dr. Harmatta János 
 Dr. Hidas István 
 Prof. Dr.  Hunyadi János 
 Prof. Dr. Rácz Károly 
 Prof. Dr. Szende Béla 
 
2012. -  
 
2013. Prof. Dr. Schaff Zsuzsa 
 
2014.  Dr. Klauber András 
 Dr. Karlinger Kinga 
 Dr. Magyari Zoltán 
 Dr. Oberfrank Ferenc 
 Dr. Szegedi János 
 
2015. Prof. Dr. Temesvári Erzsébet 
 Prof. Dr. Csekeő Attila 
 
2016. Prof. Dr. Kiss Róbert Gábor 
 Prof. Dr. Sziklai István 
 
2017. Prof. Dr. Gerlinger Imre 
  
2018. Prof. Dr. Remenyik Éva 
 Prof. Dr. Székely György 


