
1 

 

 

 

 

 

 
       A MAGYAR    

       ORVOSTÁRSASÁGOK                

       ÉS EGYESÜLETEK                      

       SZÖVETSÉGE         

       ELNÖKSÉGÉNEK  

       BESZÁMOLÓJA 

 

       2017. 
 

 

 
       PROF. DR. KARÁDI ISTVÁN 
       ELNÖK 
 
                2017. DECEMBER 12. 

 

 

        
 

 

 

 



2 

 

 

Tisztelt Szövetségi Tanács! 

 

 

2016. végén  megemlékeztünk a Szövetség létrejöttének fél évszázados jubileumáról,  ez 

évben nem ünneplünk kerek évfordulót, viszont - optimista megközelítéssel - fogalmazhatunk 

úgy, hogy 2017-ben megkezdtünk egy újabb 50 éves periódust a MOTESZ életében. 

 

Mielőtt az elmúlt évi munkáról beszámolnánk,  emlékezzünk meg fájdalmas veszteségeinkről, 

azokról, akik sok éven keresztül voltak kapcsolatban a szövetséggel és sokat tettek azért, hogy 

a magyar orvostársadalom ezen szerveződése  sok évtizeden keresztül szakmai súlyához, 

jelentőségéhez méltó, stabil és elismert szövetségként tudott tevékenykedni a hazai 

egészségügyben működő szervezetek között. 

 

Emlékezzünk Dr. Riskó Tibor professzor úrra, az iskolateremtő kiváló orvosra, a tüdő-, majd 

gerincgyógyászat kiemelkedő személyiségére, akinek a Szövetség iránti elkötelezettségét,   

1988-ban MOTESZ díjjal ismerte el a szövetség.  A későbbiekben is, sok éven keresztül 

kivételes érdeklődéssel, segítő észrevételekkel kísérte figyelemmel a szövetség munkáját.    

 

Emlékezzünk Dr. Rácz Károly professzor úrra, aki  a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere 

Társaság és a Magyar Belgyógyász Társaság elnökeként sok éven  át kapcsolódott a 

szövetséghez és vett részt annak munkájában, majd az Orvosi Hetilap főszerkesztőjeként 

fontos szerepet játszott a MOTESZ  és tagegyesületei, ill. az Orvosi Hetilap hatékony és 

sikeres együttműködésében. Munkáját, megbecsülését a 2014-es MOTESZ díj elismerés is 

kifejezte. 

 

Emlékezzünk Dr. Besznyák István professzor úrra, a Magyar Sebész Társaság korábbi 

elnökére, akinek a Szövetség érdekében kifejtett társadalmi munkáját 1993-ban MOTESZ 

díjjal ismertük el, a Professzor Úr 1997-1999. között a MOTESZ Elnökségének tagjaként 

segítette a Szövetség fejlődését, működését.  

 

Emlékezzünk Dr. Magyar Kálmán professzor úrra, a Szövetség meghatározó  személyiségére, 

aki két évtizeden keresztül, egészen a közelmúltig kivételesen aktív tagja volt a MOTESZ-

nek, több periódusban volt elnökségi tag, alelnök, a MOTESZ Nemzetközi Bizottságának 

elnöke, éveken át képviselte a Szövetségen keresztül a magyar orvostársaságokat különböző 

nemzetközi szervezetekben, az Orvosok Világszövetségében, az Európai Orvosok Állandó 

Bizottságában. Kiemelkedő szakmai munkájának számos elismerése mellett a szövetségbeli 

társadalmi munkáját 2000-ben MOTESZ díjjal ismertük el. 

 

A gyógyításban, kutatásban, oktatásban végzett sokoldalú és maradandó munkásságuk, 

nemzetközileg is elismert nagyszerű eredményeik mellett  széleskörű társadalmi munkájuk, 

szellemiségük, emberi tartásuk  a jelen és a jövő orvosnemzedékei számára követendő példát 

jelentenek. Büszkén és tisztelettel emlékezünk rájuk. 
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Tisztelt Szövetségi Tanács! 

 

 

2017. évi munkánkról szólva  elsőként rendezvényeinkről adok tájékoztatást. 

 

 

1. REHA Hungary 

 

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

mint 20 éve 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 hallgattak meg kiváló szakemberek előadásában értékes, színvonalas 

előadásokat a résztvevők. Kiemelkedő volt Dr. Cserháti Péter, az OORI főigazgatója, a PTE 

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina önálló Tanszék vezetője előadása. Ismertette saját 

korábbi kutatásának eredményeit, bemutatta a rehabilitáció gyakorlatának általános fejlődését 

Európában és felvázolta azokat az irányokat, amelyek a további trendeket meghatározhatják 

(home care, távrehabilitáció, 

elektronika, robotika stb.)  

 

A program összeállítását, az előadók 

kiválasztását, felkérését  ez évben is  

Dr. Katona Ferenc professzor úrnak   

és Dr. Bálint Géza professzor úrnak  

köszönhettük.   

Az idei rendezvénynek az MTA 

Kísérleti Orvostudományi Kutató-

intézete adott helyet, a nagy 

előadótermet zsúfolásig megtöltötte a 

hallgatóság.  Bízunk abban, hogy e 

nagy múltra visszatekintő rendezvény a jövőben is  sikerrel folytatódhat. 

 

 

  

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. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén 

is három interdiszciplináris fórum megrendezésére került sor tagegyesületeink javaslatai, 

aktív együttműködése alapján.  Arra biztatjuk társaságainkat, hogy éljenek a lehetőséggel, 

tegyenek javaslatokat a jövő évi program összeállítására, hiszen ennél több rendezvény 

megrendezésére is van lehetőség.   
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Szeptember hónapban két 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 helyszín majdnem 

kicsinek bizonyult a kivételesen nagy érdeklődésnek 

köszönhetően, hiszen több, mint 150 regisztrált résztvevő 

jelent meg a programon. 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 és 

képviselői vettek részt. A nagyon magas színvonalú 

előadásokból  irányvonalat kaptak a résztvevők a heparin, 

K-vitamin antagonisták, TAGG kezelések jelenlegi 

legkorszerűbb indikációiról, alkalmazásairól és a 

fogorvosok számára fontos tudnivalókról, és részletesen és 

hangsúlyosan az újtípusú DOAC gyógyszerekről is. Mint 

minden szakterületen, itt is nagy jelentősége van annak, 

hogy  a fejlődés szabta követelményeknek megfelelő friss 

tudás és felkészültség birtokában 

dolgozzanak a szakemberek.   

Külön öröm volt számunkra a rendkívüli 

aktivitás, érdeklődés, bízunk abban, hogy a 

jövőben is hasonlóan sikeres programok 

létrehozásában tudunk együttműködni. 

 

Az előadások diáit  a MAFIT és a MOTESZ 

honlapján is megtalálták az érdeklődők. 

 

 

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.   

 

A fórum megrendezését elsősorban  az a szándék hozta 

létre, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az 

alapellátásban, a háziorvosi, belgyógyászati, 

endokrinológiai, táplálkozástudományi, obesitológiai, 

diabetológiai területen dolgozó kollegák értesüljenek 

arról, hogy a diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél 

a daganatok kialakulásának kockázata emelkedett.  A tudományos program végén kerekasztal 

megbeszélés során konszenzust alakítottak ki, melynek lényege, hogy az alapellátásban és a 

diabetológiai szakrendeléseken dolgozó kollegák figyelmét felhívják arra, hogy prediabetes 

vagy diabetes esetén bizonyos szűrővizsgálatok elvégzése mindenképpen indokolt. Fontos 
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annak az ismerete is, hogy egy daganatos betegségben szenvedő páciens nem diabeteses-e, 

mivel diabetesben legtöbbször gyorsabb progressio, rosszabb prognózis tapasztalható. 

 

 

 

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 – a 2017. évi Magyar Tudomány Ünnepe hivatalos 

rendezvényeként jegyzett. A program fővédnökének Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán  egészségügyért 

felelős államtitkárt, védnökének Prof. Dr. Kásler 

Miklós urat, az Országos Onkológiai Intézet 

főigazgatóját kértük fel, akik felkérésünket 

elfogadták.   

 

A fórumon a hazai onkológiai ellátás bemutatása után 

nagy ívű áttekintést kaptunk a PET/CT 

szerepéről a besugárzás tervezésben. Egyrészt a hazai 

onkológiai centrumok tapasztalatait ismerhettük meg, 

másrészt a neuro-onkológiai, prosztata rák, fej-nyak 

tumor, tüdőrák és nőgyógyászati tumorok 

kezelésében összegyűlt hazai tapasztalatok összegezésére került sor. A konferencia végén Dr. 

Borbély Katalin professzor asszony adott jövőképet a hazai szakma számára. A konferencia 

felkeltette a NEAK képviselőinek az érdeklődését is, aminek köszönhetően várható, hogy az 

érvényes PET/CT indikációs lista bővítésre kerül. Nagy sikere volt a különböző szakmák 

találkozásának , aminek fontos momentuma, hogy azon részt vett a Minisztérium, a rutinban 

dolgozó szakemberek és a különböző társadalmi fórumok képviselői is. 

 

 

E körben kell tájékoztatást adnunk arról, hogy a Pécsett,  2017. október 11-13. között 

megrendezett „Méhes Károly” Genetikai Továbbképző Napok – „Az alapoktól a ritka 

betegségekig” címmel a MOTESZ eszmei támogatását tudhatta magáénak. 

 

 

 

3. Magyar Orvostudományi Napok - 2017 

 

 

Idén ötödik alkalommal rendeztük meg a Magyar Orvostudományi Napokat, amely a Magyar 

Tudományos Akadémia Orvosi Osztályával szoros együttműködésben, a Tudományünnep 

részeként jött létre. 

 

A kétnapos program során három szimpózium 

"Az orvosi diszciplínák helyzete és 

perspektívái Magyarországon " címmel  

lehetőséget adott 16 szakma bemutatkozására. Ez 

a program voltaképpen az MTA Orvosi 

Osztályának kezdeményezésére indult azzal, hogy  

a havi osztályülések alkalmával  egy-egy   

társaság tartson összefoglalót  a társaság által 

képviselt medicina ág klinikai jellegű tudományos 



6 

 

eredményeiről. Így azonban nagyon hosszú idő alatt került volna sor valamennyi szakmára, 

ezért  az Orvosi Osztály és a MOTESZ vezetői közötti egyeztetés eredményeként az a döntés 

született, hogy a Magyar Orvostudományi Napok  alkalmas fóruma lehet ennek a programnak 

és közös konferencián kerüljön sor szélesebb szakmai nyilvánosság előtt áttekinteni adott 

szakterületek eredményeit, megismerni terveit, gondjait.   

 

Úgy látjuk, hogy jó döntés született, és a program szervezésének kezdetén a társaságok 

részéről megnyilvánult rendkívüli érdeklődésből azt a következtetést vonhattuk le, hogy 

folytatni érdemes a bemutatkozó előadásokat, ezért  tervezzük, hogy a jövő év elején  hasonló 

programot szervezünk. 

 

Az elhangzott előadások megállapításait, probléma-felvetéseit,  fontos jelzéseit eljuttatjuk a 

döntéshozóknak bízva abban, hogy ezek a jelzések figyelmet érdemlő tényezői lesznek a 

további egészségügyi kormányzati intézkedéseknek. 

 

A Magyar Orvostudományi Napok első napjának főszimpóziuma a "Prevenció és 

felvilágosítás" címmel a magyarországi helyzettel, a krónikus, nem fertőző betegségek 

prevenciós lehetőségeivel, az egészségügyi szűrés fontosságával, a hazai infarktus-

regiszternek a prevenció szemszögéből tekintett 

tanulságaival és a prevenciónak a népegészségügyben 

elfoglalt helyével foglalkozott.            

 

A prevenció kiemelt jelentőségét valamennyi előadás 

hangsúlyozta. Elmondhatjuk, hogy még nagyon sok 

feladat van ezen a területen,  amely nem kizárólag az 

egészségügy feladata. Társadalmi szinten sokat és 

következetesen kell tenni azért,  hogy az eredmények 

megmutatkozzanak: mindenkor az életkorhoz 

igazodóan az óvodától az idős korig korrekt, hiteles 

információk nyújtásával, programok szervezésével,  és további számtalan lehetőség 

felhasználásával   szükséges elérni  a  magyar lakosság egészségügyi ismereteinek bővítését, 

azzal kapcsolatos megfelelő gyakorlati tudás elsajátítását,  az egészségtudatos magatartás 

alkalmazását, egészséges életmód gyakorlását, közvetítését mások számára stb. 

 

 

2017. november 20-22-én  lezajlott "A hon- és rendvédelmi egészségügyi dolgozók VII. 

tudományos-szakmai konferenciája", amelyben társszervezőként vettünk részt, és a MOTESZ 

ügyvezetője mellett számos tagegyesületi vezető tartott előadást a rendkívül gazdag program 

keretében.  

 

 

Rendezvényeinkről összességében elmondhatjuk, hogy a tagegyesületeinkkel közösen 

szervezett programok valóra váltották azokat a célokat, amelyek érdekében létrejöttek: 

elősegíteni a korrekt, naprakész tudás növelését, az új ismeretekben való kellő 

tájékozottságot, a kölcsönös információcserét, tapasztalatok átadását, a közös problémák 

megvitatását, konszenzus kialakítását,  hozzájárulva ezzel a minél magasabb színvonalú 

gyógyító munka gyakorlásához.  
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4. Medicina Projekt 

 

Az április 3-i Szövetségi Tanácsülésen  bejelentettük Nógrádi Tóth Erzsébet egészségügyi 

újságíró és a MOTESZ között  a Medicina Projekt létrejöttét célzó stratégiai szövetség 

megkötését.  Nógrádi Tóth Erzsébet több évtizeden keresztül gondozta ezt a programot,    

amelynek hármas funkciója van: egészségüggyel kapcsolatos hírek, cikkek, interjúk, amelyek 

a Medicina fórumon olvashatók - ez évtől a www.motesz.hu-n.   

 

A projekt második eleme egy egészségügyi konferenciasorozat,  amely  idén három  

konferenciát jelentett, ezekről rövid tájékoztatást adunk. A harmadik elem a Medicina 

évkönyv megjelentetése, 2017-ben az ötödik évkönyv kiadására került sor. A projekt- 

igazgatói feladatokat Nógrádi Tóth Erzsébet látja el. 

 

Engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutassam a projekt eseményeit: 

 

A tavaszi konferencia 2017. március 30-án zajlott le, a Magyar Tudományos Akadémián    

"Az európai uniós forrásokból megvalósult egészségügyi fejlesztések hatása és az ellátás 

fenntarthatósága - az egészség értéke" címmel. Az előadók között az egészségügyi szakmai 

szervezetek és az egészségipar reprezentánsait, a kormányzat képviselőit üdvözölhettük. A 

200 fő részvételével rendezett konferencia az elhangzott előadások és a szakmai vita alapján 

az EU-s források felhasználásával kapcsolatban megállapításokat tett, értékelést adott és 

ajánlásokat fogalmazott meg. Az erről készült összefoglalót Nógrádi Tóth Erzsébet tollából a 

MOTESZ honlapján olvashatták az érdeklődők. 

 

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

kérdéseit vette napirendre. A MOTESZ honlapján a Projektigazgató által összefoglaltak 

nyomán ismerjék meg a konferencia legfontosabb megállapításait: 
 

Dr. Mészáros János, egészségügyi ellátórendszer működéséért felelős helyettes államtitkár 

elmondta, hogy a betegbiztonsággal kapcsolatos feladatokban az államtitkárságnak elsősorban 

koordináló és az irányelvek végrehajtását ellenőrző szerepe van. 

 

Harsányi László professzor, a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikájának igazgatója 

előadásában úgy fogalmazott, hogy az egészségügyi innováció alkalmazása „veszélyes 

üzem”a sebészetben is. Ezért csak szisztematikus elemzés alapján szabad bevezetni az új 

eljárásokat.  

 

Dr. Nagy Kamilla, a Szegedi Tudományegyetem higiénikus főorvosa a kórházi fertőzésekkel 

kapcsolatban leszögezte: a prevenció e területen létfontosságú, hiszen a kórházba kerülők 

immunrendszere általában gyenge, a terápiák ezt tovább ronthatják, így könnyebben 

kaphatnak fertőzéseket.  

 

Daróczy Judit bőrgyógyász professzor asszony szerint a sebkezelés hazánkban nem 

megfelelően megoldott, annak multidiszciplinárisnak kellene lennie.  

 

Prof. Balogh Sándor kiemelte, hogy  a háziorvosi ellátás elsődleges, személyes és folyamatos 

ellátást kell, hogy nyújtson az emberek egészségi állapotának megőrzése, a betegségek 

megelőzése és a gyógyítás céljából. Fontosnak tartotta a még betöltetlen praxisok számának 

további csökkentését.  
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Dr. Fodor András egészségügyi közgazdász a sztómaterápia fontosságára hívta fel a 

figyelmet. Elmondta, hogy Magyarországon a kolorektális daganatok száma kiemelkedően 

magas, a hazai rosszindulatú daganatok által okozott halálokok között ez a 2. helyen áll. Ő a 

sztómával és a környezetükben élők tájékoztatását tartja elődlegesnek, hiszen ők hasznos 

tagjai a társadalomnak, a családnak. 

 

Dr.Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnök-helyettese az egészségügyi rendszer 

fontos alapértékeiről beszélt. Ezek között sorolta föl a hatásosság, az eredményesség, 

a méltányosság és igazságosság elvét. „Felértékelődött a minőség, a biztonság és a 

szolgáltatási színvonal iránti igény” mondta az elnök-helyettes. Ez utóbbiba beleértendők az 

emberi kapcsolatok, az ápolás, a kommunikáció és az egészségértés. Ám kritikus az emberi 

erőforrás helyzet, jelentős az orvos- és ápolóhiány. 

  

Dr. Purebl György, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója 

kérdésekkel fordult a konferencia résztvevőihez. A szakember szerint bőven van javítani való 

a betegek tájékoztatásában, ha csak a felvetett  kérdésekre megpróbálunk válaszolni. A 

betegségértés fontos eszköze lehetne egy egészségkommunikációs centrum létrehozása - 

javasolta. 

 

Dr. Feller Antal, a Hungaropharma vezérigazgatója szerint az új, és a közbiztosító által 

támogatott készítmények befogadása lassú folyamat, és mint mondta, jellemzően nem a 

gyógyszertári csatornában jelennek meg az új terápiák.  

 

Hornyák László, a HARTMANN-RICO Kft. ügyvezető igazgatója  úgy fogalmazott, hogy 

hazánkban, de világszerte is jellemző az egészségügyi ágazatra a stagnáló vagy csökkenő 

költségvetési forrás, a növekvő árnyomás, a private pay szektor szerepének erősödése. Egyre 

jelentősebb az orvos és ápolóhiány, így az egy betegre jutó ápolási idő folyamatosan csökken, 

ami miatt a szakemberek folyamatos stresszben dolgoznak. Beszélt az egészségipar szerepéről 

az egészségügyi dolgozók és a betegszervezetek körében. A cégek számos oktatást, képzést 

szerveznek, és igyekeznek hozzájárulni a betegbiztonsághoz. 

 

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

miniszteri, államtitkári csúcstalálkozót,  a Magyar Általános Orvosok Tudományos 

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. 

 

Az illusztris előadóktól (Lepsényi István NGM államtitkár, Dr. Mészáros János EMMI 

helyettes államtitkár, Thomas Straumits AIPM elnök, Prof. Balogh Sándor, a MÁOTE 

elnöke) az egészségipar nemzetgazdaságban felértékelődött szerepéről, a népegészségügyi 

intézkedések kedvező hatásairól, az egészségügyi ellátórendszer megelőzési szemléletű 

fejlesztéséről kaptak tájékoztatást a résztvevők, és ismételten szembesültek az általános 

orvoslás területének létszámgondjaival, valamint a lakosság egészségértésének nem kielégítő 

színvonalával. 

 

A Dr. Gógl Árpád, Dr. Kökény Mihály, Dr. Rácz Jenő, Dr. Székely Tamás, Dr. Ónodi-Szűcs 

Zoltán részvételével zajlott miniszteri, államtitkári kerekasztalban részt vettek a járulékfizető 
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munkáltatók képviseletében Blazsevácz Péter és Szlávik Péter, a Joint Venture Szövetség 

Egészségügyi Bizottságának társelnökei, valamint gyakorló háziorvosok is -  Dr. Póta György 

házi gyermekorvos, a HGYE elnöke, Dr. Szabó János háziorvos, az EMMI Egészségügyi 

szakmai Kollégium Háziorvosi Tagozat  vezetője. -, ezért külön hangsúlyt kapott az 

alapellátás megoldandó problémáinak sora. A beszélgetés során a kerekasztal résztvevői 

egyetértettek azzal a megállapítással, hogy nemcsak pénzkérdés a háziorvosi ellátó rendszer 

fenntartható működése, fontos lenne a kompetenciák újraosztása. Felvetődött, mint lehetséges 

megoldás a praxisközösségek kialakítása. A kerekasztal résztvevői az Elektronikus 

Egészségügyi Szolgáltatási Tér bevezetését szükséges, jó lépésnek minősítették. 

 

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 

olvashatják a Medicina Projekt valamennyi eseményéről. 

 

 

A Medicina Projekttel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy teljesen elkülönített 

költségvetése, elkülönített bankszámlája van, és mivel a pénzügyi teljesítések még 

folyamatban vannak, ill. az elszámolás lezárása csak az év végére várható, csak akkor derül 

ki, hogy a MOTESZ számára  a honlapon megjelenő dinamizált kommunikáción,  a szövetség 

szakmai és társadalmi reputációjának növekedésén túl  gazdasági pozitívumot eredményezett-

e az együttműködés. Az év elején kötött megállapodásban rögzítettük, hogy a projekt 

költségei nem terjeszkedhetnek túl a befolyt támogatások összegén. Valamennyi támogatás, 

amely szerződés alapján a MOTESZ-hez, a Medicina projekt elkülönített bankszámlájára 

befolyt, kizárólag a projekt költségeinek fedezetéül szolgál. 

 

 

 

 

5. Együttműködési kapcsolatok 

 

 

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

Első Magyar Betegszervezeti Tudásbörzén. 

A program első részében  az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének  igazgatója, Dr. 

Holchacker Péter a betegfókuszú gondolkodás,  a betegszervezetek szerepe az 

egészségértésben címmel tartott előadást, majd  Puskás Zsolt, az ÁEEK szakértője az e-

egészségügyben rejlő lehetőségek kapcsán az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 



10 

 

bevezetése címmel tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy itt tulajdonképpen nem egy új 

rendszerről beszélhetünk, hanem a már meglévő informatikai rendszerek összekapcsolásáról, 

egymáshoz való alkalmazkodásáról, csatlakozásáról van szó, ami természetesen nem kevés 

kihívást jelentett az informatikai szakembereknek.  

 

Ezután az OGYÉI  Élelmezés és Táplálkozástudományi Főigazgatóság  főigazgató helyettese, 

Dr. Cserháti Zoltán bemutatta az intézetet,  tájékoztatást adott arról, hogy a klinikai 

vizsgálatok egységes szabályozását 2018-tól vezetik be az Unióban. A vizsgálatok EU-s 

szintű közös értékelési eljárása sokkal átláthatóbb lesz az eredmények tekintetében is. EU-s 

projekt keretében táplálkozási ajánlásokat alakítanak ki meghatározott  területekre: idősek  

helyes táplálkozási szokásainak fejlesztése, szív-, ér- és onkológiai megbetegedésekre lesznek 

figyelemmel. 

 

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. 

 

Ezért a program következő szakaszában bemutatkozó előadások zajlottak, elsőként a 

MOTESZ-t mutatta be Dr. Oberfrank Ferenc, a szövetség 

leendő elnöke és ügyvezetője. Előadásában kiemelte, hogy 

az egészségügy sokszereplős, de az egészségmegőrzés, a 

megelőzés és a gyógyítás szempontjából továbbra is a 

legmeghatározóbb kapcsolat az orvos-beteg kapcsolat 

lesz. Készségét fejezte ki a MOTESZ részéről a 

betegszervezetekkel való együttműködésre. Az egymásra 

találás nem okoz nehézséget, mert  a szakmai szervezetek 

és a betegszervezetek is adott betegség szerint 

szerveződnek. Nyilvánvaló, hogy sok ilyen kapcsolat van, és ezek működnek, ezeket mi nem 

akarjuk megzavarni, de ha valaki keresi a kapcsolatot az orvosszervezetekkel, akkor mi 

szívesen segítünk. Oberfrank dr. tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a MOTESZ  eleve 

együttműködik egészségügyi intézményekkel, egyetemekkel, kormányzati szervekkel, 

köztestületekkel. Akkor lehet hatékony ez a munka, ha folyamatosan figyeljük, hogy a 

betegszervezetek részéről milyen igények jelentkeznek.               

 

A nap folyamán a MOTESZ standját számos 

betegszervezet képviselője kereste fel, a beszélgetések 

során többek részéről merült fel az igény a 

betegszervezetek és orvosszervezetek közötti kisebb 

létszámú megbeszélés  megszervezésére  akut 

problémák megvitatására, betegedukációs fórum 

létrehozására,  a betegszervezetek - rezidensek/fiatal 

orvosok, orvostanhallgatók találkozójára. Jó 

lehetőségnek tűnik a MOTESZ honlapját is felhasználni 

különböző ismeretterjesztő anyagok megjelentetésére, betegszervezetek bemutatkozására. 

Jövő évi programunkban a betegszervezetekkel való kapcsolatépítés  szerepeltetése célszerű. 
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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. 

Az elmúlt év során kérdőívvel fordultunk az UEMS-be delegált szakemberekhez, adjanak 

tájékoztatást, milyen témák merülnek fel a szekcióüléseken, mennyiben segítették az ott 

szerzett információk az itthoni munkát.  

 

A kapott válaszok nem voltak túl lelkesek, azonban néhány következtetés levonható volt. 

Több jelzés érkezett   a szakvizsgák európai és hazai diszkrepanciáját illetően.  Néhány 

szemrehányó megjegyzést is kaptunk arra vonatkozóan, hogy a MOTESZ miért nem nyújt  

támogatást a nemzetközi szervezet ülésein való részvételhez. Ezzel kapcsolatban ismét 

elmondjuk, 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.  A később tárgyalandó gazdasági kérdéseket érinti, 

hogy ez évről évre  jelentős megpróbáltatást jelent  költségvetésünknek.  Az éves 

közgyűléseken való részvételünket sem tudjuk minden esetben finanszírozni, így sajnos 

jelenlétünk nem folyamatos a nemzetközi szervezetben. 

 

Folyamatosan részt veszünk a nemzetközi részvételű,   Magyarországon rendezett szakmai 

konferenciák minősítési folyamatában.  Ez évtől bonyolultabbá és részletezőbbé vált ez a 

feladat, számos kérdést kell megválaszolni egy-egy rendezvény kapcsán, ami a szakmai 

szervezők egy része számára szokatlan volt, és kissé idegenkedve fogadták ezt a többlet-

kötelezettséget. 

 

 

2017.  október 5-én a ROHO (Romanian Hospital Convention) meghívására Bukarestben 

nemzetközi találkozón vett részt Prof. Dr. Horváth Ildikó, a MOTESZ alelnöke. A ROHO 

egy, valamennyi romániai kórház 

vezetőjét invitáló jelentős rendezvény 

volt, amelyen Szövetségünk 

képviseletében Alelnök Asszony tartott 

előadásokat. Az első napon a kórházi 

ellátórendszer különböző szektorainak 

kihívásai, lehetőségei, jelenlegi 

teljesítménye került megbeszélésre több 

száz résztvevővel, a második nap 

rendezvénye egy sokkal szűkebb 

meghívotti listával lezajlott exkluzív 

esemény volt, amelyen elsősorban a 

romániai egészségügyi ellátás politika, 

gazdasági szereplői vettek részt, meghívott külföldi előadókkal, jelentős média képviselettel. 

 

Alelnök Asszony, amint beszámolójában írta: "az első napon az orvosi aktivitás kapcsán 

elmondta a hazai dohányzás visszaszorítására tett lépéseket és az integrált dohányzás leszokás 

támogatási programot mutatta be, és referálta azt a nemzetközi projektet, amely keretében 

USA partnerek vezetésével a hazai és a romániai dohányzás leszokás támogatási programban 

közös képzések történek, szoros, jó együttműködés alakult ki. A téma, valamint a hazai 
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egészségügyi ellátó rendszernek a működése olyan szintű érdeklődést váltott ki, hogy több 

vezető média kért tőle interjút a rendezvény szünetében.  A második napon tartott 

előadásában bemutatta röviden a hazai kórházi szektor működését, kihívásait. A téma 

érdekessége abban rejlett, hogy Romániában jelenleg hasonló számú állami és magánkórház 

van, és komoly politikai vita zajlik arról, hogy jó-e a kombináció az ellátás szempontjából. A 

rendezvényt kiválóan megszervezett, a közép-kelet-európai régió több országából magas 

rangú képviselettel zajló, hasznos szakmai eseményként jellemezte. 

 

 

7. A Tagegyesületek és a Szövetség kapcsolata 

 

 

A korábbi évekhez hasonlóan  elmondhatjuk, hogy Tagtársaságaink kisebbik része tartja 

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

informálódást.  Így például az előző 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 legutóbb a cégkapu regisztrációval kapcsolatos 

tennivalókról. 

 

Taglétszámunkban némi csökkenés mutatkozik:  az újonnan felvett társaságok és a 

megszűnés, felszámolás stb. miatt törölt társaságok figyelembevételével jelenleg 123 

tagegyesület tartozik a Szövetséghez. 

 

 

 

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. 

 

Amint az előzőekben már említettük, a Medicina Projekt keretében honlapunk színesebbé 

vált, több friss hírt, információt jelentetünk meg. Rövid távú terveink között szerepel a honlap 

megújítása, ezzel kapcsolatban az Elnökség már határozott. Egyelőre finanszírozási akadálya 

van annak, hogy egy korszerű, a jelenleginél dinamikusabb honlap kerüljön a mostani 

helyébe. 

 

A Medicina Évkönyv kiadása ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy Szövetségünk minél 

szélesebb körben váljék ismertté, hiszen azon kívül, hogy logója megjelenik a kiadványban a 

támogatók között, a MOTESZ elnökével készült interjúban olvashatnak a Szövetség 

feladatairól. missziójáról. 
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Kiss István professzor úr, a MOTESZ elnökségi tagja  kezdeményezésére és jóvoltából 

lehetőségünk van arra, hogy a Lege Artis Medicinae folyóirat minden számában a középső 8 

oldalon megjelenhessünk a Szövetség híreivel, beszámolóival.  Fontos, hogy ezt a lehetőséget 

a jövőben jobban használjuk ki. Mint együttműködő partner, a MOTESZ logója a LAM 

címlapján szerepel. 

 

 

Változatlanul azt szeretnénk, hogy tagegyesületeink együttműködési készsége, a közös 

gondolkodás,  a nagyobb aktivitás  a jövőben váljék hatékonyabbá, hiszen a Szövetségnek 

nyújtott segítség visszahat a társaságokra is, megteremti a lehetőséget a minőségi munkára, a 

kapcsolatok szélesítésére. Természetesen tudjuk, hogy a társadalmi kötelezettségek, feladatok 

sorában ez egy a sok közül, hiszen mindannyian így vagyunk ezzel, mégis fontos, hogy az 

eddigieknél egy kicsit több idő és energia ráfordítással  dolgozzunk együtt a Tagegyesületek 

és a Szövetség közös hasznára. 

 

 

 

9. A Szövetség gazdálkodása 

 

Gazdálkodásunkról szólva az első mondat a köszöneté. Köszönet  mindazoknak a 

tagtársaságainknak, akik anyagi támogatásukkal járultak hozzá ahhoz, hogy a Magyar 

Orvostudományi Napok-at ez évben is megrendezhettük. 

 

Köszönjük a Magyar Diabetes Társaságnak, a Magyar Szívsebészeti Társaságnak , a Magyar 

Atherosclerosis Társaságnak, a Magyar Pszichiátriai Társaságnak, a Magyar Tüdőgyógyász 

Társaságnak, a Magyar Reumatológusok Egyesületének, a Magyar Dermatológiai 

Társulatnak, és a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak, hogy lehetővé tették e fontos 

szakmai programunk megvalósítását.  

Tekintettel arra, hogy az MTA Orvosi Osztályával közös programként rendeztük meg a 

Magyar Orvostudományi Napokat, az akadémiai helyszínt kedvezményes áron sikerült 

megkapni, hiszen a takarékosság elsődleges szempont volt. 

 

Annak ellenére, hogy korábbi adósságainkat letudtuk, az előző évekkel azonosan,   rendkívül 

szoros és takarékos  gazdálkodást kellett  folytatnunk 2017-ben is, mert bevételeink alig 

fedezik működési költségeinket, a szakmai programokra támogatókat kellett megnyernünk, és 

ezek között kiemelkedő volt tagegyesületeink segítsége. 

 

Ez évi tagdíjbevételünk a várakozásnak megfelelően alakult (5 millió Ft), azzal együtt, hogy 

jó néhány társaságunknak van elmaradása, bár sokan kiegyenlítették a korábbi 

tagdíjhátralékot (1 millió Ft). 

A több éves tagdíjelmaradás miatt még néhány társaság törlésére kényszerülünk a 

közeljövőben. 

 

Bevételeink másik forrása az  Egészségügyi Államtitkárságtól kapott támogatás, amely ez 

évben is 3 millió forint volt. Ezt az összeget részben az interdiszciplináris fórumok 

helyszínének biztosítására és az OFTEX-beli minősítésre fordítottuk, részben a működési 

költségek kisebb hányadára nyújtott fedezetet. A Nemzeti Együttműködési Alapból idén is 

eredményesen pályáztunk, a kapott 841 eFt-ot az UEMS  tagdíj egy részének  (kb. 50 %-ának) 

kifizetésére fordítottuk. 
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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. 

 

Éppen ezért a jövőt illetően mindennél fontosabb, hogy olyan szakmai programokban 

kaphassunk feladatokat, amelyek a szakmai elismerés mellett anyagi  stabilitást is biztosítanak 

a Szövetségnek.  Ezt kell szorgalmaznia az Elnökség minden tagjának és ebben 

tagtársaságaink együttműködésére is számítunk.  

 

Az eddig elért eredmények megőrzéséhez és a további haladás, fejlődés érdekében 

következetes, kitartó  munkára van szükség, ehhez kívánok Önöknek, magunknak sok erőt, 

kitartást, valamennyiüknek jó  egészséget. 

 

Bár még van néhány hét az ünnepekig, ebben a körben idén már nem találkozunk, kívánok 

mindannyiuknak kellemes, pihentető, szép karácsonyi ünnepeket, sikeres, boldog új 

esztendőt. 

 

 

 

Budapest, 2017. december 12. 

                                                                                   

 

                                                                                      

        

        Prof. Dr. Karádi István 

                                                                                           a MOTESZ elnöke 
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                   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 
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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 
  


