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Tisztelt Kollegák,  kedves Barátaink! 

 

Engedjék meg, hogy az Új Esztendő indulásakor mindannyiunknak boldog, sikeres, 

problémamentesebb 2021-et kívánjak.  

Szeretnék szívből gratulálni Kempler Péter professzor úrnak a MOTESZ leendő elnökének, a 

MOTESZ elnökség és a Felügyelő Bizottság sikeresen megválasztott tagjainak, továbbá a 

Rurik professzor úr által képviselt Magyar Táplálkozástudományi Társaság sikeres 

tagfelvételéhez! 

A magam részéről mindenképpen gratulálok a Magyar Orvosi Kamara vezetőségének ahhoz a 

történelmi sikerhez, amit az orvosi bérek rendezésének folyamatában eddig elértek! 

Ugyanakkor a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségére, a MOTESZ-re - mint a 

Szakorvosok Európai szövetségének (UEMS) hivatalos magyarországi partnerére - is számos 

feladat vár!  Mint szövetség, feltétlenül érvényes ránk a közismert jelmondat:  „E pluribus 

unum”,  ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy az igazi erőnk az összefogásban van. Ennek 

jelentőségét Magyarországon senkinek sem kell megmagyarázni.  

Nagyon fontos, hogy törekedjünk a szakmai színvonal és elismertség további növelésére, 

ugyanakkor, mivel a média és a közvélemény fokozott kritikával néz ránk, óriási jelentősége 

van a korrekt és szakmailag megfellebbezhetetlen nyilvánosságnak.  Egyrészt törekednünk 

kell arra, hogy bármely szakterület legfontosabb és kellően megalapozott újdonságai 

eljussanak a szélesebb közvéleményhez, másrészt alapvető feladatunk az egészségre 

nevelés, a népegészségügyi törekvések állandó támogatása is. A MOTESZ-nek, mint a 

szakmai társaságok szövetségének,  kell ugyanakkor a leghitelesebb fórumává válnia a 

fejlődési irányok, az egészségügyi ellátás feltételrendszerének átalakulásával és a 

minőségbiztosítással kapcsolatos vélemények kiegyensúlyozott, korrekt megjelenítésének, a 

jobbítás rendíthetetlen szándékával.      
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Ehhez tartozik, hogy a múlt évi sikeres népegészségügyi témájú MON után az idén ismét a 

legszélesebb kört érintő témákkal folytassuk. Előzetes egyeztetések alapján most a magas 

vérnyomás és az érelmeszesedés témaköre következhetne, amihez jól illeszkednek a 

metabolikus eredetű érbetegségek is, gondolva itt a lipidológiára és a cukorbetegség 

érszövődményeire.  

Az utóbbi időszerűségét az is alátámasztja, hogy 2021-ben ünnepeljük az insulin 

felfedezésének 100. évfordulóját, ennek jelentőségét nem is kell különösképpen 

hangsúlyozni, annyira nyilvánvaló. Mindehhez Járai és Kempler professzorok aktív 

szervezőmunkájára számítok! 

Szintén Ide tartozik, hogy növeljük az interdisciplináris fórumok számát és jelentőségét, 

hiszen ezek adnak módot arra, hogy a határterületekre jobban ráirányítsuk a figyelmet!  Ezek 

általában a közérdeklődés szempontjából is érdekes fórumok, amelyekből évente négyet 

mindenképpen indokolt szerveznünk, megpróbálunk ebben proaktívnak lenni a jövőben.  

Az egészségre nevelés témaköréhez tartozik az „Egészség 10 parancsolata”, mint tíz 

meghatározó és lényegretörő irányelv képi megfogalmazása, összefogott, tömör klippek 

formájában, aminek munkálatai már el is indultak.  

A MOTESZ tevékenységében kiemelkedő jelentősége van a jól működő kapcsolatoknak, hazai 

és nemzetközi szinten egyaránt. Ide tartozik, hogy a határainkon túl élő magyar orvosokat 

összefogó MET-tel (Magyar Egészségügyi Társaság, elnök Galuska László professzor) közösen 

zajlik a Magyar Orvosok első Világtalálkozójának (MOVT) előkészítése, szervezése, amire 

ezév augusztusának végén kerülhet sor.  Másrészt fontos, hogy felfrissítsük kapcsolatainkat a 

Tudományos Akadémia Orvosi osztályával és az Orvosi Egyetemeinkkel is. Ezen kapcsolatok 

hatékonyabbá tételére mindenképpen törekedni fogunk. Úgyszintén lényeges a média 

kapcsolatok további fejlesztése is a kiegyensúlyozottság és a feltétlen szakmai korrektség 

mentén.   

Szeretném mindannyiunk figyelmébe ajánlani a MOTESZ honlapját, ahol két rovat 

színvonalas működtetését nagyon fontosnak tartom és ehhez mindenki aktív támogatását 
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kérem: Egyrészt kérném valamennyi tagtársaságunkat, hogy az év legfontosabb 3-4 

kimagasló eseményéről, rendezvényéről küldjenek tájékoztatást a MOTESZ  ESEMÉNYTÁR 

rovatába, hogy elegendő legyen ezen a felületen körülnéznie bárkinek ahhoz, hogy a 

legfontosabb szakmai eseményekről időben tájékozódhasson!  Másrészt küldjünk rövid, 

tömör és korrekt összefoglalást bármely szakterületen megjelenő, valóban nagy jelentőségű 

felfedezésről, a MOTESZ ÚJDONSÁGOK rovatába, ezzel is hozzájárulva a közvélemény 

korszerű, megalapozott tájékoztatásához.  Nagyon fontos ugyanakkor hangsúlyozni a 

tudományos megalapozottságot!  

Tisztelettel kérem valamennyi Tagtársaságunk vezetését és az Elnökség tagjait, hogy 

ötleteikkel, gondolataikkal, javaslataikkal aktívan, együttműködően támogassák a fenti célok 

minél tökéletesebb megvalósítását.  

2021. január 18. 

 

Tisztelettel és barátsággal 

 

 

 

Altorjay István 

MOTESZ elnök 


