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Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim!
1987-ben az MRT vezetősége Osteologiai Szekció 

megalakítását határozta el, és engem bízott meg annak 
megszervezésével. Egyéves előkészítő, szervező munka 
után, 1988-ban prof. Horváth Ferenc az MRT elnöke 
jelentette be a megalakulást, és ismertette az MRT elnök-
ségének javaslatát a Szekció vezetőségére. A közgyűlés a 
javaslatot egyhangúan elfogadta és így az első vezetőség 
tagjai lettek:

Dr. Bohár László Ph.D. osztályvezető főorvos
Dr. Forgács Sándor Ph.D. osztályvezető főorvos
Dr. Gyarmati János Ph.D. megyei főorvos
Dr. Karlinger Kinga Ph.D. egyetemi adjunktus
Dr. Köllő Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Luzsa György Ph.D. osztályvezető főorvos
Dr. Mester Ádám tudományos munkatárs
Dr. Németh László osztályvezető főorvos
Dr. Oláh József megyei radiológus főorvos
Dr. Peredi Gizella osztályvezető főorvos
Dr. Szántó Dezső osztályvezető főorvos
Dr. Temesváry Péter Ph.D. osztályvezető főorvos
Kétséget kizáróan a legkiválóbb csontradiológusok 

lettek a vezetőség tagjai. Őket tekinthetjük az Osteologiai 
Szekció alapító tagjainak. Örvendetes, hogy az első veze-
tőségből sokan közel 30 év elteltével is aktívan dol_
gozunk.

Alakulásakor interdiszciplináris társaságnak terveztük, 

ennek megfelelően nagyszámú reumatológus, ortopéd 
sebész és más csontbetegségekkel foglalkozó orvos csat-
lakozott hozzánk. Törést jelentett a működésben az új 
társasági törvény, melynek értelmében csak MRT tag 
lehet a Szekció tagja. Ez jelentősen csökkentette hivata-
los létszámunkat, de rendezvényeinket a társzakmák 
képviselői később is nagy számban látogatták.

Az alakuló ülésen engem választottak a Szekció elnö-
kének. Ezt a pozíciót a Szekció ismételten megerősítette, 
így 28 éven át én töltöttem be az elnöki tisztet. 
Megérthetitek, hogy most nem fogadtam el a jelölést.

Az alakuló ülés Oláh József salgótarjáni oszt. vez. 
főorvost választotta alelnöknek, aki ezt a tisztséget sok 
éven át, haláláig betöltötte. Később Németh László dr.-t 
majd dr. Mester Ádám Ph.D. c. egyetemi docenst válasz-
tottuk alelnöknek. A Szekció titkári tisztségét az utóbbi 
években Bohár László Ph.D. c. egyetemi docens látta el.

Közel 30 év alatt a szekció igen jelentős szakmai-tudo-
mányos eredményeket ért el. A jelentős eredmények – 
egyebek mellett – azért jöhettek létre, mert a MRT veze-
tősége mindig mellettünk állt. Működésem ideje alatt 
több elnök váltotta egymást. Kiemelem közülük prof. 
Baranyai Tibort, prof. Lombay Bélát és Fornet Béla Ph.D. 
főtitkár emeritus professzort, akik különösen sokat tettek 
az Osteologiai Szekció támogatásáért. Ismételten felme-
rült, hogy alakuljunk önálló tudományos társasággá. Ezt a 
javaslatot nem támogattam és nem is valósult meg.

Elnöki beszámoló az Osteologiai Szekció 
28 éves tevékenységéről
Az Osteologiai Szekció közgyűlése dr. Forgács Sándort a Szekció örökös  
tiszteletbeli elnökének választotta
2016. november 11-én dr. Forgács Sándor Ph.D. c. egyetemi docens a Szekció elnöke közgyűlést hívott egybe az Uzsoki 
utcai Kórház tanácstermébe. A közgyűlés legfontosabb feladata az új vezetőség megválasztása volt. Ennek előkészítése 
céljából felhívást tettek közzé a radiológiai weblapokon vezetőségbe való jelölésekre. Felkérték dr. Bohák Ágnes Ph.D. 
főorvost a jelölések összegyűjtésére, és arra, hogy a jelöltektől elfogadó nyilatkozatot szerezzen be. Bohák főorvosnő 
feladatát igen körültekintően, lelkiismeretesen, nagy hozzáértéssel elvégezte. Az MRT Felügyelő Bizottságát dr. Balázs 
György, a bizottság elnöke képviselte.

 Forgács Sándor rövid köszöntője után bejelentette, a vezetőség lemondását, és átadta a szót Prof. Dr. Harkányi 
Zoltánnak, akit korábban megválasztottak levezető elnöknek. A levezető elnök felkérte Bohák Ágnest, a vezetőségi jelö-
lések ismertetésére, aki elmondta, hogy több mint tíz jelölés érkezett, akik közül nyolcan fogadták el a jelölést. Forgács 
dr., mint a szekció alapítója, és közel 30 éven át volt elnöke, kifejtette, hogy nem kíván a szekció munkájából visszavo-
nulni, de úgy véli, hogy a tevékenységet meg kell újítani, és ebben további vezető szerepet nem kíván betölteni.

Az alábbiakban szerkesztve és kibővítve közöljük Forgács Sándornak a szekció alapító elnökének beszámolóját az 
Osteologiai Szekció tevékenységéről.
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Tudományos ülések és kongresszusok szervezése

Évente Osteologiai Napok néven 2-3 napos kongresszu-
sokat szerveztünk. Az első években Miskolc (dr. Gyarmati 
János Ph.D. egyetemi docens) és Salgótarján (dr. Oláh 
József) a két vidéki bázisunk volt a kongresszusok hely-
színe. Családias hangulatú, magas szakmai színvonalú, 
kitűnő rendezvények voltak. Dr. Oláh József alelnök 
betegsége és halála átmeneti visszaesést hozott. Ekkor 
határoztam el a kongresszus megújítását.

Balatonfüred. 1999-ben javaslatomra Balatonfüreden 
rendeztük meg az Osteologiai Napokat. Ez általunk sem 
remélt nagy sikerrel zárult, igen jelentős média vissz-
hangja is volt. Ennek köszönhető, hogy a Magyar 
Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság (MOOT), 
amelynek akkor már vezetőségi tagja voltam felvetette, 
hogy szívesen rendeznének velünk közös kongresszust. 
Örömmel vettem a felkérést, és elindítottuk Balatonfüreden 
a Magyar Osteologiai Kongresszusokat. Ennek fő szerve-
zője és egyik elnöke én voltam, a másik elnöki tisztséget 
pedig a MOOT mindenkori elnöke töltötte be. Az első 6 
éven keresztül Lakatos Péter professzorral felhőtlen, 
kitűnő együttműködésben dolgoztunk, a következő 6 
évben pedig prof. Horváth Csaba volt a kongresszus társ-
elnöke. 12 éven keresztül egységesen szervezett, emléke-
zetes kongresszusokat rendeztünk 1000–1500 (!) résztve-
vővel, több tucat kiállítóval, rendkívül gazdag tudomá-
nyos és társasági programmal. Utóbbiabban a legkivá-
lóbb magyar zenekarok és előadó művészek léptek szín-
padra. Minden kongresszushoz képzőművészeti kiállítás 
is szerveztem. Egyebek között Gross Arnold, Alföldi 
Robert, Vasarely Viktor, Kutas László kiállítását rendez-
tünk meg. A szakmai program egyre bővült, a kongresz-
szust hamarosan 4 naposra bővítettük. A kongresszusok 
bevétele lehetővé tette, hogy nagyszámú, esetenként kb. 
100 meghívott radiológus vendégként vegyen részt.

12 év elteltével a MOOT új elnököt és vezetőséget 
választott. Az új vezetők láthatóan nem tartották fontos-
nak a radiológiával való együttműködést, ezért fokozato-
san kiszorultunk, ezután radiológusok alig vettek részt. A 
kongresszus változatlan névvel folytatódik. Mind a mai 
napig a Szekciónk szerepel a szervezők között és egy-egy 
radiológus kerekasztal megbeszélés Mester Ádám MOOT 
vezetőségi tag (2 évig főtitkár) aktivitásának köszönhető-
en szerepel a programban. Szekciónk új vezetőségének 
feladata legyen meghatározni az Osteologiai Napok 
további sorsát.

osTeologiai közlemények

A Szekció megbízásából 1992-ben Osteologiai 
Közlemények néven folyóiratot indítottam, amelynek 
azóta is főszerkesztője és felelős kiadója vagyok. A 
folyóirat tehát idén már 24. évfolyamában jár. Kezdetektől 
fogva nagy érdeklődés kíséri, az osteologiai irodalom 
egyik vezető hazai orgánuma lett. Szerkesztőbizottságában 

a hazai vezető szakembereken kívül a nemzetközi 
osteologiai számos meghatározó személyisége szerepel, 
akik időnként cikket is küldenek. Negyedévente 56-64 
oldalon eredeti közleményeket, folyóirat referátumokat, 
könyvismertetéséket és egyéb szakmai anyagokat köz-
lünk, nem ritkán külföldi szerzőktől angol nyelven. Nagy 
sikere van az irodalmi és képzőművészeti rovatnak is. A 
folyóirat igén szép kiállítású, példaként szolgált más 
orvosi folyóiratok számára is.

Az általam létrehozott „Csont-ízületi megbetegedések 
korai felismeréséért”Alapítvány biztosítja a folyóirat 
megjelenését, valamint azt, hogy ingyenesen juttassuk el 
a Szekció tagjainak és a csont-ízületi betegségek iránt 
érdeklődő minden szakembernek. Az anyagi nehézségek 
sajnos minket is elértek. A kiadás és postázás költségei 
drasztikusan emelkednek és meredeken csökkennek a 
hirdetési bevételek. Ezért 2012 óta ezért kénytelen 
vagyok egyes számokat összevonni, a lap terjedelmét, 
példányszámát csökkenteni. A tartalom és forma magas 
színvonalához azonban ragaszkodunk. Az Alapítvány 
kuratóriuma felkért, hogy a nehézségek ellenére biztosít-
sam a lap megjelenését.

A legnagyobb magyar csontradiologus Polgár Ferenc 
volt, aki egyebek között elsőként írta le a posztmenopauzás 
osteoporosis röntgentüneteit. Kutattam életét, munkássá-
gát, amit a folyóirat egy szupplementumában foglaltam 
össze. Ebben a munkában dr. Mózsa Szabolcs Ph.D. volt 
segítségemre.

Nagy látogatottságú weblapot működtetünk (www.
mrt-os.hu), ahol a társszakmák híreinek is helyet adunk. 
Ez biztosítja a folyóirat internetes hozzáférését is.

Továbbképző Tanfolyamok

A Szekció megalakulásakor deklarálta, hogy az osteologiai 
képzést, továbbképzést fő feladatának tekinti. Ennek 
szellemében évente legalább 1 továbbképző tanfolyamot 
szerveztünk, minden évben a Szekció székhelyén, az 
Uzsoki utcai kórházban. A 28 éve folyó tanfolyamokon 
kezdetben régiók (gerinctől a kisízületekig), metodikák, 
betegségek szerint tárgyaltuk meg az osteologiát.

Az utóbbi években Mester Ádám alelnök vette át a 
tanfolyamok megszervezését, ami még jobban kiszélesí-
tette azok sikerét. Javaslatára a következő főtémák kerül-
tek terítékre:

2005  Csont-ízületi radiológiai diagnosztika
2006  Szisztémás betegségek mozgásszervi manifesztáci-

ói
2007  Mozgásszervi MRI vizsgálatok: módszertan, érté-

kelés és radiológusok–társklinikusok együttműkö-
dése

2007  International Skeletal Society Radiology & 
Refresher Courses tanfolyam

2008  A mozgásszervi képalkotó diagnosztika fejlődése és 
az új terápiás eljárások összefüggései
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2009  Mozgásszervi radiológiai képelemzési tanfolyam 
klinikusok, radiológusok számára

2011  Tünet-orientált mozgásszervi diagnosztikai tanfo-
lyam

2012  Mozgásszervi funkcionális képalkotó diagnosztika 
és klinikai összefüggései

2013  MRI mozgásszervi tanfolyam klinikus vizsgálatké-
rők és radiológus vizsgálók számára

2014  Röntgenfelvételek értéke a korszerű mozgásszervi 
radiológiai diagnosztika rendszerében:

2015  Eső előtt köpönyeg: mozgásszervi diagnosztika 
igazságügyi vonatkozásai

Tanfolyamaink iránt általunk sem remélt érdeklődés 
mutatkozott 60–200 fő vett részt. Voltak olyan évek, ami-
kor meg kellett ismételni a tanfolyamot, mivel az előadó-
terembe max. 200 főt tudtunk fogadni.

A   kezdetben   1-2   napos   tanfolyamokat   hamarosan 
4 na posra bővítettük. Bevált Mester dr. javaslata, hogy ez 
csütörtök-vasárnap legyen, így könnyebben elengedték 
munkahelyükről a jelentkezőket. A legkiválóbb magyar 
szakemberek (radiológusok és társklinikusok) vállaltak 
előadásokat. Ki kell emelnem Bohár László, Köllő Katalin 
és Mester Ádám nevét, akik 28 éven át minden tan-
folyamon előadtak. Balogh Endre, Várallyay György, 
Nagy Judit, valamint az utóbbi években Farbaky Zsófia, 
Fazekas Péter, Hetényi Szabolcs és Somogyi Rita, és 
kitűnő előadásaira is számíthattunk. Alapítványunk 
 támogatása sok éven keresztül lehetővé tette, hogy neves 
külföldi szakembereket is meghívjunk. Egyebek között 
G. Greenfield (Chicago) és G. Herman (New York) 
 professzorok voltak vendégeink. Herman professzor 
 meghívásunkra több MRT kongresszuson is részt vett, 
javaslatunkra a Társaság tiszteletbeli tagnak választotta. A 
gazdag szakmai program és neves előadógárda tette 
 lehetővé, hogy sikeres záróvizsga után a résztvevők 
 rendszerint 50 kreditpontot kaptak. AZ OFTEX hivatalos 
honlap visszajelzései rangsorában tanfolyamaink 5 csilla-
gos kategóriában voltak. Minden esetben meghirdettük, 
hogy akinek nincs szponzora, annak részvételi díját 
 Ala pít vá nyunk átvállalja. Ezzel a lehetőséggel igen sokan 
éltek.

osTeoporosis vizsgálaTok

Kongresszusainkon, folyóiratunkban mind a mai napig 
kiemelten foglalkozunk az osteoporosis diagnosztikai és 
terápiás kérdéseivel. Még az 1970-es években Magyar-
országon bevezettem a morfometriás méréseket. Később 
a korszerű denzitometriás műszerek megjelenésével azo-
kat elsők között alkalmaztam. Ugyancsak első között 
hoz tam létre egy osteoporosis szakrendelést, melynek 
keretében részt vettem új antiporoticus gyógyszerek kli-
nikai kipróbálásában és terápiás protokollok elkészítésé-
ben. Ez a diagnosztikai és terápiás tevékenység bőséges 
anyagot szolgáltatott tudományos üléseinkhez, kongresz-

szusainkhoz, és az Osteologiai Közleményekbe is szá-
mos referátum és közlemény témájául szolgál.

TerüleTi radiológus Továbbképzés (TrT)
A TRT sok éves történetében a musculoskeletalis téma 
természetesen a Szekció feladata volt. A TRT megújulása 
óta Farbaky Zsófia az MRT vezetőségi tagja ennek a 
felelőse, aki a programot velem egyeztetve állította 
össze, és mintaszerűen vezényelte le. Javaslom, hogy a 
jövőben is Őt bízzuk meg ezzel a feladattal.

Tudományos pályázaTok
A Szekció minden évben tudományos pályázatot hirdet 
osteologiai tárgyú tudományos közlemény megírására. A 
győztes pályázatokat díjazzuk, és folyóiratunkban publi-
káljuk. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy az első 
évtized nagy érdeklődése után egyre kevesebb pályamű 
érkezik. Legutóbb Nagy Judit dr. kitűnő. munkáit díjaz-
tuk és közöltük folyóiratunkban.

a „CsonT-ízüleTi megbeTegedések korai 
felismeréséérT”alapíTványT 
1990-ben hoztam létre. Az Alapítvány jogi státusza, 
kuratóriuma a hatályos törvényekhez alkalmazkodva 
többször változott. Jelenleg már nem vagyunk közhasznú 
szervezet, egyetlen alapítót tartanak nyilván („dr. Forgács 
Sándor magánszemély”). A jelenlegi 5 tagú kuratórium 
elnöke Mester Ádám, titkára én vagyok.

Szerencsés időben hoztam létre az Alapítványt, akkor 
még nem volt nehéz támogatókat szereznem. Ez tette 
lehetővé, hogy segíteni tudtuk a Szekció tudományos 
rendezvényeit, külföldi kapcsolatait, folyóiratunk megje-
lenését, a weblap üzemeltetését. Sajnálatunkra az elmúlt 
években az Alapítvány bevételei gyakorlatilag megszűn-
tek. A kuratórium úgy határozott, hogy a maradék 
vagyont az alapvető működési költségekre, a folyóirat 
kiadására és a weblapra kell felhasználni.

magyar osTeológiáérT emlékérem
6 évvel ezelőtt Emlékérmet alapítottunk, amivel azokat 
kívánjuk kitüntetni, akik különösen sokat tettek a Szekció 
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sikeres működéséért. A bronzérmet Kutas László neves 
szobrászművész barátunk készítette el. Ezzel a munkával 
egyben tisztelegni szeretnénk Oláh József dr., egykori alel-
nökünk emléke előtt, aki nem csak kitűnő csontradiológus, 
de tehetséges képzőművész is volt, ő alkotta meg Szekciónk 
logóját a csigolyán ülő gondolkodó embert.

Eddig  prof.  Baranyai  Tibor,  dr.  Köllő  Katalin  és 
dr. Bohár László Ph.D. életművét, valamint dr. Somogyi 
Péter ortopéd sebész egy kongresszusi szereplését díjaz-
tuk ünnepélyes keretek között. A Szekció vezetősége 
határozatot hozott dr. Gyarmati János med. habil. docens 
és prof. Lombay Béla kitüntetéséről.

nemzeTközi kapCsolaTok

1992-ben alakult meg az European Society of 
MusculoSkeletal Radiology (ESSR). Az alakuló ülésre 
Mester Ádámmal együtt meghívást kaptunk, így bennün-
ket a Társaság alapító tagjai között tartanak számon. Az 
alakuló ülésen beválasztottak a Társaság első vezetősé-
gébe, és mandátumomat több cikluson keresztül meg-
hosszabbították. Mester Ádám dr. váltott ebben a funk-
cióban, aki később a Társaság alelnöke, majd elnöke lett. 
A Társaság évi kongresszusain kisebb-nagyobb delegá-
cióval vettünk részt, számos előadással szerepeltünk. 
Aktivitásunknak köszönhetően 2011-ben Kelet-Euró pá-
ban először mi rendezhettük meg az ESSR 8. kongresz-
szusát. A Gellért Hotelben tartott tudományos találkozó 
igen nagy sikerrel zárult, sok éven keresztül mintaként 
szolgált a további kongresszusokhoz. Engem 2004-ben a 
Társaság tiszteletbeli tagjává választott. Mester Ádám dr. 
hazánkban egyedüliként európai musculoskeletalis radio-
lógus diplomát szerzett. Az elmúlt években az anyagi 
lehetőségek beszűkülése miatt sajnos csak kevesen vehet-
tünk részt az ESSR kongresszusokon. Mester Ádám 
2016-ban felkért referátumot tartott Zürichben és 2017-
ben is felkérték referátum tartására Bariban.

A csontradiológusok világszövetsége a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező International Skeletal Society (ISS). 
Az 1980-as években jelentem meg először a Társaság 
kongresszusain. Jó időben jelentkeztem, ez volt az a kor-
szak, amikor az amerikai vezetőségű Társaság keresni 
kezdte a kapcsolatot a kelet európai szakemberekkel. 
Szívesen fogadtak, és sok barátra leltem a Társaságban. 
Az ISS-be nem lehet egyszerűen belépni, 2 ajánló szük-
séges, és jelentős nemzetközi publikációkat kell felmu-
tatni. Ezeket a feltételeket teljesítettem, és 1991-ban az 
ISS tagja lettem. Az Észak-Amerikán kívüli csont 
ra diológusok albizottságának tagjává választottak, 2007-
ben pedig egy cikluson keresztül a vezetőség tagja 
 lettem. Közben Mester Ádám dr. is teljesítette az ISS 
tagsághoz előírt tudományos kritériumokat. Erre az idő-
szakra esik, hogy minket kértek fel az ISS 34. 
Kongresszusának megrendezésére. Az Intercontinental 
Hotelben sok száz résztvevővel nagysikerű Világ-
kongresszust rendeztünk.

Az ESSR 2001 kongresszushoz hasonlóan az ISS 2007 
világkongresszus szervezésében ismét Mester Ádám dr. 
vállalt oroszlánrészt.

Az ECR felkérésére éveken keresztül tagja voltam a 
kongresszus Musculoskeletalis Albizottságának. Ebben a 
minőségemben a poszter zsüri tagjaként segíteni tudtam 
magyar kollegáknak.

Kedves Barátaim! 
28 év eseményeit megpróbáltam röviden összefoglal-

ni. Mindent dokumentáltunk és publikáltunk folyóira-
tunkban. Ezek alapján nem lesz nehéz megírni a Szekció 
történetét és ezt saját feladatomnak tekintem.

A Szekció munkája sok szempontból megújításra szo-
rul. Nevét is átalakítjuk Musculo-skeletális Szekcióra. 
Kérem megértéseteket, hogy 28 évi munka után nem 
vállalom a Szekció vezetését. Sok sikert kívánok a meg-
választandó új vezetőségnek, új elnöknek és a Szekció 
minden tagjának. Ígérem, hogy továbbra is számíthatnak 
rám, ha igénylitek, mindenben segítségetekre leszek

A beszámolót hozzászólások követték. Dr. Várallyay György, Dr. Balogh Endre, Dr. Fazekas Péter meleg szavakkal mél-
tatták és megköszönték Forgács Tanár Úr eddigi tevékenységét. 
  Ezután Dr. Bohár László – úgy is, mint a leköszönő elnökség titkára – emelkedett szólásra. Laudációját szó szerint 
közöljük:

Laudatio
Forgács Sándor radiológus főorvos urat ebben a körben 
nem szükséges bemutatni. A „hivatalosság” mégis azt 
kívánja meg, hogy néhány száraz, de fontos adattal felvá-
zoljam szakmai életrajzát.

Forgács Sándor dr. 1939-ben született Budapesten, és 
1963-ban szerezte meg orvosi diplomáját a Budapesti 
Orvostudományi Egyetemen. Első munkahelye a János 
Kórház Röntgenosztálya volt, innen került Zsebők Zoltán 
professzor aspiránsaként a Semmelweis Egyetem 

Radiológiai Klinikájára, majd már egyetemi docensi 
rangban az egyetem II. Belklinikájának Röntgenosztályát 
vezette. Később az ORFI-ban lett radiológus főorvos, 
1988-ban pedig az Uzsoki utcai Kórház Radiológiai 
Osztályának vezető főorvosává nevezték ki. Nyugdíjba 
vonulását követően szaktanácsadóként továbbra is vezeti 
az Uzsoki utcai Kórház Osteoporosis Szakrendelését.

Tudományos munkássága főleg a csont-ízületi rend-
szer diagnosztikájával kapcsolatos. Ebben a témában 
1975-ben akadémiai aspiránsként védte meg kandidátusi 
értekezését „A csontrendszer elváltozásai cukorbetegség-
ben” címmel. Összesen 24 könyvfejezetet írt 12 kézi-
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könyvben magyar és angol nyelven, továbbá 3 önálló 
monográfiája is megjelent. Tudományos közleményeinek 
száma 180, ebből 45 külföldi folyóiratokban olvasható. 
Több mint 200 tudományos előadást tartott hazai és nem-
zetközi rendezvényeken.

Munkásságát számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el. 
Ezek közül a legjelentősebbek: „Az év legjobb tudomá-
nyos közleménye” díj két alkalommal is, a Medicina 
Kiadó nívódíja, Alexander Béla díj, Polgár Ferenc díj és 
Batthyány-Strattmann László díj.

A European Society of Musculoskeletal Radiology 
(ESSR) alapító és több ciklusok át vezetőségi tagja, majd 
2004-ben ugyanezen társaság tiszteletbeli tagjává válasz-
totta. A Magyar Radiológusok Társasága 2006-ban 
ugyancsak a tiszteletbeli tagok sorába emelte. Több mint 
25 éve tagja az International Skeletal Society-nek, mely-
nek a vezetőségében is dolgozott. Ezen társaság 
Világkongresszusát – Mester Ádám dr-ral közösen – ren-
dezte meg Budapesten, kiemelkedően nagy nemzetközi 
sikerrel.

Az eddig elmondottak alapján egy hosszú és sikeres 
pályát befutó, tudományos munkásságával hazai és nem-
zetközi téren is tiszteletet érdemlő radiológus képét raj-
zolhatjuk meg Forgács Sándor személyében. Mégis úgy 
gondolom, amennyiben a Magyar Radiológusok Tár sa-
ságának valamelyik szekciója örökös tiszteletbeli elnök-
ké kíván valakit megválasztani, elsősorban azt kell szám-
ba vennie, hogy a jelölt mennyiben járult hozzá az adott 
szekció tevékenységének sikereihez.

A Magyar Radiológusok Társaságának Osteologiai 
Szekciója Forgács Sándor dr. kezdeményezésére és szí-
vós szervező munkájának eredményeként alakult meg 
1988-ban. Az alakuló ülésén a Szekció elnökének válasz-
totta meg és ezt a tisztséget azóta is betölti. Vezetésével 
az Osteologiai Szekció 1989 óta évente megrendezi az 
Osteologiai Napok címen ismert és nem csupán a radio-
lógusok, hanem a társszakmák (reumatológusok, trauma-
tológusok) képviselői között is népszerű kongresszusát. 

Néhány évi igen sikeres önálló szervezést követően arra 
törekedett, hogy a Magyar Osteoporosis és Osteo-
arthrologiai Társasággal szoros kapcsolatot kialakítva, ez 
a rendezvény még szélesebb körben legyen elismert. A 
két társaság 1999 óta évente együtt rendezi Balatonfüreden 
a Magyar Osteologiai Kongresszusokat, amely a hazai 
osteológia vezető eseménye lett és ebben vitathatatlan 
Forgács dr. szervezőmunkájának jelentősége, hiszen éve-
ken át a rendezvény főszervezője és társelnöke volt.

1990-ben létrehozta a „Csont-ízületi Betegségek Korai 
Felismeréséért” Alapítványt, amely azóta is sikeresen 
működik. Ez a közéleti alapítvány – együttműködve az 
MRT Osteologiai Szekciójával – évente sikeres tovább-
képző tanfolyamokat szervez részben önállóan, részben 
más intézményekkel közösen. Ugyancsak évente kiírja 
tudományos pályázatát „Musculo-skeletalis Képalkotó 
Diagnosztika” címmel, melyen díjat nyerni komoly ran-
got jelent.

Az Alapítvány 1993-ban „Osteologiai Közlemények” 
címen folyóiratot indított, melynek azóta is főszerkesztő-
je. Ez a lap minden nehézség ellenére alapítása óta 
 rendszeresen megjelenik, és a benne közölt írásokkal, 
eszté tikus megjelenési formájával és a többi szakfolyó-
irattal összevetve is kiemelkedően magas színvonalú 
nyomdatechnikájával a hazai osteológia egyik vezető 
orgánuma.

Forgács Sándor alapította meg 1988-ban – ugyancsak 
az Osteologiai Szekcióval együttműködésben – azt az 
emlékérmet, amelynek odaítélése évek óta a hazai radio-
lógia művelőinek egyik jelenős kitüntetése, elismerése.

Forgács Sándor dr. tudományos életútjának, az osteo-
radiológia hazai és nemzetközi szintű elismertetése érde-
kében tett szinte példa nélküli szervezőmunkájának 
jelentősége a fentiek alapján a-megítélésem szerint- meg-
kérdőjelezhetetlen. Ezért javaslom, hogy az MRT 
Osteologiai Szekciója – megköszönve Forgács dr-nak 
éveken át tartó sikeres munkáját – nyílt szavazással 
válassza meg Örökös Tiszteletbeli Elnökének.”

A laudátiot szavazás követte. A közgyűlés egyhangúan megválasztotta Forgács Sándort a Szekció „örökös, tiszteletbeli 
elnökének”.

Dr. Mester Ádám a Musculo-Skeletalis Szekció új elnöke
Ezt követte a vezetőség megválasztása. 8 név kerül a szavazólapra, A SZMSZ szerint a Szekciónak 5 tagú vezetőséget 
kellett választani. Betűrendben: Dr. Bohár László, dr. Farbaky Zsófia, dr. Fazekas Péter, dr. Köllő Katalin és dr. Mester 
Ádám kapták a legtöbb szavazatot. Ők lettek tehát az új vezetőség tagjai.

 Rövidesen összeült a vezetőség, és megválasztották a tisztségviselőket. Ennek eredménye:
 Elnök: dr. Mester Ádám, alelnök: dr. Bohár László, titkár: dr. Fazekas Péter
 Az új vezetőség máris munkához látott, hogy előkészítse a 2017. évi továbbképző tanfolyamot.


