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Az elmúlt három év alatt a Forgács Sándor Tanár úr (örö-
kös tiszteletbeli elnök) 28 éves sikeres és eredményes 
munkásságát folytatta az új vezetőség. 

A 2017-es évre az előző vezetőség által OFTEX felü-
leten meghirdetett tanfolyamaink is interdisciplináris 
jellegűek voltak: 

Január 27. és 28.: Korszerű lehetőségek a fizioterápiában 
IV. (MH EK Honvédkórház, Hévízi Rehabilitációs 
Intézet). 

Február 10.: MRI mozgásszervi tanfolyam klinikus 
orvosok, radiológus orvosok és asszisztensek, gyógytor-
nászok számára (Szent András Kórház, Hévíz). 

Március 30–április 1.: Lézerterápia 2017. (Magyar 
Hon védség EK Honvédkórház, 1134 Budapest, Róbert 
Károly krt. 44.) 

Május 4. és 5.: Fizioterápia és a környezet (MH EK 
Honvédkórház, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.) 

Május 25–27.: XVIII. Osteológiai Kongresszus 2017. 
(Balatonfüred, Hotel Flamingó). 

Az új vezetőség az MRT útmutatásának elfogadásával 
a 2017 második félévre a radiológusok érdeklődésére 
koncentrálva interdisciplináris rendezvényekbe nem kap-
csolódik be. 

Egy rendezvényünk volt a második félévben: a 3 napos 
Mozgásszervi alaptanfolyam Debrecenben a Radiológiai 
Klinikán szeptember 20–22.-én „Mozgás szervi Radio-
lógia” címmel. 

A 2018. évben június 19– 20. kétnapos angol nyelvű 
tanfolyamot rendeztünk az International Skeletal Society 
vendégelőadóival Pécsett az MRT Kongresszusa előtt. 

2018 második félévében, szeptemberben rendeztünk 3 
napos tanfolyamot Budapesten a Semmelweis Egyetem 
Radiológiai Klinikán gerinc képalkotó diagnosztika 
témában. 

2019. januárban „Mozgásszervi diagnosztika a min-
dennapi radiológiában” címmel Miskolcon rendeztünk 
tanfolyamot. 

2019.  márciusban az Uzsoki Kórházban „Mozgásszervi 
radiológia” című tudományos ülést rendeztünk Forgács 
Sándor tiszteletére, az Európai Mozgásszervi Radiológiai 
táraság tiszteletbeli tagjának, az MRT tiszteletbeli tagjá-
nak tiszteletére 80 éves születésnapja alkalmával. 

2019. október 10–11.-én „A felső végtag komplex 
radiológiai diagnosztikája” címmel tartottunk tan-
folyamot. 

Elkészítette a vezetőség a Magyar Radiológusok 
Társaság Musculoskeletalis (MSK) Szekció Szervezeti 
és Működési Szabályzatát, ez megtekinthető az MRT 
honlapon kialakított honlapon a megújult MSK szekció 
oldalon. 

Az átalakítás során az „Osteológiai Közlemények” 
tudományos folyóirat nem került fel az új honlapra, a régi 
honlapon (mrt-os.hu) azonban továbbra is olvashatók a 
régi és az aktuális, valamint a jövőben megjelenő lap-
számok. 

A leköszönő vezetőség 5 tagjából 4 tag nem vállalta az 
újrajelölést. Tettük ezt önkritikus megfontolásból. Nem 
sikerült ugyanis aktivizálnunk a tagságot, nem tudtunk 
újdonságokkal bővíteni a Szekció életét, nem tudtunk 
részt vállalni a TRT-ben sem, nem tudtuk folytatni azt a 
dinamikus, a kor haladásának megfelelően fejlődő aktivi-
tást, ami Forgács Sándor elnökünk idejében jellemezte a 
Szekció életét. 

Az új vezetőségi jelöltek mindegyike tettre kész, elis-
mert fiatal szakember. 

Biztos vagyok benne, hogy fel fogják pezsdíteni a 
Szekció életét és az majd ismét méltó lesz régi jó híréhez: 
Forgács Sándor mindig újat kereső, koncepciózus és 
eredményes vezetéséhez.
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