
Budapest, 2022. szept. 21. 

 

Beszámoló a Magyar Radiológusok Társasága (MRT) Musculoskeletalis Szekciójának (MSK)     

                                   orvosi munkájáról (2019. október-2022. szeptember). 

                                                        MSK Elnöki Beszámoló 
 

      Az MRT  MSK Szekció vezetőség választó  közgyűlése három évvel ezelőtt volt 2019. október 11-én 

Budapesten az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) tanácstermében történt.  A közgyűlés 

megtartására az MSK Szekció által szervezett „Felső végtag komplex kép- 

alkotó diagnosztikája” című akkreditált, továbbképző tanfolyam után került sor.       

  

Az MRT MSK Szekciójának 3 évre (2019-2022) megválasztott új vezetősége:  

 

Elnök:                        Dr. Nagy Judit radiológus osztályvezető főorvos,  OORI Radiológiai Osztály, 

                                        Budapest. 

Alelnök:                    Dr. Farbaky Zsófia radiológus osztályvezető főorvos, Budai Irgalmasrendi Kórház  

                                        Radiológiai Osztály, Budapest.                                        

Titkár:                       Dr. Gulácsi  György radiológus szakorvos-jelölt, 2021 óta radiológus szakorvos  

                                         Budai Irgalmasrendi Kórház, Radiológiai Osztály, Budapest 

Vezetőségi Tagok: Dr. Somogyi Rita radiológus osztályvezető főorvos, Zala megyei Szent Rafael    

                                        Kórház, Radiológiai Osztály, Zalaegerszeg. 

                                  Dr. Rudisch Tibor radiológus főorvos, Dél-Pesti Centrumkórház (DPC), Radiológiai 

                                         Osztály, Budapest. 

Tanácsadó Testületi Tagok:         

                                     Dr. Fazekas Péter, Dr. Hetényi Szabolcs, Dr. Papp Éva radiológus       

                                         főorvosok, majd később 2020. októbertől Dr. Molnár Diána, Dr. Varga Edit  

                                         gyermekradiológus főorvossal és Dr. Járay Ákos radiológus főorvosokkal  

                                         egészült ki a tanácsadó testület. 

 

Az új vezetőség munkája számos tényezőből tevődött össze, amelyek közül csak a legfontosabbakat  

emelném ki: 

1. folyamatban lévő ügyek intézése, 

2. a Szekció új irányelveinek kidolgozása, meghatározása különös tekintettel a Covid-19 

járvánnyal terhelt időszakban a vezetőség javaslatai alapján,  

3. a rezidens képzés erőteljes támogatása az MSK szakképzés területen, 

4. új érdeklődő kollégák bevonása, toborzása,  

5. kapcsolat felvétel és együttműködés a Magyar Radiológusok Társaságának elnökségével,  

vezetőségével, 

6. végezetül utoljára, de nem utolsó sorban kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Európai MSK 

Társaság aktuális elnökségével. 

 

       

 

 

 

 



MSK Szekció Vezetőségi Ülések 

A Covid-19 pandémia miatt a radiológusokra nehezülő nyomás, a kórházi munka, a 

betegségek miatt a vezetőségi üléseket többször el kellett halasztani, új időpontot kijelölni, 

így végül is az elmúlt 3 évben összesen 10 vezetőségi ülést tartottunk: 2 vezetőségi ülés 

személyes jelenléttel, 8 pedig online a Google Meet rendszeren keresztül volt megtartva. Sok 

telefonos megbeszélése egyeztetés történt, valamint számos email váltás is volt. Így sikerült 

feladatainkkal előre haladni. 

1. 2019.11.20. 

2. 2020.02.19. 

3. 2020.07.21. 

4. 202.09.29. 

5. 2021.01.26.                                                                

6. 2021.06.29.                              

7. 2021.09.07. 

8. 2021.10.26. 

9. 2022.06.01. 

10. 2022.09.13. 

 

MSK Szekció Vezetőség munkája: 

1. Az MSK Szekció új Vezetősége mindjárt a megválasztása után a Nemzetközi Radiológiai Nap 

(2019.november 8.) alkalmából „Sport és Képalkotás” címmel orvos szakmai napot tartott a 

Vasas Sport Klubban (Budapest, Pasaréti út). A rendezvényen felhívtuk a figyelmet a 

sportolással kapcsolatos mozgásszervi sérülések korai képalkotó diagnosztikájának a 

fontosságára. A helyszínre telepített kettő UH berendezésen vizsgáltuk a sérült sportolókat és 

mutattuk be az UH vizsgálatok jelentőségét a sportsérülések korai diagnosztikájában, majd a 

kezelések, a gyógyulási folyamat után követésében. Az újszerű rendezvény nagy sikerét a 

számos résztvevő, valamint az eseménynek a médiában (kerületi TV, Budai Polgár újság) való 

megjelenése is fémjelezte.  

2. Az ugyancsak a Nemzetközi Radiológiai Nap alkalmából az Európai Radiológus Társaság 

kiadásában megjelent (2019) korszerű, hiánypótló új musculoskeletalis radiológai 

szakkönyvet („Imaging of Motion & Performance, Stress and Strain”) Dr. Nagy Judit 

ismertette a Magyar Radiológus folyóiratban (Magyar Radiológia online XI. 2020/1) és 

felhívta a figyelmet nemcsak a tanulmányozására, hanem az internetes, ingyenes hozzáférés 

lehetőségére is. 

3. Az MSK Szekció Elnöke, Dr. Nagy Judit a „Magyar Radiológia” folyóiratban „Nálunk a pluszok 

jöttek…” címmel bemutatta az MSK Szekció új Vezetőségét és ismertette a munkacsoport 

hazai és európai célkitűzéseit (Magyar Radiológia online XI.2020/1). 

4. MSK Szekció vezetősége kidolgozta:  

a. Alap MSK MR vizsgálati protokollokat, 

b. Sürgősségi végtagi musculoskeletalis MR indikációkat gyermek és felnőtt korban. 

               Mindkettőt elfogadta az MRT Vezetősége, az Országos Szakfelügyelő és a Szakmai Kollégium  

               Radiológiai Tagozata. Az MSK MR protokollok az MRO 11. évfolyam 2021/1. számában, a  

               Sürgősségi végtagi musculoskeletalis MR indikációk gyermek és felnőtt korban, pedig az MRO  

               11. évfolyam 2020/4. számában jelent meg.  

5. A radiológus szakorvos jelöltek felkészüléséhez, felkészítéséhez az MSK Szekció vezetősége 

ajánlott egy átfogó, jól áttekinthető, didaktikusan felépített, megfelelő képanyaggal 



rendelkező MSK szakkönyvet, mely a szakvizsgához kiváló összefoglaló tananyag: Felix S. 

Chew: Musculoskeletal Imaging: The Essentials (Wolters Kluwer Health, Philadelphia, 2018).  

Ezt az ajánlásunkat az MRT vezetősége és a Grémium vezetők is elfogadták. A rezidensek fele 

terjesztésre kerül, illetve a Nemzeti Szakvizsgabizottság felveszi ezt is az ajánlott könyvek 

listájára. Ez nagymértékben segíteni fogja a radiológia szakvizsga, MSK specialitásának hazai 

egységesítését, európai színvonalra emelését.  

6. Folyamatosan fejlesztjük az MRT honlap MSK Szekció oldalát. Közzé tettük a honlapon a 

„Szakirodalom” és a „Szakkönyvek” listáját és az MSK témájú továbbképző tanfolyamokat, 

rendezvényeket.  

7. A három éve megújult MSK Szekciónak 172 aktív tagja van, a taglétszám folyamatos, jelentős 

emelkedést mutat. 

8. Facebook MSK csoportot hoztunk létre, melynek jelenleg 360 feletti követője van.  A 

facebook oldalunk is folyamatos fejlesztés alatt áll.  

9. Elkezdtük a hazai szakorvos képzésben az MSK képzés megerősítésének folyamatát. Az MSK 

képzőhelyeket meghatározni, kijelölni, hogy a már fiatalok szakorvosjelöltként is 

megismerjék, megtanulják, és megszeressék ezt a területet azért, hogy majd a szakvizsga 

után tudjanak specializálódni erre a területre is.  

Foglalkozunk az MSK orientációjú rezidensek problémáival, továbbképzéseikkel. 

10. Az elnök a vezetőség nevében felvette a kapcsolatot az Európai Musculoskeletalis Társaság 

(ESSR) Vezetőségével.  

11. A Pandémia miatt két év után csak idén került megrendezésre az Európai Musculoskeletal 

Társaság Kongresszusa (2022. Rostock). A kongresszuson tartott „Nemzeti MSK Találkozó”-n  

vezetőségünket Gulácsi György MSK Szekció titkára képviselte, aki amúgy is részt vett ezen a 

kongresszuson. 

12. El kezdtük szervezni a következő hároméves ciklusra az MSK TRT-ket. Ennek felelőse: Dr. 

Farbaky Zsófia. A ciklus első évében (2022.szept.-2023.szept.) az első tervezett MSK TRT 

2023. év elején lesz. Helyszín, téma kidolgozás alatt áll. 

 

MSK Szekció tudományos tevékenységei: 

1. Magyar Radiológusok Társasága XXX. kongresszusa 2021.06.17-19 (online) 

A kongresszus tudományos programjában nagy érdeklődéssel, sikerrel szerepelt az általunk 

társszakmákkal együtt megrendezett „Sport és képalkotás” c. szimpózium.  

2. MSK szekció továbbképző tanfolyama 2021-ben: Az „Alsó végtag komplex musculoskeletalis 

képalkotó diagnosztikája„ c. akkreditált tanfolyam (Budapest, 2021. szept. 16-17., Országos 

Baleseti Intézet tanterme) került megrendezésre.  OFTEX-en regisztrált résztvevők száma: 54 

fő volt, a helyszínen 8 fő regisztrált. 

3. XV. Lélek Imre Emlékülés és Továbbképző Konferencián egy napos MSK kurzus „Elfelejtett 

ízületek” címmel (Zalakaros, 2022. május 5-7.) 

4. MRT Gyermek Radiológiai Szekció Gyerek Radiológiai Szimpóziumán  (Pécs, 2022. szept. 8-

10.) MSK Szekció vezetőség tagjai MSK kurzust szerveztek Hands on UH gyakorlattal.  

5. MSK szekció idei, 2022-ben az OFTEX által akkreditált továbbképző tanfolyama: „A gerinc 

komplex musculoskeletalis képalkotó diagnosztikája„ (Budapest, 2022. szept. 22-23., Dr. 

Manninger Jenő Baleseti Központ Nagytanterem).  

 

MSK Szekció vezetőség választás:  

              Az MSK Szekció vezetőségének 3 éves mandátuma lejárt.  

              Az MSK Szekció vezetősége az Alapszabálynak megfelelően megszervezte a következő  



              (2022.évi) új vezetőség megválasztásának procedúráját, amelyet egyeztetett a Magyar  

              Radiológusok Társaságának titkárságával is.  

 

Összefoglalva: az MSK Szekció új vezetősége (2019.okt.-2022.szept.) a munkacsoport rövid és hosszú 

távú céljainak, feladatainak megfelelően folytatta a munkáját. Együttműködést alakítottunk ki az 

egyetemi és megyei kórházak MSK képzőhelyeivel, a klinikai társszakmákkal a, a radiológus 

rezidensekkel. Az elmúlt években jelentősen növeltük az MSK szekció taglétszámát, facebookon is a 

követők létszáma folyamatosan növekszik.  

Bizakodunk abban, hogy a megválasztandó új MSK vezetőség tovább fogja vinni az eddigi 

hagyományokat, ugyanakkor új célkitűzéseivel a hazai MSK képzés és orvosi MSK képalkotó 

diagnosztika eléri a várt európai standard színvonalat, az Európai Musculoskeletalis Társasággal a 

még szorosabb kapcsolat kialakításával.    

 

Dr. Nagy Judit  

MRT MSK Szekció  

elnök 

 


