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Mindenekelőtt megköszönöm, hogy többen érdemesnek találtak és jelöltek az MRE 

főtitkári és elnöki pozícióira. Bevallom, véletlenül kerültem a reumatológusok körébe. Az 

egyetem elvégzése után a DOTE III. sz. Belgyógyászati Klinikán kezdtem dolgozni, ahol a 

belgyógyászat szakképesítés megszerzése mellett az ottani hagyományoknak megfelelően 

egyenes út vezetett a szisztémás autoimmun betegségek megismeréséig, kezeléséig és a klinikai 

immunológiai és allergológiai szakvizsga megszerzéséig. Csak ezt követően kerültem 

kapcsolatba szorosabban a reumatológiával, majd az orvosi szubspecializációk változása is oda 

vezetett, hogy a szisztémás autoimmun kórképek elsődlegesen a reumatológia tárgykörébe 

kerültek. Ezzel teljessé vált a kör számomra. Örülök, hogy így alakult, mert a reumatológusok 

társaságában jó csapatra találtam, 1997 óta vagyok MRE tag. 

Kutatómunkámat még orvostanhallgatóként kezdtem a szisztémás lupus erythematosus 

patogenezisének vizsgálatával, majd dominálóan a szisztémás sclerosis megismerésével 

folytattam, amiről az MTA doktori értekezésem is szólt 2013 végén. A tudományos életben 

folyamatos, tartós kooperációs munkát végzek a hazai egyetemek Reumatológiai és Klinikai 

Immunológiai Klinikáival/Tanszékeivel, az ország több reumatológiai intézményével, amiknek 

eredménye több közös közlemény, előadás és poszter volt az MRE és egyéb hazai 

kongresszusokon. Az MRE évi kongresszusa mellett igyekeztem a legjobb tudásommal 

felkészülni előadásokra, szekciók levezetésére számos egyéb szimpóziumon, továbbképző 

rendezvényen. Nemzetközi viszonylatban 2005 óta tagja vagyok az EUSTAR-nak (EULAR 

Scleroderma Trial and Researche Group), ennek keretében részt veszek az európai scleroderma 

regiszterben, ezáltal a betegek követésében, az ebben tervezett alapkutatásokban. 2013-2020 

között tagja voltam az EULAR Clinical Affairs munkabizottságnak (ESCCA). 

2008 óta vagyok MRE vezetőségi tag, 2016-tól az Egészségügyi Szakmai Kollégium 

Reumatológiai Tanács tagja, titkára. MRE vezetőség tagként részt vettem az MRE díjaink 

megújításában, a kongresszusok pályázati anyagainak bírálataiban. Remélem, hogy 

amennyiben elnyerem a főtitkári pozíciót, hasznos tevékenységet folytathatok az egyesületért. 

Ehhez a programpontjaim a következők: 

 

1. Elsődleges szempont, amitől nem tekinthetek el, az MRE Alapszabály főtitkárra vonatkozó 

részének a teljesítése. Ezzel, az Elnök munkájának segítésén keresztül célom, az MRE 

Alapszabályában lefektetett “Az Egyesület célja és feladatai” pontjainak megvalósítása a 

következő négy esztendőben is. 



2. Az alap feladatkörbe tartozóan törekszem az Egyesület ügymenetének felügyeletére, 

koordinálására, ezen belül az adminisztratív feladatok pontos kivitelezésére: az 

irodavezetővel együtt a Vezetőségi ülések, Közgyűlés stb. előkészítésére, a határozatok 

végrehajtásának kivitelezésére,beszámolók, munkatervek elkészítésére, ellenőrzésére, a 

már korábban elkezdett új SzMSz átdolgozásának komplettálására, a Határozatok Könyve 

folytatására.  

3. Az MRE vállalkozási-gazdasági tevékenység irányításán belül részvétel a költségvetés 

tervezésében, elszámoltatásának ellenőrzésében az Elnök/Elnökséggel együtt. 

4. A Vezetőség egyes feladatokra kiválasztott munkacsoportjainak segítése (oktatás-kutatás szervezés, 

tájékoztatás stb.), amivel növelhető a munkacsoport hatékonysága. A munkacsoportokba külső 

tagok beválasztásának segítése a célfeladattól függően (szakrendelői reumatológusok, háziorvosok, 

társszakmák képviselői, szakdolgozók, akár betegek stb.)  

5. Az oktatás területén a képzési módok átalakítása, a digitális, web-alapú oktatás kialakításának 

segítése, koordinálása mind a reumatológus képzés/továbbképzésben, mind a szakdolgozók, 

háziorvosok képzésében.  

6. Az 5. pontban említett digitális továbbképzés mellett természetesen az eddigi képzési 

formák, rendezvények megtartásának segítése, támogatása (pl. Háziorvosok (HÁREM), 

Pécsi szakorvosjelöltek, rezidensek fóruma, Fiatal Reumatológusok Fóruma, területi és 

szakmai MRE csoportok, az MRSZE rendezvények).  

7. Az oktatási program személyes részvétellel és digitális formában történő kiterjesztése a 

betegszervezetek, betegklubok számára, oktató anyagok elkészítésének koordinálása, akár 

az MRA-n keresztüli, akár önálló betegcsoport szervezésben.  

8. Az MRE kutatási pályázatok eddigi formáinak támogatása, a pályázatok elbírálásában való 

részvétel, valamint új pályázati formák (pl. hallgatói pályázat TDK munka folytatásának 

kivitelezésére) kidolgozása.   

9. A már elindult országos multicentrikus vizsgálatok folytatásának segítése, újabb 

vizsgálatok tervezésében, kivitelezésében részvétel.  

10. Maximális részvétel az MRE rendezvényeinek megszervezésében, kivitelezésében (MRE 

Vándorgyűlés, REAKTOR stb.).  

11. Az MRA (Magyar Reumatológia Alapítvány) működésének javítása, ennek támogatása, a 

Magyar Reumatológia lap feladatainak, költségvetésének áttekintése együtt az 

Elnök/Elnökséggel.  



12. Az 1-11. programpontok megvalósítása a saját munkahelyen ellátott munka mellett nem 

lehet 100%-os. Ezért szeretném, ha a feladatok megosztásában és megoldásában aktívan 

részt vennének a főtitkárhelyettesek a feladatfelosztás gyakorlatának bevezetésével. 

 

A felvázolt programpontok valószínűleg nem teljesek és nem is fedhetik le a napi 

gyakorlatban valóban felmerülő feladatok körét. Amit az elmúlt évtizedek munkájából 

megtanultam, hogy ebben a szakmában az ember sikeres munkát csak közösségben, társakkal 

együtt végezhet, akiknek a támogatása, részmunkája biztosíthatja a kitűzött célok 

megvalósítását. Ezt a közös munkát, támogatást ígérhetem az MRE főtitkár jelöltjeként az MRE 

közösségének, még egyszer megköszönve a bizalmukat.   
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