
Kedves Tagok! Kedves Érdeklődők! Kedves Kiállítóink! Kedves Támogatóink! 

Először is engedjék, engedjétek meg, hogy egy boldog új évet kívánjak a Magyar Tudományos 

Parkinson Társaság Elnöksége nevében. Ezúton szeretném megosztani az örömhírt, hogy egy közel 

kétéves pályázati folyamat lezárásaként a Magyar Tudományos Parkinson Társaság hivatalosan is az 

International Parkinson’s Disease and Movement Disorders Society társult szervezetévé vált. Ez a 

hivatalos együttműködés számos klinikai, oktatási és kutatási lehetőséget teremthet számunkra. 

Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az idei konferenciánkat 2023. június 2-3 között a jól 

megszokott törzshelyünkön, a Thermál Hotel Visegrádban tartjuk meg. A rendezvényt 

alapvetően személyes megjelenésűnek képzeljük el. A sok pozitív visszajelzés alapján a hibrid 

megrendezés lehetőségét sem vetjük el, hiszen az online megjelenés lehetőséget teremt az 

előadások későbbi visszanézésére is. Azonban a lehetőséget a beérkező igények és a pénzügyi 

lehetőségek alapján az Elnökség később fogja tudni mérlegelni.  

A programtervezetet márciusban fogjuk csak közzé tenni, azonban ízelítőként bemutatnék néhányat:  

• Több határterületi blokkot tervezünk.  

• Emellett Társaságunk konferenciáin tavaly bevezetett, a mindennapi gyakorlati kezelés 

kérdéseit felülelő pro- és kontra véleményelőadások folytatását is tervezzük.  

• Szombaton délután egy főleg fiataloknak szóló esetbemutatást, interaktív 

esetmegbeszélést tervezünk. Ebben az idősávban kötetlen formában be lehet mutatni 

ritka vagy problémás eseteket, illetve megbeszélni a nehezebb terápiás döntéseket.  

• A MTPT Elnöksége ismételten meghirdet elődói díjakat három kategóriában fiatal (<45 év 

alatti) kollégák között. Az alábbi területekre szeretnénk rövid (1 oldalnyi A4 lap 

terjedelmű összefoglalót és tudományos önéletrajzot tartalmazó pályázatokat a 

kovacsnorbert@neurology.hu email címre. A díjazott pályázókat 20-20 perces előadás 

megtartására kérjük fel a szombat délutáni szekció keretein belül, illetve 200-200.000 Ft 

„ösztöndíjban” részesülnek.  

a. Nem egyetemi klinikán dolgozó fiatal kolléga érdekes esetbemutatása 

vagy klinikai kutatása 

b. Egyetemi klinikán dolgozó fiatal kolléga klinikai kutatása vagy 

esetbemutatása 

c. Fiatal kolléga Magyarországon végzett mozgászavarral kapcsolatos 

alapkutatása vagy transzlációs jellegű kutatása 

• A tervezett előadások vagy esetbemutatások absztraktjait továbbra is a 

kovacsnorbert@neurology.hu email címre várjuk 2023. március 15-ig. 

Korábbi rendezvényeink visszajelzéseit figyelembe véve a céges szimpóziumokat 2022-ben 

átalakítottuk. Mivel a hallgatóink jelentős része túl hangsúlyosnak, azaz egyszerűen túl soknak, találta a 

céges szimpóziumok számát és idejét, így az Elnökség 2022-től 4-6 „klasszikus” céges szimpóziumra 

korlátozza a lehetőségeket. A potenciális szponzoroknak február végig kell jelezniük igényüket, míg az 

Elnökség a téma fontossága, aktualitása, illetve a szponzoráció mértéke alapján fogja kiválasztani 

azokat a szimpóziumokat, melyek a végleges programba bekerülhetnek. Ezzel a „versenyeztetési” 

eljárással nemcsak az optimális időallokáció érhető el, hanem reményeink szerint a céges programok 

minősége, újdonság tartalma és változatossága is jelentősen emelkedik. 

A 2023. évi MTPT Konferencia megtartásának módjáról és a végleges program tervezetéről előre 

láthatólag március közepén fog az Elnökség dönteni a tényleges járványügyi helyzet és a kormányzati 

korlátozások ismeretében.  

mailto:kovacsnorbert@neurology.hu
mailto:kovacsnorbert@neurology.hu


Tisztelettel kérjük tagjainkat, hogy az adataikat a parkinson-tarsasag.hu oldalon keresztül frissítsek. A 

Magyar Tudományos Parkinson Társaság Alapszabályának értelmében a 2023. évei tagdíjak 

befizetésének határideje 2023. március 31. A 2011. évi CLXXV. törvény, alapján a tagsági jogviszony 

fenntartásának feltétele a tagdíj megfizetése.  Az alapszabály alapján a 2022. évi tagdíj mértéke 2000 

Ft, amit a Társaság Unicredit Banknál vezetett 10900011-00000013-10340002 számlaszámára kérünk 

átutalni. Közleményként a tag nevét, pecsétszámát, illetve ÁFÁ-s számla igény esetén a számlán 

szereplő cég adószámát kérjük feltüntetni.  A környezettudatosság jegyében a Társaság 

alapértelmezetten elektronikus számlát állít ki a tagdíjról vagy a tagnyilvántartásban szereplő tag 

nevére vagy az átutalás során megadott adószám alapján a cégnyilvántartásban szereplő vállalkozás 

nevére. A vonatkozó törvényi rendelkezések alapján a tagdíj be nem fizetése a tagsági jogviszony 

megszűnését vonja maga után. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a tagdíjat befizető tagjaink 

számára jelentős kedvezményeket biztosítunk a rendezvényeink regisztrációs díjából. 

 

Megtisztelő figyelmüket megköszönve, 

Kovács Norbert elnök 

 


