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BESZÁMOLÓ  
 

a Magyar Orvos-egészségügyi Világtalálkozóról, mely egyben  
a Magyar Egészségügyi Társság IX. Világkongresszusa is volt 

 
Időpont: Budapest, 2021. augusztus 26.-27.-28. 

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia 
 

 
A Világtalálkozó résztvevői létszáma közel 200 fő, az előadói létszám megközelítően 100 fő 
volt. A hallgatóság soraiban a világ több tájáról érkezetteket köszönthettük. A Világtalálkozó 
előadásain és programjain, csak védettséget igazoló okmány bemutatásával lehetetett részt 
venni. 
 
A rendezvény megnyitásán Kásler Miklós miniszter és Freund Tamás az Akadémia elnöke 
üdvözölte a megjelenteket, a zárónapon Horváth Ildikó államtitkár köszönte meg a szervezők 
és résztvevők aktivitását. 
  
Mindhárom napon a Díszteremben, a nagy-, vagy a kisteremben voltak láthatók és hallhatók 
az előadások, amelyek többségét személyesen tartották a nagyvilágból érkezett előadók. 
Többen online formában, néhányan videó megjelenés formában adtak elő.  Az orvos-szakma 
szinte minden területéről és a világ számos pontjáról érkezett magyar előadóktól kaphatott új 
információkat az érdeklődő közönség.  
 
A résztvevőktől nagy elismerést kapott a társszervezetek delegáltjaiból összeállt szervező 
bizottság (Amerikai Magyar Orvosszövetség és annak Magyarországi Tagozata, az Angliai 
Magyar Orvosszövetség, a Magyar Egészségügyi Társaság és a Magyar Orvostársaságok és 
Egyesületek Szövetsége), mert sokrétű, az orvostudomány számos területét érintő szakmai 
előadásokat válogattak be a tudományos programba, s így nagy élménnyel gazdagították a 
hallgatóságot. A színvonalas absztrakt füzet, a részletes programon kívül, 79 előadó magyar 
és angol nyelvű előadás összegfoglalóit tartalmazta. 
  
A tudományos előadások online módon történő nézése, s ily módon a Világtalálkozó 
munkájába való bekapcsolódás, azoknak a regisztrált jelentkezőknek sikerült, akik már a 
jelentkezésük alkalmával megadták e-mail címüket és a visszaigazoló értesítőben elérési 
jelszót generáltak maguknak.  
 
Társasági programként első nap Budapest esti fényeit megcsodálható, vacsorával egybekötött 
hajókirándulást, második nap a Szent István Bazilikában orgonakoncertet, idegenvezetővel 
templom és szakrális műkincs-gyűjteménylátogatást, valamint kupola panorámát élvezhettek 
az erre jelentkezettek. 
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A Magyar Egészségügyi Társság tagságából előzetesen 72 fő regisztrált a konferenciára, 
közülük 67 fő vett részt személyesen az eseményen.  
  
A környező országokból, ahol tagsággal rendelkezik a MET, az eltérő oltási helyzet és 
minden bizonnyal a tagság életkora is befolyásolta az utazási hajlandóságot. Így Felvidékről 
5, Kárpátaljáról 18, Erdélyből 14, Muravidékről 3, Magyarországról 27 fő érkezett és vett 
részt a tudományos találkozón. 
 
A Magyar Egészségügyi Társaság Elnöksége az Emberi Erőforrások Minisztériumától e 
rendezvény lebonyolításához kapott 4 millió Ft támogatást úgy használta fel, hogy  

- a Világtalálkozóra személyes jelenléttel vagy online részvételre regisztrált összes MET 
tag regisztrációs díját és a társasági programokon való részvételi költségét, valamint 

- a határon túlról érkező tagjaink 3 éjszakás, több ágyas szobában eltöltendő kollégiumi 
szállásköltségét átvállalta,  

- továbbá az összes határon túlról érkező tagtársunkat augusztus 27.-én, pénteken, két 
helyszínen tartott közös vacsorán vendégül látta. 

 
 
A Magyar Egészségügyi Társaságot képviselő tagság nagy elismeréssel szólt a 
zökkenőmentes és színvonalas lebonyolításról, köszönetét fejezte ki a szervezésben 
résztvevőknek. Lelkesen, tele reménnyel várják a következő Világtalálkozót. 
 
 
Budapest, 2021. augusztus 31. 
 
 
       Prof. Dr. Galuska László s.k., 
          elnök 
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