Magyar Táplálkozástudományi Társaság
Közhasznúsági Jelentés
2005. év

1/ A Társaság tagjai a Kiemelten Közhasznú Szervezeti működés keretében az elektronikusés írott médiákon keresztül számos tudományos igényességgel összeállított ismeretterjesztő
cikk, előadás szerzői voltak. A táplálkozástudomány eredményeinek felhasználása a
lakosság egészségének megőrzése, az étrendfüggő betegségek megelőzése érdekében, a
táplálkozási intervenció hazai alkalmazási módjai kidolgozásában és megvalósításában
hatékony közreműködés.
A Magyar Táplálkozástudományi Társaság „Tudományos Díj”-al jutalmaz minden évben
maximum négy pályaművet.
2005-ben is több pályamű érkezett, melyek közül a Tudományos bizottság az alábbi
műveket javasolta elismerésre:
Szakkönyv kategóriában (50 ezer Ft/ pályamű):
Rodler Imre: Élelmezés és táplálkozásegészségtan
Népszerűsítő mű kategóriában (30 ezer Ft/ pályamű):
Zajkás Gábor, Szórád Ildikó: Diétás könyv daganatos betegeknek
Zajkás Gábor, Domonkos Andrea: Diétás könyv szív- érrendszeri betegeknek
Rigó János, és szerzőtársa: Egészséges Fogyókúra
2/ Társaságunk az Egészségügyi- és Oktatási Minisztérium felkérésére szakmai anyagokat
véleményezett: pl. „Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges
táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere”.
Az egykori Országos Dietetikai Intézet hagyományaira épülően, valamint az Országos
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Dietetikai Főosztályával együttműködésben a
Társaság részt vesz a gyógyintézeten belüli és kívüli gyógyélelmezés korszerű elvei
kidolgozásában, illetve azok adaptálásának elősegítésében.
3/ Az MTT szakemberei az év folyamán sok ismeretterjesztő- ill. lakossági felvilágosító cikk
létrejöttében közreműködtek. Széleskörű táplálkozási ismeretterjesztésben vettek részt a
lakosság ez irányú ismereteinek bővítésére, az egészséget szolgáló táplálkozási magatartás
kialakítása céljából.

4/ A Társaság elősegítette a táplálkozástudományi kutatások, tudományos rendezvények
szervezését, szakanyagok megjelentetését, külföldi tudományos rendezvényeken történő
részvétel támogatása, külföldi szakemberekkel folytatott véleménycsere útján is.
A Társaság aktívan részt vett szakmai anyagok készítésében, pl.:
- Országos Egészségfejlesztési Intézetkoordinálásával több szakmai szervezettel közösen:
„Fizikai Aktivitás, Egészséges Táplálkozás Programja”
- A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (KÉKI) koordinálásával: „Gluténmentes
élelmiszerek - szakmai ajánlások”
Hazai tudományos rendezvények, és a Társaság Vándorgyűlései:
2003 Gyula. Fő téma: Az osteoporosis megelőzése és komplex kezelése.
Kerekasztal témája: Időskorúak táplálkozása.
2004 Hajdúszoboszló. Fő téma: Iskoláskorúak élelmezése, táplálkozása
Táplálkozás – kockázat - kommunikáció
Kerekasztal témája: Táplálkozás – Balneoterápia (ásvány- és gyógyvizek külső és
belső hasznosítása)
2005 Eger: Fő téma: Kockázati tényezők a magyar lakosság táplálkozásában. A média
hatása a lakosság táplálkozására.
Kerekasztal témája: Étrendkiegészítők
Idén összesen három magas szakmai színvonalú konferenciában volt tevékeny résztvevő a
Társaság, ebből kettő a Húsipari Kutató Intézettel, egy pedig az Állattenyésztési és
Takarmányozási ágazattal közösen került megrendezésre
Nemzetközi kapcsolatok
Társaságunk nemzetközi elismerését jelenti, hogy két tagját (Dr. Barna Máriát és
Dr. Bíró Györgyöt) az Osztrák Táplálkozástudományi Társaság tiszteletbeli tagjává
választotta.
Idén a további kapcsolatokat érdemes megemlíteni:
- Az IUNS szervezete ebben az évben Durhamban Ibrahim Elmadfa professzort választotta
elnöknek, akivel Társaságunk hosszú ideje kiváló szakmai kapcsolatot tart fenn.
- Az MTT konzorciumi tagként szerepelt abban a nemzetközi szakmai együttműködést is
igénylő Tempus Phare programban, melynek keretében létrehozott Magyar Táplálékallergia
és Táplálékintolerancia adatbank azóta is folyamatosan, minden évben bővülő tartalommal
szolgáltat adatokat a szakma számára.

5/ A társasági tagok szakmai tevékenységének segítése, az egészségügy és ezen belül
különösen a táplálkozás-tudomány színvonalának emelése érdekében rendszeres szakmai
fórumok tartása, illetve publikációs lehetőség biztosítása.
A Társaság tagjai idén is több alkalommal szerepeltek kredit pont szerző tudományos
továbbképző tanfolyamok előadóiként, ill. szervezője- és rendezőjeként is.
2003-tól a "Metabolizmus" c. lap egyik szakmai támogatója a Magyar Táplálkozástudományi
Társaság, így lehetőség nyílik ennek a tudományos fórumnak is az igénybevételére.
A lapot az MTT tagsági díjat fizetett tagjai térítésmentesen kapják meg.
6/ A Társaság tagjainak önként vállalt társadalmi munkájára alapozva saját szakterületén
hozzájárul az egészségpolitika alakításához és megvalósításához.
A Társaság más kutatóintézetekkel, tudományos társaságokkal közösen több rendezvényt,
továbbképzést szervezett. Rendszeres szakmai kapcsolatot tart a többek közt a
Magyar Atherosclerosis Társaság, a
Magyar Belgyógyász Társaság, a Magyar Hypertonia Társaság, a
Magyar Sebész Társaság, a Magyar Diabétesz Társaság szakembereivel.
A Társaság több tagja rendszeres munkakapcsolatban áll többek közt pl.
Magyar Tudományos Akadémia munkabizottságaival,
valamint
a közelmúltban alapított Élelmiszer Biztonsági Hivatal testületével.
Erősödött együttműködésünk a média képviselőivel, pl. az Önszabályozó Reklám Testülettel
Dr. Fazekas Ildikó személyében.
7/ A Társaság saját szakterületén elősegíti az országos szintű társadalmi, etikai, tudományos,
gyakorlati és oktatási feladatok megoldását, valamint az egészség-megőrzési programok
megvalósítását. Idén két pályázatot is beadtunk a Nemzeti Civil Alapprogram keretében,
ezek közül a működtetési költségekre 400,000 Ft-ot nyert a Társaság, egy másik pályázat
pedig kollégiumi döntés előkészítés állapotában van.
Az Élelmiszer Gyártók és Forgalmazók Országos Szövetsége (ÉFOSZ) kezdeményezésére
Platform alakult a tudományos élet és az élelmiszeripar képviselői részvételével, a
táplálkozástudomány eredményeinek hatékonyabb képviseletére, valamint további
együttműködések kialakítására.
Részt veszünk a TÉT (Táplálkozás, Életmód Testmozgás) Platform (Dr. Barna Mária és Dr.
Bíró György) és a Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform elnökségének
munkájában (Dr. Barna Mária).

8/ A Társaság saját szakterületén aktívan részt vesz a hazai közvélemény formálásában, a
gyors és szakszerű tájékoztatásban, a tömegkommunikációs szervek és eszközök
segítségével.
A Társaság önerőből létrehozta saját szakmai Honlapját, amely korrekt információkkal
szolgál mind a szakemberek-, mind az érdeklődő lakossági látogatók számára.
A Honlap címe: www.mttt.hu
- A Társaság tagjainak szakmai elismerését és továbbfejlődését tudományos díjak formájában
segíti.
Kitüntetések
Tangl Ferenc emlékérem
2002 Dr. Kádas Lajos
2003 Dr. Matos Lajos
2005 Dr. Rodler Imre, Gundel János
Sós József emlékérem
2003

Dr. Hajós Gyöngyi

2004

Dr. Gelencsér Éva

2005 Dr. Zajkás Gábor, Németh Istvánné
9/ A Társaság szakemberei munkájuk során ebben az évben is folyamatosan közreműködnek
az élelmiszertörvény (1995. évi XC. tv.), valamint az egészségügyi törvény (különös
tekintettel annak 6. §-ára, továbbá az 1997. évi CLIV. tv.) végrehajtásában, kiemelten
közhasznú szervezeti működésének megfelelően.
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