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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.
A 2006-ban beérkezett pályaművek közül a Tudományos bizottság az alábbi műveket
javasolta elismerésre:
Első díj (80,000 Ft):
Horváth Gabriella: Élelmezés-egészségtan Gyakorlati higiéné c. munkája,
Második díj (50,000 Ft):
Fehér Ferencné - Mák Erzsébet: Táplálkozástani alapismeretek a csecsemő és
gyermekgondozásban c. munkája nyerte
2/ 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.:

- Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platformban: „A magyar élelmiszeripar egyeztetett
innovációs stratégiája”.
- A MOTESZ Programalkotó Bizottságában több az Egészségügyi Minisztériummal
együttműködésben: „A szív és érrendszeri betegségek megelőzésének és gyógyításának
nemzeti programja”.
Hazai tudományos rendezvények, és a Társaság Vándorgyűlései:
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
2006 Keszthely: Fő téma: Táplálkozás és környezet.
Élelmiszerválasztás - Életmód - Megelőzés
Kerekasztal témája: A burgonya szerepe a táplálkozásban
A Húsipari Kutató Intézettel közösen megrendezett:
Húsfehérjék a táplálkozásunkban c. tudományos konferencia
Nemzetközi kapcsolatok terén a Társaság fenntartotta szakmai kapcsolatait, pl. az IUNS és a
FENS szervezetekkel, de külföldi vendég fogadására, ill. nemzetközi konferencián történő
részvételre nem került sor.
- Az MTT továbbra is sikerrel működtette a nemzetközi szakmai együttműködést is igénylő
Tempus Phare programban keretében létrehozott Magyar Táplálékallergia és
Táplálékintolerancia adatbank működtetését, 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
az Élelmiszer Biztonsági Hivatal testületén belül a Táplálkozás-Diéta Szakértői
Munkabizottsággal.
Társaságunk elnöke továbbá részt vesz a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal
Tudományos Tanácsadó testületének munkájában.
7/ A Társaság saját szakterületén elősegíti az országos szintű társadalmi, etikai, tudományos,
gyakorlati és oktatási feladatok megoldását, valamint az egészség-megőrzési programok
megvalósítását.
Az Élelmiszer Gyártók és Forgalmazók Országos Szövetsége (ÉFOSZ) kezdeményezésére a
tavalyi évben Platform alakult a tudományos élet és az élelmiszeripar képviselői
részvételével, a táplálkozástudomány eredményeinek hatékonyabb képviseletére, valamint
további együttműködések kialakítására; melynek vezetőségében a Társaság szakmai
képviselete biztosított.
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 már második éve szolgál
korrekt információkkal 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
2005 Dr. Rodler Imre, Prof. Gundel János
2006 Dr. Bánáti Diána
Tarján Róbert emlékérem
2004 Dr. Greiner Erika
2006 Dr. Regöly Mérei Andrea
Sós József emlékérem
2005 Dr. Zajkás Gábor, Németh Istvánné
2006 Dr. Dolinay Tamás
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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