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Tisztelt MANET Tagtársunk és 

MANET Kongresszuson Részt Venni Szándékozó Barátaink! 

 

 

Közösségi és szakmai együttléteink akadálya miatt érzett szomorúságunkat osztva és átélve örömmel 

jelezzük, hogy a veszélyes körülmények között megrendezendő jövő heti kongresszus helyett 2022 nyarán 

találkozunk majd végre olyan feltételek között, amely kárpótol bennünket a két éves hiányunkért. 

 

Elnökségünk kezdeményezésére tartott szavazáson tegnap a vezetőség 18/4 arányban kiállt azért, hogy a 

Nagygyűlésünket időben eltoljuk az alábbiakra való tekintettel: 

 

 már a mai napi egészségügyi ellátási helyzet sem teszi lehetővé, hogy kollégáink maradéktalanul 

és gondtalanul megjelenjenek a kongresszuson, 

 mind a hazai és a nemzetközi előrejelzések alapján az elkövetkező napokban jelentős rosszabbodás 

várható, 

 kollégáink munkából való elvonása és ezzel az esetlegesen kialakuló relatív orvoshiány erősítése, 

megengedhetetlen, 

 kötelességünk valamennyi kollégánk járványügyi szempontból való védelmét a 

legmesszebbmenően biztosítani, azaz indokolatlan kockázatot semmilyen körülmény között nem 

szabad vállalnunk, 

 az alacsony létszámú megjelenés és a megjelenésben rejlő veszélyeztetettség miatt nincsen esély a 

kollégákkal és a cégekkel történő kívánatos, hasznos és sikeres együttlétre. 

 

Mindezek alapján az egyetlen logikus lépés, hogy nyugodtabb, békeidőre, azaz a jövő nyárra toljuk az 

eseményt.  

 

Az esetleges anyagi vesztességek elkerülésében segíthet a jövő héten várhatóan megjelenő járványügyi 

szigorítás, illetve a szereplők, azaz a cégek és szállodák társadalmi kötelezettsége és együttérzése. Ha 

tudományos társaságunk a betegek és a társadalom hasznát szem előtt tartva fájdalmas, de közhasznú 

döntést hoz, akkor annak következményeit – a szolidaritás okán - vállalniuk kell!  

 

A mielőbbi találkozásig üdvözlettel, 
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