
2020-ban a Vas Imre Emlékérem évente esedékes díjára három főre 

érkezett a Társaság tagjaitól ajánlás. Az Emlékbizottság a 2020 évi díjra 

egyhangúlag Dr Fáy Veronikát jelölte.  

A Vas Imre Emlékbizottság az alábbi 5 szempont alapján végezte el a rangsorolást az évente 

adható díj esetében: 

szempont példák 

Társasági 

aktivitások (direkt 

vagy döntően az 

MRT-hez kötődő 

tevékenységek) 

1.Az MRT életében betöltött 

szerep jelentősége, társasági 

aktivitása és ismertsége   

pl. társasági rendezvények 

szervezése, mint Vándorgyűlés, 

FIFO, szekció alapítás/abban való 

tisztségviselés, MRT tisztségek 

betöltése… 

2.MRT Vándorgyűlés előadás 

részvétel / Rehabilitáció folyóirat 

publikációs aktivitása 

Előadások, poszterek, üléselnökség, 

oktató kurzus előadóként; 

folyóiratban beszámolók, 

közlemények… 

A rehabilitációs 

medicina egészére, 

mint önálló 

diszciplinához 

köthető, alapvetően 

nem társasági 

3.Rehabilitációs medicina 

területére gyakorolt hatása – 

munkássága általánosságban  

a RM egészére vagy részterületére 

gyakorolt hatás, szakmai programok, 

módszerek bevezetése, kutatások… 

4.Rehabilitációs 

intézmény/osztály /szakmai profil 

fejlesztésében a szerepe  

RM tevékenység napi gyakorlatban: 

intézményi/osztály vagy járóbeteg 

ellátásban betöltött szerep 

5.Egyetemi és egyéb oktatásban, 

utánpótlás nevelésében betöltött 

szerepe  

RM-ban szakorvosok és egyéb a 

team tagok különböző szintű 

képzésében, továbbképzésében való 

részvétel, képzési formák indítása, 

tanfolyamok, képzések szervezése…  

Az alábbiakban mindhárom személyről rövid indoklást adunk közre abban a sorrendben, ahogy 

a Vas Imre Emlékbizottság rangsorolta. Az alábbi indoklások a tagságtól érkezett javaslatok 

indoklásaiból lettek összeállítva. 

1. Dr Fáy Veronika  

Dr Fáy Veronika a magyarországi rehabilitációs medicina szakma oszlopos tagja. Kiemelten a 

neurorehabilitáció a speciális területe. Jelentős részt vállalt az ORFMMT /MRT Neurorehabilitációs 

Szekciójának megszervezésében és sikeres munkájában mint a szekció alapító vezetője, évekig volt az 

elnöke. A Rehabilitációs Társaságban számos Szemezgetés szervezése fűződik a nevéhez 2002 óta. A 

Szemezgetések Társaságunk szekciói által rendezett tudományos ülések közül az utóbbi 20 évben a 

legstabilabb rendezvénye. Évtizedeken óta aktív tagja a Társaság vezetőségének. 

Ugyancsak nevéhez fűződik az Egyesített Szent István és Szent László Kórház Jáhn Ferenc utcai 

Neurorehabilitációs Centrumának szervezése, melyet főorvosként vezet. Az elmúlt 25 év alatt 

felépített és működtetett rehabilitációs osztályán rehabilitációs szemléletű oktatói tevékenységet is 

folytat (ápoló, diplomás ápoló, gyógytornász, rehabilitációs tevékenység terapeuta, fizikoterápiás 

szakasszisztens, masszőr, pszichológus, logopédus, szociális munkatárs) és legalább 15 rehabilitációs 

szakorvos kiképzésében vett részt pályafutása alatt. Azok közé a kevesek közé tartozik, akinek az 

European Board of Physical and Rehabilitation Medicine "senior fellowship" címet adta. Kidolgozta a 

Parkinson-kóros betegek komplexen felépített és kiválóan működő rehabilitációs modelljét. Szakmai 

és emberi tulajdonságai követhető példa a jövő generációjának. 

Korábbi években Vas Imre Emlékéremre kapott javaslatok: 2011, 2012, 2017, 2019 

Bizottságtól kapott összes pont: 149 (minden bizottsági tagnál 1. helyen) 



2. Dr Mező Róbert 

Rehabilitációs vándorgyűléseken és a rehabilitációs társaság és az ortopédia társaság rendezvényein ő 

és kollégái rendszeres előadóként szerepelnek. Megszállott oktató; ismereteim szerint gyógytornászok 

és konduktorok több nemzedékének képzésében vett-vesz részt végtelen türelemmel, fáradhatatlanul. 

Ortopédiai szakvizsgával is rendelkezik, tudását folyamatosan frissítve a Bethesda Gyermekkórházban 

jelenleg is operál gyermekeket. Elsősorban a cerebral paretikus gyermekek ortopédiai műtéti 

ellátásában vesz részt. Emellett rendszeresen segít a súlyosan égéssérült gyermekek ortopédiai 

vonatkozású ellátásában. Korábban rendszeresen, jelenleg már csak alkalmanként konzíliárusként 

segíti a Bethesda Kórház Vegyesszervezésű Rehabilitációs osztályának fekvőbeteg ellátását. Ebben a 

tevékenységében nem csak a súlyos koponya agysérült gyermekek szükség szerinti ortopédiai ellátását 

végzi, hanem az időről- időre a kórházunk ellátásából életkoruk miatt kikerülő fiatalok fekvő és 

járóbeteg ellátását is folytatják kollégáival. Egyike azon kollégáknak aki legtöbbet tette a Cp- 

gyermekek ellátásának megreformálásában.. Új módszerek eszközök bevezetésében élen jár. A 

segédeszköz ellátás területén folyamatosan keresi az új lehetőségeket. Itt is kiemelt figyelmet fordít a 

gyermekek segédeszköz ellátására, alkalmazkodva gyermekek eltérő igényeihez. Személyisége és 

munkásága is meghatározó, személet formáló a hazai rehabilitáció szempontjából. 

Vas Imre Emlékéremre első ízben kapott javaslatot az utóbbi 10 évben. 

Bizottságtól kapott összes pont: 130 (négy bizottsági tagnál második, egynél harmadik helyen) 

 

3. Dr Mészáros Éva 

A Magyar Rehabilitációs Társaság Klinikai Logopédiai Szekciójának alapító elnöke. Számos társasági 

rendezvény szervezője, előadója, aktív résztvevője.  

A neurorehabilitációban a logopédiában több évtizedes, kiemelkedő tevékenységet folytat, ezen a téren 

a logopédiát új alapokra helyezte. Munkássága iskolateremtő, számos kiváló szakembert vonzott a 

pályára és képzett ki. A korábban magukra hagyottan, elszigetelten dolgozó logopédusokat országosan 

közösséggé formálta. A tudományos elkötelezettsége is példaértékű.  

Mind a betegellátásban, mind az oktatásban, mind a tudományos életben kiemelkedő, több évtizedes 

tevékenységet végzett elsősorban az aphasia témakörében. Ezen, a rehabilitáció szempontjából 

kiemelten fontos, a logopédián belül viszont a legutóbbi időkig háttérbe szorult területen nem csak 

logopédusok képzésében, hanem a neurológus és rehabilitációs szakorvosjelöltek oktatásában is úttörő 

munkát végzett. Jelentős szerepet vállalt az egyetemi szintű, aphasiával foglalkozó logopédus 

mesterképzés beindításában. Oktató, ismeretterjesztő tevékenysége jelentősen túlterjed a logopédus 

szakma fórumain.  Saját szakterületén az elsők között szerzett tudományos fokozatot. 

Életműdíj lehet, most megy nyugdíjba, az OORI-ban, és az ELTE-n is maradandót alkotott (Egy éves 

klinikai képzést is megszervezték). Nevelte a következő nemzedéket, jelenleg 6 logopédus dolgozik az 

OORI-ban. Könyvfejezetek, publikációk nemzetközi szinten is. 

Vas Imre Emlékéremre első ízben kapott javaslatot. 

Bizottságtól kapott összes pont: 113 (négy bizottsági tagnál harmadik, egynél 2. helyen) 

 

 

 



A Társaság által öt évente adományozható Vas Imre Emlékéremre Bizottságunk egyhangúlag dr 

Kovács Ágnest, a MEOSZ elnökét jelöli. 

Indoklás 

Kovács Ágnes a MEOSZ elnöke és ebben a minőségében az MRT-vel évek óta szoros 

együttműködésben dolgozik. A MEOSZ az egyik leghatékonyabban működő szervezet ezen a 

területen. A fogyatékos emberekért mindig határozottan kiáll és ezt partneri viszonyban, a 

tárgyalófelekkel és társszervezetekkel együttműködésben teszi, amely munkastílusban Kovács 

Ágnesnek meghatározó szerepe van.  

Kovács Ágnes 2015 májusban lett először, majd 2020-ban ismételten a MEOSZ elnöke, mindkét 

választáson nagy többséggel támogatta őt a tagság. Megelőzően 17 éven át vezette a 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületét, ahová súlyosan mozgássérült fia révén érkezett. 

Irányításával az egyesület – amely elindítója és egyik fő mozgatója volt az integrált oktatás 

megvalósításának Békéscsabán – az egész megyére kiterjedő szolgáltatói hálózatot és 

intézményrendszert épített ki. Kezdettől tagja a MEOSZ elnökségének, szakvizsgázott szociális 

munkás és foglalkoztatási rehabilitációs szakértői végzettsége van, az Országos Fogyatékosságügyi 

Tanács tagja és 2018 óta az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága munkáját szakértőként segíti. 


