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Jegyzőkönyv 

 

a Magyar Sportorvos Társaság (MST) 2019. december 5-én megtartott  

közgyűléséről és Dalmady Emléküléséről 

 

Helye: Országos Vérellátó Szolgálat Landsteiner terme 

            (1113 Budapest, Karolina út 29-31.) 

Ideje:  2019. december 5., 14,00 óra. 
 

Napirend: 
 

I.  Közgyűlés 

  Megnyitó 

  Elnöki beszámoló 

  2019. évi pénzügyi beszámoló,  

     2020. évi költségvetési tervezet 

 Felügyelő bizottsági beszámoló 
 

       II.  Dalmady Emlékülés 

 Elnöki köszöntő 

 Pályadíjak átadása 

 Emléklapok átadása 

 Dalmady Emlékérem átadása 

 Dalmady Emlékelőadás 
 

Jelen vannak: a MST tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 

I. napirendi pontban Dr. Halasi Tamás Ph.D elnök köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a 13,30 órai kezdéssel meghirdetett közgyűlés azonos napirenddel 

14,00 órakor határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Szücs Ritát, hitelesítésére Dr. 

Pavlik Attilát és Dr. Jákó Pétert javasolja. A közgyűlés levezető elnöki tisztére felkéri 

Dr. Tállay András Ph.D főtitkárt. 

Kéri a javaslatok nyílt szavazással történő elfogadását. 

A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadják a javaslatokat. 
 

Dr. Tállay A.: Köszönti a megjelenteket. Felkéri Dr. Halasi Tamást elnöki 

beszámolójának megtartására. 
 

Elnök 2019. évi elnöki beszámolójának bevezetőjében megrendüléssel emlékezik meg 

a Társaság ez évben elhunyt tagjáról. 
 

76 éves korában távozott közülünk Dr. Mecseki Sándor, a Sportkórház főorvosa, c. 

egyetemi docens, a Budapest Honvéd örökös bajnoka, 34 éven keresztül csapatorvosa. 

Számos elismerése között munkásságáért a Magyar Sportorvos Társaság Emléklapját 

2000-ben vehette át. 
 

A közgyűlés résztvevői egy perces néma felállással adóznak elhunyt Tagtársuk 

emlékének. 
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A 2019. esztendő értékelésére térve kiemelten szól az ez évi, fiatal sportorvos társasági 

tag szakemberek számára meghirdetett pályázatra beérkezett három, díjazásban 

részesülő pályamunkáról. (2018-ban 2 tanulmányt értékelhetett a Bíráló bizottság.) 
 

Az elmúlt évi közgyűlésen megválasztott új Vezetőség tagjai: 

 

Elnök:  Dr. Halasi Tamás  

Főtitkár: Dr. Tállay András 

Titkár: Dr. Mikulán Rita 

Pénztáros:  Dr. Tarr Márton 

 

Tagok: 

 

Dr. Apor Péter 

Dr. Budavári Ágota 

Dr. Hidas Péter 

Dr. Jákó Péter 

Dr. Kiss-Polauf Marianna 

Dr. Kováts Tímea 

Dr. Martos Éva 

Dr. Olexó Zsuzsanna 

Dr. Pavlik Attila 

Dr. Pavlik Gábor 

Dr. Pucsok József 

Dr. Schiszler Gábor 

Dr. Soós Ágnes 

Dr. Téglásy György 

Dr. Tiszeker Ágnes 

Dr. Toman József 

 

A Vezetőség Tanácsadó Testülete:   A vezetőségi ülésekre állandó  

meghívottak: 

Dr. Kovács Árpád     Dr. Horváth Judit Krisztina 

Dr. Szabó Gizella     Dr. Lohner Balázs 

Dr. Uzoni Katalin     Dr. Varga Nóra 
 
 

Oktatási és Tudományos Bizottság:  Felügyelő Bizottság: 

Elnök:  Dr. Jákó Péter    Elnök: Dr. Dobos József 

Titkár: Dr. Toman József   Tagok:Dr. Lejkó Dezső 

Tagok: Dr. Apor Péter    Dr. Pelle Judit 

 Dr. Budavári Ágota 

 Dr. Mikulán Rita 
 

Tájékoztat a vezetőségi és elnökségi ülésekről, melyekre 2019-ben összesen 6 

alkalommal került sor, köztük 2 alkalommal összevont ülések keretében.  

Az Elnökség a március 19-i rendkívüli ülésén – az Alapszabály módosítása tárgyában - 

rendkívüli közgyűlés összehívását rendelte el. 

A 2019. március 28-i rendkívüli közgyűlés egyhangúlag elfogadott határozata alapján 

az Alapszabályba bejegyzésre került a Társaság új székhelye (1113 Budapest, Karolina 

út 27.), valamint a 2018. évi közgyűlésen megválasztott új képviselők személye. 
 

Itt ragadja meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjon Dr. Soós Ágnes főigazgató 

főorvos asszonynak a Társaságnak nyújtott támogatásáért, úgy a MST székhelyének 

biztosításához, mint a Sportorvosi Szemle finanszírozásához. 
 

A Társaság aktuális taglétszáma 184 fő (2018-ban 174 fő), azonban sajnálatos a 

tagdíjfizetési kötelezettség mindössze 85 %-os teljesítettsége.  
 

A www.sportorvostarsasag.hu web oldalon működtetett honlap – Dr. Mikulán Rita 

precíz és fáradhatatlan munkájának eredményeképpen – folyamatosan friss 

http://www.sportorvostarsasag.hu/
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információkkal, hírekkel, szakmai anyagokkal szolgálja a sportorvoslás iránt 

érdeklődőket. 
 

A Vezetőség tagjaiból létrehozott bizottság érdemi munkát végzett „A sportorvosi 

alkalmassági- és szűrővizsgálatok” szakmai útmutató átdolgozásával, mely a 

közeljövőben a Sportorvosi Szemlében is napvilágot lát. 
 

Két tudományos ülésre került sor az OSEI és a MST közös szervezésében: 

május 9-én „Sport és táplálkozási zavarok”, 

november 14-én „Agyrázkódás és sport” címmel. 

A konferenciákon 4-4 előadás hangzott el, melyek a résztvevők számát tekintve 

lényegesen nagyobb érdeklődést érdemeltek volna. 
 

A 250 példányban megjelenő Sportorvosi Szemle – Dr. Olexó Zsuzsanna felelős 

szerkesztő és Dr. Martos Éva szerkesztőbizottsági elnök áldozatkész munkája ellenére 

– továbbra is közlemények hiányával küzd, melyben a Társaság tagjainak nagyobb 

aktivitását kéri. A periodika teljes terjedelmében hozzáférhető 2007-től napjainkig a 

Társaság honlapján. 
 

A MST hazai kapcsolatait, a társszakmákkal történő együttműködést fémjelzi a 

számos tudományos rendezvényen történő részvételünk, aktív közreműködésünk.  
 

Közülük kiemelve a MOTESZ szervezésében zajlott Magyar Orvostudományi 

Napokat (A jelen és a jövő kihívásai a diabetológiában - 2019. október 29-30.),  

A népegészségügy aktuális kérdései címmel megrendezett interdiszciplináris fórumot 

(2019. november 29.).  

Változatlanul jó együttműködésről számolhat be a Magyar Sporttudományi 

Társasággal (MSTT XVI. kongresszusa „Sporttudomány az egészség és a teljesítmény 

szolgálatában” 2019. június 5-7., Nyíregyháza; a MSTT és annak Sporttáplálkozási 

Szakbizottsága, valamint a Testnevelési Egyetem  Sport-táplálkozástudományi 

Központja „Étrend-kiegészítők a sportban, hitek és tévhitek” konferenciája, 2019. 

május 2., Budapest),  

a Magyar Elhízástudományi Társasággal (MET XXVII. kongresszusa „Fókuszban a 

korai diagnosztika és kezelés” 2019. november 22., Budapest),  

a Magyar Edzők Társaságával. 

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja (MÁESZ) Szakmai és 

koordinációs bizottságában a 74 szakmai és civil szervezet között a MST is 

képviselteti magát. (MÁESZ X. Jubileumi Népegészségügyi Konferenciája, Magyar 

Tudományos Akadémia, 2019. március 19.). 

Szoros szakmai kapcsolatot ápolunk a Magyar Artroszkópos Társasággal, a Magyar 

Váll- és Könyöksebészek Egyesületével, a Magyar Ortopéd Társasággal is. Ez utóbbi 

2019. évi különdíját Elnök személyében vehette át. 
 

A Társaság rendszeresen képviselteti magát a MOTESZ szövetségi tanácsülésein, a 

MOB közgyűlésein. 2017-től Dr. Tállay András a MOB Orvosi Bizottságának 

elnökeként kiemelt feladatot lát el. 
 

A Társaság nemzetközi kapcsolatai felélénkültek, melyben Dr. Martos Éva 

elévülhetetlen érdemeit hangsúlyozza. 
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A XI. Európai Sportorvos Kongresszuson (Portoroz, 2019. október 3-5.) hét tagtársunk 

– 5 orvos és 2 gyógytornász – vett részt a Társaság támogatását élvezve, 11 (előadás, 

ill. poszter) megjelenéssel. 

A Nemzetközi Sportorvos Társaság XXXVI. kongresszusát Athénban rendezi 2020. 

szeptember 24-27. között, melyen reményeink szerint szintén népes delegáció 

képviseli majd a magyar sportorvos társadalmat. 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szervezésében jövőre két kurzusra is Budapesten 

kerül sor: 

Haladó csapatorvosi kurzus (2020. szeptember 28-30.) és  

Az olimpikon sportolók kardiovaszkuláris vizsgálata (2020. október 1-2.).  

Jelentős mérföldkőnek tekinthető, hogy a XII. Európai Sportorvos Kongresszus 

megrendezésének jogát a 2017. évi, a portugáliai Cascais-ben lezajlott EFSMA 

közgyűlésen nyertük el pályázatunk sikeres bemutatása alapján, így 2021-ben 

Budapest ad otthont az EFSMA kongresszusnak és közgyűlésnek.  
 

Végül, de nem utolsó sorban Elnök tájékoztat a Magyar Sportorvos Társaság „Tokió 

2020” címmel, 2020. május 21-22. között megrendezésre kerülő kongresszusáról. 

Tervezett helyszíne a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont. A kongresszus web 

oldala előreláthatólag januárban nyílik meg, a Társaság honlapján már elindult a 

„visszaszámláló”. 
 

Elnök végezetül megköszöni az éves munkájához nyújtott támogatást, a Tagtársak 

segítő közreműködését az elért eredményekhez, majd kellemes karácsonyi ünnepeket, 

és eredményekben gazdag új esztendőt kíván. 
 

Dr. Tállay A. megköszönve a beszámolót, kéri a közgyűlés tagjait annak nyílt 

szavazással történő elfogadására. 

A közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadják a 2019. évi elnöki beszámolót. 
 

Dr. Tállay A. felkéri Dr. Tarr Márton pénztárost, tartsa meg a 2019. évi pénzügyi 

beszámolóját és terjessze elő a 2020. évi költségvetési tervezetet. 
 

Dr. Tarr M. a Társaság 2019. évi pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztat: 
 

Bankforgalom             (Ft) 

 

Nyitó egyenleg 2019. 01. 01.       2 381 108 

 

Bevételek (2019. 11. 30-ig) 

- Sportért Felelős Államtitkárság      2 000 000 

- Tagdíj                                                                                  1 390 000 

- Szemle reklám           120 000 

- Szemle közületi előfizetés                39 600 

- SZJA 1 % felajánlás            16 312 

Összesen                                                                                              3 565 912 

 

Kiadások (2019. 11. 30-ig) 

- Szemlével kapcsolatos kiadások                        947 247 

- Adminisztráció, könyvelés                                            803 000  
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- EFSMA kongresszus részvétel                    690 071 

- Tudományos ülések                              213 077 

- FIMS, EFSMA, MOTESz tagdíjak                                         154 488 

- Honlap karbantartás, frissítés                                              63 500 

- Banki költségek                                                                                    52 153 

Összesen                           2 923 536                                                                         

      

Banki bevétel – kiadás egyenleg 2019. 11. 30.          642 376 

  

Házipénztár 

Nyitó egyenleg (2019. 01. 01.)                    100 200 

 

Kiadások  (2019. 11. 30-ig) 

- Postaköltség, bélyegző stb.                           31 485 

- 2 tudományos ülésre ásványvíz, gyümölcs                    12 960 

Összesen                          44 445

      

Házipénztári bevétel – kiadás egyenleg 2019. 11. 30-án            55 755                                                       

  

A Társaság összvagyona  

2019. 01. 01-én  

 Bankban          2 381 108 

 Házipénztárban            100 200 

Összesen           2 481 308 

 

2019. 11. 30-án             

Bankban                                                                                      2 985 867 

Házipénztárban                                                                                   55 755 

Összesen                    3 041 622                                                                         

  

2019. első 11 hónapjában a Társaság összvagyona  560 314 Ft-tal nőtt.              

 

 

További 2019. évi várható kiadások 

Közgyűlés, Dalmady Emlékülés kb.       25 000 

Pályadíjak         180 000 

Iroda (november-december)                101 600 

Banki költségek kb.                   5 000 

Összesen kb.          311 600   

                       

 

A MST előrelátható vagyona 2019. 12. 31-én kb.  2 730 022 
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2020. évi pénzügyi terv 

 

Bevételek 

- Kongresszus várható nyeresége kb.  1 – 1,2 MFt 

- Sportért Felelős Államtitkárság támogatása 1 MFt 

- Tagdíj kb.      1,4 MFt 

 

Kiadások 

- Az idei évhez hasonlóan    3 MFt   
 

Amennyiben a tervezettek szerint alakul a költségvetés, úgy a Társaság a 2020. évet is 

kb. 3 MFt összvagyonnal tudja zárni. 
 

Elnök: Megköszöni Dr. Tarr Márton precíz és odaadó munkáját, és reméli, hogy 

lelkesedését a jövőben is megtartja.. 
 

Dr. Tállay A.: Megköszönve a pénzügyi beszámolót, kéri a közgyűlés tagjait annak 

nyílt szavazással történő elfogadására. 

A közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadják a 2019. évi pénzügyi beszámolót és a 

2020. évi költségvetési tervezetet. 

 

Dr. Tállay A. a továbbiakban felkéri Dr. Dobos Józsefet, a Felügyelő bizottság 

elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját.  
 

Dr. Dobos J.: Az MST Alapszabálya, a vezetőségi és az elnökségi ülésekre kiküldött 

meghívók és az ülések jegyzőkönyveinek áttanulmányozása után a Bizottság tagjaival 

(Dr. Pelle Judit és Dr. Lejkó Dezső) a következő megállapításokat tesszük: 
 

 A rendkívüli közgyűlés összehívását nem rendkívüli esemény (felszínre került 

szabálytalanság, belső feszültség stb.), hanem pusztán adminisztratív okok 

indokolták (adatátvezetés – új tisztségviselők, székhelyváltozás bejegyzése, a 

tagdíj mértékének változása). 

 Az Alapszabály szerinti minimum évi négy vezetőségi és hat elnökségi ülés 

megtartása követelményének mind az Elnökség, mind a Vezetőség eleget tett, a 

meghívók a napirendi pontok ismertetésével időben, azaz 8 nappal korábban 

kiküldésre kerültek. 

 A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a vezetőségi és az elnökségi tagok megfelelő 

számban megjelentek, a hiányzók kimentették magukat. Így a döntések, 

határozatok (pl. külföldi kongresszuson részt vevők anyagi támogatása vagy a 

Szemle idei diszkrét megjelentetése is) határozatképes üléseken, az 

Alapszabálynak megfelelően születtek. 

 Az Alapszabályban említett két egymást követő igazolatlan hiányzás nem 

fordult elő, így nem szükséges fontolóra venni a hiányzó(k) tagságának 

felfüggesztését. 

 A pénzügyi beszámolóra külön nem kívánok kitérni, hiszen pár perce tagságunk 

– köztük én is – elfogadta. 

Következtetésünk: a Magyar Sportorvos Társaság 2019. évi működése az Alapszabály 

előírásainak megfelelő volt, kivetnivalót a Bizottságunk nem észlelt. 
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Dr. Tállay A. megköszöni a Felügyelő bizottság munkáját, és kéri a közgyűlés 

résztvevőit, hogy nyílt szavazással döntsenek annak elfogadásáról. 

A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadják a Felügyelő bizottsági beszámolót. 
 

Dr. Tállay A. megköszöni a közgyűlés résztvevőinek a jelenlétét, és a közgyűlést 

berekeszti.  

Felkéri Dr. Halasi Tamást, a MST elnökét a Dalmady Emlékülés megnyitására. 
 

*** 
 

Elnök köszönti a megjelenteket, nagy örömmel tesz eleget a Társaság célkitűzéseinek 

eléréséhez sokat nyújtott Tagtársak elismeréseinek átadásához.  

 

Elöljáróban felkéri Prof. Dr. Pavlik Gábort, a Bíráló bizottság elnökét, hogy ismertesse 

a MST fiatal szakemberek részére kiírt pályázatának eredményét. 

 

Prof. Dr. Pavlik G.: Három pályamű érkezett, amelyeket a Bíráló bizottság tagjai 

(Prof. Dr. Apor Péter, Prof. Dr. Pavlik Gábor, Dr. Tállay András Ph.D.) kis vitával, de 

végül egyetértésben egyaránt díjazásra méltónak ítéltek. Az elbírálás egyik fő 

szempontja a minél több egyéni munkát tartalmazó dolgozat volt.  

 

III. díjban részesül Bacskai Katalin a Funkcionális felméréssel a sportsérülések 

megelőzésért c. pályamunkájáért. 

 

II. díjas pályázatot nyújtott be Bokor Zsófia A felnőtt és utánpótláskorú válogatott 

versenyzők életmódbeli tudatosságának felmérése címmel. 

 

Méltán veheti át az I. díjat Dr. Tátrai Miklós  Kézilabda sérülések elemzése a magyar 

bajnokságban c. pályamunkájáért. 

 

Ezúton is gratulál a pályázóknak. 

 

Elnök megköszönve a Bíráló bizottság munkáját, elismerését fejezi ki a fiatal 

Tagtársaknak, hozzáfűzve, hogy a pályadíjakra kitűzött összeget majd akkor vehetik 

át, amikor dolgozatuk – a pályázati kiírásnak megfelelően – a Sportorvosi Szemlében 

történő közlési feltételeknek is megfelel. 

 

A következőkben Dr. Tállay A. tájékoztat a társasági elismerések odaítéléséről. 

  

Csinády Jenő emléklap elismerésben részesül Dr. Szabó Tamás a sportegészségügy 

terén végzett tudományos kutató és gyakorlati munkájáért. 

 

A Magyar Sportorvos Társaság emléklapját Dr. Buron Erika és Dr. Tóth Szabolcs 

veheti át, a sportorvoslás terén végzett munkájáért.  

 

A MST a sportorvoslás terén végzett sok éves munkásságának elismeréseként a    

Sportorvoslásért emléklapot adományozza Dr. Ékes Erzsébet részére. 
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A sportorvoslás terén elért kimagasló tudományos kutató és gyakorlati munkája 

elismeréséül a Társaság Dalmady Emlékéremmel tünteti ki Dr. Kovács Ritát. 

 

A MST 2019. évi Dalmady Emlékülését Dr. Kovács Rita „A csukló sportsérülései”  c. 

emlékelőadása zárta. 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

   Dr. Tállay András  Ph.D      Dr. Halasi Tasmás Ph.D 

         a MST főtitkára                         a MST elnöke 

a közgyűlés levezető elnöke 

 

 

 

 

 

       Szücs Rita 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

     Dr. Pavlik Attila Ph.D                    Dr. Jákó Péter 


