Jegyzőkönyv
a Magyar Sportorvos Társaság 2018. december 6-án megtartott
tisztújító közgyűléséről és Dalmady Emléküléséről
Helye: Danubius Hotel Flamenco Cordoba konferencia terme
(1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.)
Ideje: 2018. december 6. 14,00 óra.
Napirend:
I.

II.

Közgyűlés
 Megnyitó
 Elnöki beszámoló
 2018. évi pénzügyi beszámoló
 2019. évi költségvetési tervezet
 Felügyelő bizottsági beszámoló
 Tisztségviselők megválasztása
 Szavazatszámlálás, eredményhirdetés
 Vezetőségi alakuló ülés
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 Prof. Dr. Martos Éva elnök köszönti a megjelenteket. A közgyűlés
levezető elnöki tisztére felkéri Dr. Halasi Tamás Ph.D főtitkárt.
Dr. Halasi T.: Megállapítja, hogy a 13,30 órai kezdéssel meghirdetett közgyűlés azonos
napirenddel 14,00 órakor határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Szücs Ritát,
hitelesítésére Dr. Mikulán Ritát és Dr. Unger Pétert javasolja. Kéri a javaslatok nyílt
szavazással történő elfogadását.
A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadják a javaslatokat.
Felkéri Prof. Dr. Martos Éva elnök asszonyt elnöki beszámolójának megtartására.
Elnök 2018. évi elnöki beszámolójának bevezetőjében megrendüléssel emlékezik meg a
Társaság ez évben elhunyt tagjairól:
Dr. Hehl István (1953 – 2018) ortopéd sebész, térdsebész, az egynapos sebészet alapító tagja,
sportszakorvos, a Magyar Artroszkópos Társaság tagja is volt. Az Egyetem elvégzése után a
Sportkórház Sportsebészeti Osztályán dolgozott. Az artroszkópos technikának egyik hazai
úttörőjeként az Intézet Artroszkópos Munkacsoportját is vezette. A női kézilabda válogatott
keret orvosa volt. Sportolás közben ragadta el a halál.
Dr. Lángfy György (1941 – 2018) 1965-től 1971-ig a TF adjunktusa, majd tudományos
munkatársa volt, 1971-től az OSEI Belgyógyászati majd Rehabilitációs és Fizioterápiás
osztályának orvosa, később utóbbi részlegvezető főorvosa lett. Több válogatott és csapat
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orvosa, szaktanácsadója (súlyemelés, sportlövészet, úszás, birkózás). 1998-ban MST
Emléklapot, 2001-ben Dalmady Emlékérmet kapott.
Dr. Czeglédy Károly (1950 – 2018) a Sportkórház korábbi osztályvezető főorvosa, a
Testnevelési Egyetem címzetes egyetemi docense volt. 1975-1980 között az atlétikai, majd a
kerékpáros válogatott keretorvosa, 1980-1992 között a Budapesti Spartacus SE Atlétikai
Szakosztálya sportorvosa volt. 1980-ban MST Emléklap, 1997-ben Dalmady Emlékérem
elismerésben részesült. 15 éven át tagja volt a MST elnökségének. Négy cikluson át, 2011-ig
a Sportegészségügyi Szakmai Kollégium választott tagja volt. Oktatási munkája
elismeréseként a Magyar Testnevelési Egyetem 1990-ben címzetes egyetemi docensi címet
adományozott részére.
A közgyűlés résztvevői egy perces néma felállással adóznak elhunyt Tagtársaik emlékének.
Tájékoztat a vezetőségi és elnökségi ülésekről, melyekre 2018-ban összesen 9 alkalommal
került sor, köztük 2 alkalommal összevont ülések keretében.
Év elején elkészült a Társaság Pénzügyi-, és a május 25-én életbe lépett GDPR-nek megfelelő
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata. Utóbbi célja az adatkezelővel kapcsolatba kerülő
természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó, jogszabályban
megfogalmazott elvek, rendelkezések meghatározása, azok betartása, ill. annak megfelelő
eljárásrend kialakítása, a természetes személyek személyes adatai védelmének biztosítása
érdekében.
A Társaság ez évi kiemelt tudományos tevékenysége a „Sportorvoslás új utakon” címmel
megrendezett kongresszusa volt, melyre június 7-8. között, ismét a Danubius Hotel Arénában
került sor.
A tudományos rendezvény fővédnöki tisztségét elfogadta Dr. Szabó Tünde sportért felelős
államtitkár, Prof. Dr. Karádi István, a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének
elnöke és Dr. Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke, aki az ünnepélyes megnyitón személyesen
üdvözölte a kongresszust. Az Államtitkárság képviseletében Dr. Fazekas Attila helyettes
államtitkár, a MOTESZ képviseletében Dr. Oberfrank Ferenc méltatta a tudományos
rendezvényt. Prof. Dr. Maurizio Casasco, az Európai Sportorvos Társaság (EFSMA) elnöke
videó üzenetben köszöntötte a kongresszust.
Elfogadta meghívásunkat Prof. Dr. Petra Zupet, az EFSMA főtitkára és a Szlovéniai
Sportorvos Társaság elnöke, aki a kongresszus második napját nyitotta Athlete screening: do
we have a common European approach? címmel elhangzott előadásával.
A nagysikerű konferencia 218 résztvevővel és 21 kiállító, hirdető támogató részvételével
zajlott, melyen 12 témakörben 88 előadás hangzott el. Az új témakörként meghirdetett „Okos
eszközök a sportban” 5 prezentációval jelentkezett, de szintén figyelemre méltó statisztikai
adat az „Étrendkiegészítők” témájába nevezett 7, a „Táplálkozás” 9, valamint a
„Sportegészségügy” 8 előadása.
Az immár hagyományosan meghirdetett Fiatalok Fóruma keretében tartott előadások közül az
alábbi előadók részesültek jutalomban:
Dr. Szakács Noémi (Ortopédiai Klinika),
Dr. Kiss-Polauf Marianna (OSEI),
Dr. Tátrai Miklós (OSEI),
Nagy Barbara (TE Sporttáplálkozás-tudományi Központ),
Takács Hajnalka (TE Sporttáplálkozás-tudományi Központ).
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Az elismerésben részesültek egyéni tagsági regisztrációs lehetőséget is kaptak a Nemzetközi
Sportorvos Társaság (FIMS) honlapjához, melynek keretében az alábbi előnyöket élvezheti
Társaságunk tíz tagja:
- Hozzáférés a FIMS honlap korlátozott részéhez
- Hozzáférés a FIMS hivatalos folyóiratához "Current Sports Medicine Reports"·
- Kedvezményes regisztrálási lehetőség a FIMS 35. Világkongresszusára, melyre
2018. szeptemberében került sor Rio de Janeiroban.
Társaságunk tagjai aktívan közreműködtek és vettek részt ez évben is a hazai
sportegészségügyet érintő tudományos rendezvényeken, mint pl. többek között a Magyar
Orvostudományi Napok keretében megrendezett „A népegészségügyi programok jelentősége
a kormány egészségpolitikájában” c. (2018. november 13.) konferencián, vagy a Magyar
Elhízástudományi Társaság „Az elhízás okai, következményei és a megelőzés lehetőségei”
címmel megrendezett XXVI. kongresszusán (2018. november 30.).
Támogató szakmai együttműködésünket kérték a Promenade Kiadó gondozásában megjelenő
Mozgásszervi Továbbképző Szemléhez, mely a hazai reumatológusokat, sportorvosokat,
ortopéd szakorvosokat, traumatológusokat, gyógytornászokat célozza meg. Örömmel tettünk
eleget a felkérésnek.
Az idei év legrangosabb nemzetközi eseménye a Nemzetközi Sportorvos Társaság (FIMS) 35.
világkongresszusa és közgyűlése volt, melyre 2018. szeptember 12-15. között Rio de
Janeiroban került sor, és a Társaság képviselőjeként vett részt rajta.
A továbbiakban az elmúlt négy esztendő társasági életét az aktivitások, az elért eredmények
és vívmányok tükrében a MST 2014. évi közgyűlése résztvevőinek elvárásai és javaslatai
alapján foglalja össze.
•

A tájékoztatás növelése (pl. honlap létrehozásával, hírlevéllel)

Az elmúlt négy évben mintegy 200 konferenciáról, tudományos rendezvényről kaptak
tájékoztatást Tagtársaink, köztük többek között a MOTESZ, a Magyar Edzők Társasága, a
Magyar Sporttudományi Társaság, a Magyar Elhízástudományi Társaság és több más
szervezet, intézmény felhívását a sportorvoslást és határterületeit érintő témakörben.
2015 tavaszától működik a Társaság honlapja a www.sportorvostarsasag.hu web címen, friss
információkkal, hírekkel, szakmai anyagokkal szolgálva a sportorvoslás iránt érdeklődőknek.
•

Fiatalítás

A sajnálatos halálesetek okán megüresedett tisztségeket a Társaság Vezetőségében két új,
fiatal Tagtársunk töltötte be:
2017-ben Dr. Toman József,
2018-ban Dr. Kiss-Polauf Marianna.
A Vezetőség üléseire 3 fiatal sportorvos meghívottként, tanácskozási joggal kapott állandó
meghívást.
Az elmúlt ciklusban a MST Elnöksége 9, Vezetősége 5 alkalommal ülésezett. Összevont
elnökségi és vezetőségi ülésre 12 alkalommal került sor.
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A fiatal Sportorvos társasági tagok részére meghirdetett pályázatokra 2015-2018. között
összesen 10 pályamű érkezett.
A MST 2016. évi és 2018. évi kongresszusa Fiatalok Fóruma keretében tartott előadások
közül 7 fiatal előadó részesült elismerésben
A MST taglétszáma 2015-ben (42 fő új belépővel) 247 fő volt.
A folyamatos tagdíj revíziót követően azon Tagtársainkat, akik a felszólítások ellenére sem
egyenlítették ki tagdíjukat, töröltük a névsorból.
2017. január 1-től a Társaság tagdíja 10 eFt/év, nyugdíjasoknak és hallgatóknak 5 eFt/év,
melyet a 2016. évi közgyűlés elfogadott.
A MST taglétszáma 2018-ban: 174 fő
2018-ban a tagdíjakból befolyt összeg: 1.560 eFt (2015-ben 593 eFt)
Taglétszámunk folyamatosan bővül, új tagfelvételi kérelmekkel.
2015-2018 között sportorvostan szakvizsgát tett 40 fő (közülük 24 MST tag)
•

A Sportorvosi Szemle szakmai színvonalának emelése

A folyóirat 250 pld-ban jelenik meg, az elmúlt 4 évben 12 szám látott napvilágot.
2015-től a felelős szerkesztői munkát Dr. Olexó Zsuzsanna vette át, aki lelkesen és odaadással
látja el a feladatot.
Új rovatot indított Arcképcsarnok címmel, melyben a sportorvoslás és a Magyar Sportorvos
Társaság jeles képviselőivel beszélget. Teljes életútjukba bepillantást nyújtottak ez idáig:
Apor Péter
Barcza Ida
Jákó Péter
Kovács Árpád
Miltényi Márta
Papp Erzsébet
Pavlik Gábor
Pucsok József
Riha Éva
Szabó Gizella
A Sportorvosi Szemle teljes terjedelmében hozzáférhető 2007-től napjainkig a Társaság
honlapján.
•

A társszakmákkal történő szorosabb együttműködés kialakítását

fémjelzi a számos tudományos rendezvényen való aktív közreműködésünk, példaként és a
teljesség igénye nélkül:
A Magyar Sportorvos Társaság és a MOTESZ közös szervezésében rendezett
interdiszciplináris fórum - A fizikai aktivitás szerepe a népbetegségek kezelésében (2015.
november 30.), melyen 12 társaság képviseltette magát.
Magyar Orvostudományi Napok - Az orvosi diszciplínák helyzete és perspektívái
Magyarországon (2017. november 8-9.),
Magyar Kardiológusok Társasága 2016. évi Tudományos Kongresszusa - Étrendkiegészítők
sportbeli alkalmazásának kardiológiai vonatkozásai (2016. május 5-7.),
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A VII. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencián (2017. december 1.) ajánlás
született „Fizikai aktivitás ajánlások irányelvei egészségesek számára” címmel.
A fizikai aktivitás prevenciós szerepének hangsúlyozása kiemelten szerepelt a
népegészségügyi programban: VII. Népegészségügyi Konferencia - 50 év 5 percben (2016.
február 24.), VIII. Népegészségügyi Konferencia (2017. február 23.).
Együttműködésünk a Magyar Sporttudományi Társasággal (MSTT) és a Magyar
Elhízástudományi Társasággal (MET) sok éve fennáll, és mindinkább erősödik, mutatja ezt
részvételünk konferenciáikon.
Magyar Sporttudományi Társaság XII. Országos Sporttudományi Kongresszus (2015. június
4-6.),
Magyar Sporttudományi Társaság 25 éves Jubileumi Kongresszus - A fizikai aktivitás
tanácsadás legyen mindennapos gyakorlat az egészségügyben! (2016. május 26-28.),
MSTT XIV. Kongresszusa - Orvostanhallgatók fizikai aktivitási magatartásának vizsgálata. A
Nemzeti Sport-táplálkozástudományi Intézet küldetése (2017. június 1-3.),
Magyar Elhízástudományi Társaság - Mérlegen az energia-egyensúly (MET-MSTT
konferencia, 2015. május 16.),
5. Közép-európai Elhízástudományi Konferencia, Budapest,) 2015. október 1-3.),
Magyar Elhízástudományi Társaság XXIV. Kongresszusa - 3. Konszenzus Konferenciája - A
magyar felnőtt lakosság fizikai aktivitása (2016. november 25-26.),
A Magyar Elhízástudományi Társaság XXV. Jubileumi Kongresszusa - 25 éves az
elhízástudomány - Az elhízás elmélete, klinikai gyakorlata és a megelőzés lehetőségei (2017.
november 24-25.).
A MST és az OSEI két közösen szervezett tudományos üléséről adhatunk számot:
Szervátültetettek versenysportja - Az OSEI, a MST rendezésében, a SE Transzplantációs és
Sebészeti Klinikája, a Magyar Transzplantációs Társaság, valamint a Magyar
Szervátültetettek Szövetsége együttműködésével tartott konferencia, 2015. május 19-én. A
konferenciát követően napvilágot látott A sportorvosi alkalmassági- és szűrővizsgálatok
szakmai útmutató 6. sz. mellékleteként a „Szervátültetett sportolók alkalmassági- és
szűrővizsgálata” módszertani levél.
„Tokiótól - Tokióig” – Sportegészségügy az olimpiai felkészülésért (MST-OSEI Tudományos
konferencia, 2017. június 6.).
A Társaság képviselőjeként 2015-től rendszeresen részt vett a MOTESZ szövetségi
tanácsülésein (8 alkalommal) és a MOB közgyűlésein (10 alkalommal).
•

A Társaság aktivitásának és a szakma presztízsének növekedése

a felsoroltakon túl a sportegészségügyet érintő rendeletek és kormányhatározatok
észrevételezése, állásfoglalások közzététele is fémjelzi a Társaság aktivitását:
- A 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.)
EMMI rendelet módosításáról az Egészségügyi Szakmai Kollégium Sportegészségügyi
Tagozat és Tanácsadó Testület észrevételezése:
„… Elfogadhatatlan, hogy a sportorvostan nem szerepel a tervezetben. Mindenképpen
indokoltnak tartjuk a sportorvostan külön megjelenítését. (…)”
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- Állásfoglalás a modern sportegészségügyről
„A „modern” sportegészségügy kihívásainak hosszú távon eleget tevő „modern” Sportkórház
a sportegészségügy meghatározó hazai bázisintézményeként kell működjön, a jelenlegi
koordináló, ellenőrző szerepének és komplexitásának megtartása, erősítése mellett.
Rendelkeznie kell a specifikus feladatok ellátásához szükséges fekvőbeteg
osztályokkal (sportsebészet, belgyógyászat, rehabilitáció), járóbeteg szakrendelésekkel,
modern diagnosztikai egységekkel, illetve teljesítménydiagnosztikai háttérrel, és az ezekre
épülő markáns sportorvosi vonalat képviselő kutatási profillal.
A Sportkórház új helyének kialakításánál mindezeket szem előtt kell tartani.”
Állásfoglalás a háziorvosok és házi gyermekorvosok sportegészségügyi
kompetenciájáról (1426/2017. /VI.29./ Kormányhatározatról)
„A Kormányhatározat következményeként tehát egy alacsony finanszírozású,
szakemberhiánnyal küzdő, de egyre inkább pozitív jövőképpel bíró sportegészségügyi
rendszer a szakma presztízsének csökkenése miatt motivációját vesztve ismét meggyengül, az
amúgy is nehézségekkel küzdő alapellátási rendszer pedig tovább terhelődik, amelynek a
háziorvost felkereső betegek (is) látják kárát.”
-

A Társaság 2016. évi kiemelt tudományos tevékenysége az 50. éves jubileumi
kongresszusának megrendezése volt, melyre június 9-10. között, a Danubius Hotel Arénában
került sor „Olimpia és egészséges nemzet” címmel.
A tudományos rendezvény fővédnöki tisztségét elfogadta Borkai Zsolt, a MOB elnöke, Dr.
Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár és Dr. Szabó Tünde sportért felelős
államtitkár is, aki az ünnepélyes megnyitón személyesen köszöntötte a konferenciát. Prof. Dr.
Tímár József, a MOTESZ akkori elnöke szintén megtisztelte és megnyitó beszédével
üdvözölte a kongresszust.
A nagysikerű konferencia 219 résztvevővel és 22 kiállító részvételével zajlott, melyen 65
előadás hangzott el, és 7 vetített poszter került bemutatásra.
A Társaságban végzett sok éves munkásságának elismeréséül 10 Tagtársunk részesült
jubileumi emlékplakett és oklevél elismerésben:
Prof. Dr. Apor Péter
Dr. Árky Nándor (†)
Dr. Jákó Péter
Dr. Kovács Árpád
Dr. Németh Frigyes
Dr. Papp Erzsébet
Prof. Dr. Pavlik Gábor
Prof. Dr. Pucsok József
Dr. Riha Éva
Dr. Szabó Gizella
Két „Legjobb fiatal előadó” díj átadására is sor kerülhetett, melyet Dr. Király Enikő és Takács
Hajnalka vehetett át.
Újdonságként került a résztvevők kezéhez a kongresszus második napján megjelent
Sportorvos Hírmondó, mely az előző napon készült helyszíni fotókkal színesített
riportanyagaival igen nagy sikert aratott.
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Összességében a konferencia igen magas szakmai színvonalú előadásokkal, jó hangulatban és
nagy sikerrel zajlott.
A honlapon 16 előadó 18 előadása, valamint a kongresszusi fotógaléria is megtekinthető.
•

A nemzetközi kapcsolatok erősítésében

szintén sokat tettünk, részt vettünk a a FIMS és az EFSMA közgyűlésein és kongresszusain:
IX. Európai Sportorvos Kongresszus (2015. szeptember 10-12. Belgium, Antwerpen) – Prof.
Dr. Pavlik Gábor;
XXXIV. FIMS kongresszus és közgyűlés (2016. szeptember 29 – október 2., Ljubljana) –
Prof. Dr. Martos Éva.
Jelentős mérdföldkőnek tekinthető Társaságunk életében a X. Európai Sportorvos
Kongresszus (2017. november 16-18. Portugália, Cascais), ahol 6 fős delegáció képviselte
Társaságunkat 7 előadással: Prof. Dr. Martos Éva, Dr. Mikulán Rita, Dr. Nagy Ágnes, Prof.
Dr. Pavlik Gábor, Dr. Szakács Noémi, Dr. Tállay András és Dr. Toman József. Köszönhetően
a Társaság stabilizálódott anyagi helyzetének, az elfogadott előadást ill. posztert igazoló
Tagtársaink kiutazása MST támogatással valósulhatott meg.
A XII. Európai Sportorvos Kongresszus megrendezésének jogát is itt nyertük el pályázatunk
sikeres bemutatása alapján, így 2021-ben Budapest ad otthont az EFSMA kongresszusnak és
közgyűlésnek. Már el is készült a weboldala: efsma2021.com elérhetőséggel.
Elnök végezetül megköszöni a négy éves munkájához nyújtott támogatást, a Tagtársak aktív,
segítő közreműködését az elért sikerekhez és eredményekhez, majd kellemes karácsonyi
ünnepeket, és eredményekben gazdag, boldog új évet kíván.
Dr. Halasi T. megköszönve a beszámolót, kéri a közgyűlés tagjait annak nyílt szavazással
történő elfogadására.
A közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadják a 2018. évi elnöki beszámolót.
Dr. Halasi T. felkéri Dr. Unger Péter pénztárost, tartsa meg a 2018. évi pénzügyi
beszámolóját és terjessze elő a 2019. évi költségvetési tervezetet.
Dr. Unger P. a Társaság 2018. évi pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztat:
Bankforgalom

(Ft)

Nyitó egyenleg 2018. 01. 01.

3 253 536

Bevételek (2018. 11. 30-ig)
- Szemle közületi előfizetés
- Honlapon reklám
- Tagdíj
- Kamat
- SZJA 1 % felajánlás
- Kongresszusi bevétel
Összesen

29 700
120 000
1 560 000
96
14 867
1 437 113
3 161 776
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Kiadások (2018. 11. 30-ig)
- Sportorvosi Szemle (3 szám tördelés, nyomda)
- Könyvelés, iroda
- FIMS, EFSMA, MOTESz tagdíjak
- Honlap karbantartás, frissítés (I-III. n. év)
- Banki költségek
- Egyéb
- 2018. Dalmady (terembérlés, technika stb.)
- Elszámolásra kiadott összeg (Házipénztárba)
Összesen

1 577 619
558 000
140 487
95 250
79 358
24 241
362 146
580 000
3 417 101

Banki bevétel – kiadás egyenleg 2018. 11. 30.

- 255 325

Házipénztár forgalom
Nyitó egyenleg (2018. 01. 01.)

98 115

Bevételek (2018. 11. 30-ig)
- Elszámolásra felvett összeg bankból
- Tagdíj
Összesen

580 000
10 000
688 115

Kiadások (2018. 11. 30-ig)
- Posta
- Működési ktg. kp. elszámolásra
- Egyéb
Összesen

17 395
50 000
170 145
237 540

Házipénztári bevétel – kiadás egyenleg 2018. 11. 30.

450 575

A Társaság vagyona
2018. 11. 30-án
Bankban
Házipénztárban
Összesen

3 024 411
450 575
3 474 986

További 2018. évi várható bevételek
Sportért Felelős Államtitkárság
Visszautalás
Összesen

1 000 000
70 000
1 070 000

További 2018. évi várható kiadások
Közgyűlés, Dalmady kb.
Könyvelés
Ügyvéd
Iroda
Honlap
Banki költség kb.
Banki kp. felvét elszámolása számlákkal
Összesen kb.

250 000
150 000
100 000
101 600
31 750
10 000
400 000
1 043 350

2018. évi várható bevételek – kiadások egyenlege

26 650
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A MST előrelátható vagyona 2018. 12. 31-én kb.

3 501 636

2019. évi költségvetési tervezet
Bevételek
Áthozat kb.
Sportért Felelős Államtitkárság
Tagdíj kb.
Egyéb kb.
Összesen kb.

3 500 000
1 000 000
1 500 000
100 000
6 100 000

Kiadások
Szemle (4 szám)
Iroda + bank
Könyvelés
Dalmady + EFSMA kongr. részvétel kb.
Tagdíjak (FIMS, EFSMA, MOTESz) kb.
Honlap
Összesen kb.

2 000 000
700 000
150 000
1 600 000
150 000
130 000
4 730 000

Dr. Unger P. megköszöni a munkájához nyújtott segítséget és a pénztárosi tisztségéhez
kapott bizalmat.
Dr. Halasi T.: Megköszönve a pénzügyi beszámolót és a 2019. évi költségvetési tervezetet,
felkéri Dr. Légrádi Józsefet, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját.
Dr. Légrádi J.: Dr. Dani Vilmos és Dr. Lejkó Dezső felügyelő bizottságbeli tagtársaival
együtt áttekintették a 2018. év pénzügyi beszámolót, azt formailag és tartalmilag az
előírásoknak megfelelőnek találták.
A Társaság eleget tett a civil törvény által előírt kötelezettségeknek.
Elkészült a Társaság – az európai általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelő Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata, felkerült a honlapra is, és amelyet mind az
adatkezelő és adatfeldolgozó, mind a Társaság tagjai maradéktalanul betartanak.
Az Alapszabályban rögzítetteket a Társaság betartotta, mind a vezetőségi és elnökségi ülések
számát, mind azok összehívásának, jegyzőkönyvezésének menetét illetően.
Tisztelettel köszönve az eddigi bizalmat, a pénzügyi beszámolót elfogadásra ajánlja.
Dr. Halasi T.: Megköszönve a Felügyelő Bizottság munkáját és beszámolóját, kéri a
közgyűlés résztvevőit a pénzügyi beszámoló nyílt szavazással történő elfogadtatására.
A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadják a 2018. évi pénzügyi beszámolót.
Dr. Halasi T.: Felkéri Prof. Dr. Martos Éva elnök asszonyt a MST 2018. évi tisztségviselői
választás szabályainak és menetének ismertetésére.
Elnök: A MST 2018. évi tisztújító közgyűlésére a meghívók a közgyűlésen tárgyalandó
napirendi pontokkal - szabályszerűen, legalább 8 nappal korábban, írásban, elektronikus
módon igazolhatóan – kiküldésre kerültek.
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A közgyűlés az azonos napirenddel meghirdetett halasztott időpontban határozatképes.
A Vezetőség 2014. 12. 11-i ülésén hozott határozat szerint a MST új elnöke Dr. Halasi Tamás
Ph.D.
A MST Vezetősége felkérte a Jelölő Bizottságot (Dr. Budavári Ágota, Dr. Mikulán Rita és
Dr. Toman József), hogy állítsák össze a jelölő listát a MST tagjaitól beérkezett javaslatok
alapján a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira, valamint a Pénztáros
személyére.
A beérkezett javaslatok és a jelöltek elfogadó nyilatkozata alapján összeállított, lepecsételt
jelölő listákat a közgyűlés résztvevői a regisztrációkor nyomtatott formában kézhez kapták,
mellyel leadhatják szavazatukat.
A tag személyesen vagy meghatalmazottja útján is gyakorolhatja szavazati jogát. A
meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni és a
jelenléti ív aláírásakor vagy szavazás előtt a jegyzőkönyvvezető részére átadni.
Amennyiben új jelöltre hangzik el javaslat, és a jelölt nyilatkozatával elfogadja a jelölést, a
jelölt neve felkerül a megfelelő jelölő listára.
Tájékoztat arról, hogy a Vezetőség javaslata alapján a 3 tagú Szavazatszámláló Bizottságba
Nagy Barbara, Dr. Sipos Andrea és Rigler Anikó személyére érkezett előterjesztés.
Amennyiben más javaslat vagy észrevétel nincs, kéri a közgyűlés résztvevőit a
Szavazatszámláló Bizottság tagjaira tett előterjesztés elfogadására nyílt szavazással.
A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadják a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira tett
javaslatot.
Elnök: Javasolja, hogy a szavazás tisztségenként, 4 körben bonyolódjék, (pénztáros,
Felügyelő bizottsági elnök, Felügyelő bizottsági tagok, Vezetőség) tekintettel arra, hogy van,
aki több tisztségre is jelölést kapott.
A Vezetőség 20 tagú, tagjai: (elnök Dr. Halasi T., volt elnök Dr. Martos É., pénztáros) + 17
főt a közgyűlés választ meg a jelöltekből.
Amennyiben egy Tagtárs neve a Felügyelő Bizottságba és más tisztségre is (vezetőségi tag,
pénztáros) jelölésre került, nyilatkozatával csak egyiket fogadhatja el. A Felügyelő Bizottság
tagjainak nem lehet semmilyen egyéb funkciójuk a Társaságban.
Kéri a közgyűlés résztvevőit, hogy nyílt szavazással döntsenek a 4 körös szavazás
elfogadásáról.
A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadják a 4 körös szavazást.
Első körben a pénztáros, majd a FB elnöke, ezt követően a FB tagjai, majd a Vezetőség
tagjainak megválasztására kerül sor.
Kéri a közgyűlés résztvevőit a szavazás sorrendjének nyílt szavazással történő elfogadásáról.
A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadják a szavazás sorrendjét.
A Társaság pénztárosi tisztségének betöltésére Dr. Tarr Márton személyére érkezett javaslat,
aki nyilatkozatával elfogadta a jelölést.
Amennyiben más javaslat, észrevétel nincs, kéri a közgyűlés résztvevőit, hogy egyértelmű
„X” jelzéssel töltsék ki a szavazólapot, és adják át a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak.
A Szavazatszámláló Bizottság összesítését követően Elnök ismerteti a titkos szavazás
végeredményét.
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Megállapítja a szavazatok és a szavazás érvényességét: 66 érvényes szavazatot számolt össze
a bizottság, érvénytelen szavazat nem volt.
A MST pénztárosi tisztségére a közgyűlés Dr. Tarr Mártont választotta.
A MST Felügyelő Bizottsága elnöki tisztségének betöltésére Dr. Dobos József és Dr. Kollár
Lajos személyére érkezett javaslat, akik nyilatkozatukkal elfogadták a jelölést.
Amennyiben más javaslat, észrevétel nincs, kéri a közgyűlés résztvevőit, hogy egyértelmű
„X” jelzéssel töltsék ki a szavazólapot, és adják át a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak.
A Szavazatszámláló Bizottság összesítését követően Elnök ismerteti a titkos szavazás
végeredményét.
Megállapítja a szavazatok és a szavazás érvényességét: 64 érvényes szavazatot számolt össze
a bizottság, egy érvénytelen szavazat volt.
A MST Felügyelő Bizottságának elnöki tisztségére a közgyűlés Dr. Dobos Józsefet
választotta (56 szavazattal), Dr. Kollár Lajos 8 szavazatot kapott.
A MST Felügyelő bizottsági tagi tisztségeinek betöltésére Dr. Dani Vilmos, Dr. Lejkó Dezső
és Dr. Pelle Judit személyére érkezett javaslat, akik nyilatkozatukkal elfogadták a jelölést.
Amennyiben más javaslat, észrevétel nincs, kéri a közgyűlés résztvevőit, hogy egyértelmű
„X” jelzéssel töltsék ki a szavazólapot, és adják át a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak.
A Szavazatszámláló Bizottság összesítését követően Elnök ismerteti a titkos szavazás
végeredményét.
Megállapítja a szavazatok és a szavazás érvényességét: 66 érvényes szavazatot számolt össze
a bizottság, egy érvénytelen szavazat volt.
A MST Felügyelő Bizottsága tagi tisztségeinek betöltésére a közgyűlés Dr. Pelle Juditot (54
szavazattal) és Dr. Lejkó Dezsőt (51 szavazattal) választotta.
Elnök ismerteti (kivetítőn is láthatóan) a MST Vezetőségébe javasolt Tagtársak névsorát,
akik nyilatkozatukkal elfogadták a jelölést:
Apor Péter dr.
Arató Endre dr.
Boros Szilvia dr.
Budavári Ágota dr.
Dani Vilmos dr.
Fazekas Gábor dr.
Gógl Álmos dr.
Hidas Péter dr.
Horváth J. Krisztina dr.
Jákó Péter dr.
Jancsó Gábor dr.
Késmárszky Róbert dr.

Kiss-Polauf Marianna dr.
Kollár Lajos dr.
Kovács Péter dr.
Lohner Balázs dr.
Matusovits Andrea dr.
Mikulán Rita dr.
Olexó Zsuzsanna dr.
Pavlik Attila dr.
Pavlik Gábor dr.
Pucsok József dr.
Rózsa Szilveszter dr.
Schiszler Gábor dr.

Soós Ágnes dr.
Sydó Tibor dr.
Szabó György dr.
Szabó Ildikó dr.
Tállay András dr.
Tarr Márton dr.
Téglásy György dr.
Tiszeker Ágnes dr.
Toman József dr.
Unger Péter dr.
Vannai Judit dr.

Tájékoztat arról, hogy a szavazólap csak abban az esetben érvényes, ha azon a Vezetőségbe
max. 17 fő jelölt szerepel (mivel a pénztáros, az elnök és a leköszönő elnök automatikusan
tagja lesz a 20 tagú Vezetőségnek).
Kéri a közgyűlés résztvevőit, hogy amennyiben új jelölt felvételére van javaslatuk, tegyék
meg észrevételüket.
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Dr. Pavlik Gábor: Dr. Kováts Tímea sportszakorvos felvételét javasolja a jelölt listára, aki
SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, valamint a Testnevelési Egyetem
munkatársa.
Elnök kéri a közgyűlés résztvevőit, hogy nyílt szavazással döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadják a javaslatot.
A jelölt nyilatkozatának helyszíni aláírását követően felkerült a MST Vezetőségébe javasolt
Tagtársak névsorába, Elnök kéri a szavazólapokra történő felvételét.
Dr. Molnár Szabolcs: Dr. P. Szabó Gabriella gyermekgyógyász sportszakorvos, az OSEI
Debreceni Regionális Központja munkatársának felvételét javasolja a jelölt listára.
Elnök kéri a közgyűlés résztvevőit, hogy nyílt szavazással döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadják a javaslatot.
A jelölt nyilatkozatának helyszíni aláírását követően felkerült a MST Vezetőségébe javasolt
Tagtársak névsorába, Elnök kéri a szavazólapokra történő felvételét.
Amennyiben más javaslat, észrevétel nincs, kéri a közgyűlés résztvevőit, hogy egyértelmű
„X” jelzéssel töltsék ki a szavazólapot, és adják át a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak.
A Szavazatszámláló Bizottság összesítését követően Elnök ismerteti a titkos szavazás
végeredményét.
Megállapítja a szavazatok és a szavazás érvényességét: 67 érvényes szavazatot számolt össze
a bizottság, érvénytelen szavazat nem volt.
A MST Vezetőségének tagjai sorába az alábbi tagtársak kerültek:
1. Dr. Apor Péter
2. Dr. Budavári Ágota
3. Dr. Hidas Péter
4. Dr. Jákó Péter
5. Dr. Kiss-Polauf Marianna
6. Dr. Kováts Tímea
7. Dr. Mikulán Rita
8. Dr. Olexó Zsuzsanna
9. Dr. Pavlik Attila
10. Dr. Pavlik Gábor
11. Dr. Pucsok József
12. Dr. Schiszler Gábor
13. Dr. Soós Ágnes
14. Dr. Tállay András
15. Dr. Téglásy György
16. Dr. Tiszeker Ágnes
17. Dr. Toman József
Elnök a leköszönő Vezetőség nevében is gratulál és jó munkát kíván a Magyar Sportorvos
Társaság újonnan megválasztott tisztségviselőinek.
Megköszöni a Jelölő és a Szavazatszámláló Bizottság munkáját és a jelenlévők részvételét.
Berekeszti az ülést, majd felkéri az újonnan megválasztott Vezetőséget, hogy tartsa meg
alakuló ülését, amelyen megválasztják az Elnökség tagjait.
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A MST megújult Vezetősége 2018. december 6-án a helyszínen megtartotta alakuló ülését.
(Kimentette magát: Dr. Kiss-Polauf Marianna, Dr. Pucsok József, Dr. Schiszler Gábor.)
Dr. Halasi T.: Köszönti az új Vezetőség tagjait.
Javaslatot tesz a MST tisztségviselőire, kéri a javaslatok nyílt szavazással történő elfogadását.
A szavazás titkosan bonyolódik, a Vezetőség tagjai részére átadott szavazólapokkal.
Leendő elnöki tisztségre javasolja Dr. Pavlik Attilát.
A Vezetőség tagjai (1 tartózkodás mellett) elfogadják a javaslatot.
Főtitkári tisztségre javasolja Dr. Tállay Andrást.
A Vezetőség tagjai (1 tartózkodás mellett) elfogadják a javaslatot.
Titkári tisztségre javasolja Dr. Mikulán Ritát.
A Vezetőség tagjai (1 tartózkodás mellett) elfogadják a javaslatot.
A Vezetőség elnökségi képviseletére Prof. Dr. Pavlik Gábor személyét javasolja.
A Vezetőség tagjai (1 tartózkodás mellett) elfogadják a javaslatot.
Kéri a Vezetőség tagjait, hogy adják át szavazólapjaikat a Szavazatszámláló Bizottság részére.
Az összesítést követően ismerteti a szavazás eredményét.
Az Elnökség tagjai:
Dr. Halasi Tamás Ph.D elnök
Prof. Dr. Martos Éva volt elnök
Dr. Tarr Márton pénztáros
Az alakuló ülésen megválasztott elnökségi tisztségviselők:
Főtitkár: Dr. Tállay András Ph.D (17 szavazat)
Titkár: Dr. Mikulán Rita Ph.D (16 szavazat)
A Vezetőséget az Elnökségben Prof. Dr. Pavlik Gábor képviseli (15 szavazat)
Jövendő elnök: Dr. Pavlik Attila Ph.D (16 szavazat)
Dr. Halasi T. Gratulál a Társaság megválasztott tisztségviselőinek, sok sikert kívánva a
munkájukhoz.
Végezetül megköszöni a közgyűlés résztvevőinek a jelenlétét, és a közgyűlést berekeszti.
Felkéri Prof. Dr. Martos Évát, a MST elnökét a Dalmady Emlékülés megnyitására.
***
Elnök köszönti a megjelenteket, és elsősorban örömmel tájékoztat arról, hogy ismét jubileumi
ülés résztvevői lehetünk, hiszen éppen 50 éve, 1968-ban alapították a Társaság legmagasabb
rangú elismerését, a Dalmady Emlékérmet, melyet elsőként Dr. Arató Emil vehetett át.
Felkéri Prof. Dr. Pavlik Gábort, a Bíráló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a MST fiatal
szakemberek részére kiírt pályázatának eredményét.
Prof. Dr. Pavlik G.: Két értékes pályamű érkezett, amelyeket a Bíráló Bizottság tagjaival
(Prof. Dr. Apor Péter, Dr. Pavlik Attila) és Dr. Halasi Tamás szakmai véleményezésével
egyetértésben egyaránt díjazásra méltónak ítéltek.
Mindkét dolgozat megfelelt a kiírás szempontjainak, a nehéz döntést a pályaművek
kidolgozottsága és irodalmi háttere könnyítette csak kissé.
II. helyezésben részesül Dr. Tátrai Miklós „Hátsó vállízületi instabilitás kezelésének
eredményei” c. dolgozata.
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Az I. díjat Dr. Tábori Lilla „Korai artrózis kezelési lehetőségei magas sport aktivitású
pácienseknél” c. pályamunkájáért veheti át.
Ezúton is gratulál a pályázóknak.
Elnök megköszönve a Bíráló Bizottság munkáját, elismerését fejezi ki a fiatal Tagtársaknak,
és felkéri Dr. Halasi Tamást, hogy ismertesse a Jelölő Bizottság Vezetőség elé terjesztett
javaslata alapján a MST 2018. évi Dalmady Emlékülésén kitüntetésben részesülők névsorát.
Dr. Halasi T. tájékoztat a társasági elismerések odaítéléséről.
Csinády Jenő emléklap elismerésben részesül Harasztiné Dr. Sárosi Ilona a
sportegészségügy terén végzett tudományos kutató és gyakorlati munkájáért.
A Magyar Sportorvos Társaság emléklapját Dr. Szabó Ildikó Rózsa veheti át, a sportorvoslás
terén végzett munkájáért.
A MST a sportorvoslás terén végzett sok éves munkásságának elismeréseként a
Sportorvoslásért emléklapot adományozza Dr. Uzoni Katalin részére.
A sportorvoslás terén elért tudományos kutató és gyakorlati munkája elismeréséül a Társaság
Dalmady Emlékéremmel tüntette ki Dr. Tiszeker Ágnest.
A MST 2018. évi Dalmady Emlékülését Dr. Tiszeker Ágnes „A doppingolás és a
doppingellenőrzés története az ókori olimpiai játékoktól napjainkig” c. emlékelőadása zárta.
kmf.

Dr. Halasi Tamás Ph.D
a MST főtitkára
levezető elnök

Prof. Dr. Martos Éva
a MST elnöke

Szücs Rita
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Dr. Mikulán Rita Ph.D

Dr. Unger Péter
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