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Jegyzőkönyv 

 

a Magyar Sportorvos Társaság (MST) 2021. december 2-án megtartott  

online közgyűléséről és Dalmady Emléküléséről 
 

Ideje:  2021. december 2., 15,45 óra. 

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

Kimentette magát: Dr. Lohner Balázs 

 

Napirend: 

 

I.  Közgyűlés 

  Megnyitó 

  Elnöki beszámoló 

  2021. évi pénzügyi beszámoló,  

     2022. évi költségvetési tervezet 

 Felügyelő bizottsági beszámoló 

       II.  Dalmady Emlékülés 

 Elnöki köszöntő 

 Pályadíjak átadása 

 Emléklapok átadása 

 Dalmady Emlékérem átadása 

 

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

hogy a 15,45 órai kezdéssel meghirdetett közgyűlés azonos napirenddel 16,00 órakor 

határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Szücs Ritát, hitelesítésére Dr. Mikulán Ritát és 

Prof. Dr. Pavlik Gábort javasolja.  

Tájékoztat arról, hogy az online közgyűlés egyszerűbb lebonyolítása érdekében az ülés 

levezetését vállalja, és egyben – mivel személyi kérdésekben nem kell döntést hozni – 

indítványozza a nyílt szavazás elfogadását. 

Kéri a javaslatok nyílt szavazással történő elfogadását. 

 

A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadják a javaslatokat. 

 

2021. évi elnöki beszámolójának bevezetőjében ismerteti a Vezetőség tagjait: 

 

Elnök:  Dr. Halasi Tamás  

Főtitkár: Dr. Tállay András 

Titkár:  Dr. Mikulán Rita 

Pénztáros: Dr. Tarr Márton 

  

Tagok: 

  

Dr. Apor Péter 

Dr. Gógl Álmos 

Dr. Hidas Péter 

Dr. Jákó Péter 

Dr. Kiss 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 
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A Vezetőség Tanácsadó Testülete:   A vezetőségi ülésekre állandó    

Dr. Kovács Árpád     meghívottak: 

Dr. Szabó Gizella      Dr. Horváth Judit Krisztina 

Dr. Uzoni Katalin     Dr. Lohner Balázs 

       Dr. Varga Nóra 

  

Oktatási és Tudományos Bizottság:  Felügyelő Bizottság: 

Elnök:  Dr. Pavlik Attila   Elnök: Dr. Dobos József 

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

Tagok:  Dr. Apor Péter    Dr. Pelle Judit 

  Dr. Martos Éva 

  Dr. Mikulán Rita 

 

A Társaság székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 27. (OSEI) 

 

A taglétszám 197 fő (2020-ban 188 fő), azonban sajnálatos a tagdíjfizetési kötelezettség máig 

is mindössze 80 %-os teljesítettsége. 

 

A NAV által megkövetelt megnövekedett könyvelési feladatok miatt indítványozza a 

könyvelő díjának 20.000.- Ft/hó összegre történő emelését. 

 

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

fáradhatatlan munkájának eredményeképpen – folyamatosan friss információkkal, hírekkel, 

szakmai anyagokkal szolgálja a sportorvoslás iránt érdeklődőket. 

 

2020 novemberétől a Társaság megvásárolta a Zoom programot, mellyel lehetőség nyílt akár 

100 fő részvételével is online rendezvények tartására, így ennek alkalmazásával került sor a 

rendes évi elnökségi és vezetőségi ülésekre is. 

 

Elnökségi ülésre két alkalommal (2021. 03. 10-én és 2021. 11. 10-én); összevont elnökségi és 

vezetőségi ülésre négy alkalommal (2021. 01. 20., 2021. 05. 12., 2021. 09. 08. és 2021. 11. 

17.) került sor. 

  

Az idei évben két alkalommal szervezett a Társaság online tudományos ülést: 

„Visszatérés a sportba” címmel 2021. január 26-án, melyen 3 előadást láthattak a résztvevők 

(Dr. Pavlik Attila Ph.D, Dr. Tállay András Ph.D és Dr. Toman József), és melyek 

megtekinthetőek a Társaság honlapján is. 

 

A Magyar Gyógytornász Társaság Sportfizioterápiás Munkacsoportjával karöltve rendezte 

meg a Társaság „A sportkardiológia aktuális kérdései” címmel – a szintén nagy sikerrel zajlott 

- online tudományos ülését 2021. március 17-én, melyen Prof. Dr. Merkely Béla, Prof. Dr. 

Gellér László és Dr. Vágó Hajnalka Ph.D prezentációit láthatták az érdeklődők. 

 

A MST kongresszusára „Tokió 2020” címmel – egy éves halasztást követően - 2021. május 

27-28-án online került sor. A vártnál nagyobb sikerrel zajlott a tudományos rendezvény, 186 

résztvevővel. Az elhangzott 82 előadás és 9 e-poszter lényegében minden szakterületet 

érintett, kiemelve a Covid és sport, valamint az olimpiai felkészülés témaköreit. Újdonság volt 

a három sportági szekció (kajak-kenu, kézilabda és úszás), mellyel olyan szakembereket is 

üdvözölhettünk a kongresszuson, akik egyébként szerényebb érdeklődést tanúsítottak volna 

iránta. Különösen örvendetesnek ítélhető a fiatal diplomások, gyógytornászok, 

http://www.sportorvostarsasag.hu/
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sportszakemberek aktivitása. A Fiatalok fórumán három díjazottat köszönthettünk: Sinka 

Gréta Csillát, Szakszon Flórát és Utczás Margitát. 

  

Az év legrangosabb eseménye a XXXVI. FIMS kongresszus volt, mely hibrid (online és 

perszonális) formában került megrendezésre Athénban, 2021. szeptember 23-26. között. 

Társaságunk MST szimpózium tartásával képviseltette magát, Prof. Dr. Martos Éva és Dr. 

Vágó Hajnalka Ph.D személyes részvételével és előadás tartásával, valamint Dr. Kiss 

Marianna és Dr. Toman József online prezentációjával. A szimpózium fő témája a sportolók 

ellátása volt a Covid-19 pandémia alatt. Elnökségünk tagjai online követték a tudományos 

rendezvény programját.  

A világkongresszus hibrid formában történő megrendezésének sikertelensége és buktatói nagy 

részben hozzájárultak az Európai Sportorvos Társaság 2022. április 20-23. között Budapestre 

tervezett XII. Kongresszusának és Közgyűlésének lemondásához.  

 

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. Ez 

évben két szám látott napvilágot, a 2. szám a kongresszusi előadáskivonatokkal. 

A periodika e-mail címe: sportorvosiszemle@gmail.com  

Felelős szerkesztő:   Olexó Zsuzsanna 

Szerkesztőbizottság  

Elnök:    Martos Éva 

Tagok:    Dobos József 

    Farkas Anna 

    Halasi Tamás 

    Hidas Péter 

    Jákó Péter 

    Mikulán Rita 

    Pavlik Attila 

    Pavlik Gábor 

    Pucsok József 

 

A Társaság járvány elleni tevékenységét tekintve kiemelendő a PMC 4 millió forintos 

adományának szétosztásában vállalt szerepünk. 1,5 MFt értékben kerültek elosztásra 

fertőtlenítőszerek, valamint 2,5 MFt értékben vírustesztek beszerzése és elosztása történt meg. 

Az extrém adminisztrációs feladatokat követelő közreműködésünkkel a Társaságnak 

gazdasági előnye nem származott, azonban 16 szervezetnek nyújthattunk segítséget. 

 

A MST hazai kapcsolatait, a társszakmákkal történő együttműködést fémjelzi a számos 

tudományos rendezvényen történő részvételünk, aktív közreműködésünk.  

 

Követtük a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) tudományos 

rendezvényeit, részt vettünk a MOTESZ szövetségi tanácsülésein (2021. április 15. és 

november 25.). 

 

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030 (MÁESZ) Szakmai 

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

magát.  
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Jó együttműködésről számolhatunk be többek között a Magyar Edzők Társaságával, a Magyar 

Sporttudományi Társasággal, valamint a Magyar Elhízástudományi Társasággal is. 

 

Szoros szakmai kapcsolatot ápolunk a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületével, a 

Magyar Ortopéd Társasággal és a Magyar Artroszkópos Társasággal, is. Ez utóbbival az idén 

decemberre tervezett közös szimpóziumunkat tavaszra kényszerültünk halasztani. 

 

Társaságunk több tagja is képviselteti magát a MOB Orvosi Bizottságában, Dr. Tállay András 

a Bizottság elnökeként kiemelt feladatot lát el, és aki a tokiói olimpia egészségügyi csapatát is 

vezette. A magyar csapat sportegészségügyi ellátásáról szóló beszámolóját honlapunkon is 

közzé tettük. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, Elnök megköszöni az éves munkájához nyújtott 

támogatást, és kéri a beszámoló nyílt szavazással történő elfogadását. 

 

A közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadják a 2021. évi elnöki beszámolót. 

 

Elnök felkéri Dr. Tarr Márton pénztárost, tartsa meg a 2021. évi pénzügyi beszámolóját és 

terjessze elő a 2022. évi költségvetési tervezetet. 

 

Dr. Tarr M. a Társaság 2021. évi pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztat: 

 

Dr. Tarr Márton a Társaság 2021. évi pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztat: 

Bankforgalom (Ft) 

 

Nyitó egyenleg 2021. 01. 01. 1.884.124 

 

Bevételek (2021. 11. 25-ig)  

- PM eseti támogatás 2.500.000 

- Tagdíjak 1.373.000 

- Kongresszus bevétele 1.367.274 

- Szakági támogatás a kongresszus kapcsán 300.000 

- Szemle reklám bevétel 120.000 

- Honlap reklám bevétel 43.605 

- Szemle előfizetés 39.600 

- Banki kamat 39.139 

Összesen 5.782.618 

 

Kiadások (2021. 11. 25-ig)  

- PM támogatás elköltése szerződés szerint 2.478.723 

- Szemlével kapcsolatos kiadások 1.172.621 

- FIMS athéni kongresszus részvételi díjak 656.994 

- Adminisztráció, iroda 508.000 

- FIMS, EFSMA, MOTESz tagdíjak 166.224 

- Honlap karbantartás, frissítés 107.105 

- Fiatalok fóruma, gyógyszertári számla, Vinczemill 64.422 

- Zoom előfizetés 61.665 

- Banki költségek 53.773 

- Közjegyzői díj 17.700 

Összesen 5.287.227 
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Banki bevétel – kiadás egyenleg 2021. 11. 25-én + 495.391 

 

Házipénztár   

 

Nyitó egyenleg 2021. 01. 01. 46.515 

Kiadások (2021. 11. 25-ig)  

- Postaköltség + 1 db számlatömb 21.825 

Összesen 21.825 

Házipénztár bevétel – kiadás egyenleg 2021. 11. 25-én + 24.690 

 

A Társaság összvagyona   

2021. 01. 01-én  

- Bankban 1.884.124 

- Házipénztárban 46.515 

Összesen 1.930.639 

2021. 11. 25-én  

- Bankban 2.401.340 

- Házipénztárban 24.690 

Összesen 2.426.030 

  

2021. január 1-től 2021. november 25-ig a Társaság összvagyona 473.566 Ft-tal nőtt.  

 

További 2021. évi várható bevételek  

- Sportért Felelős Államtitkárság támogatása (OSEI),  

számla leadva 

500.000 

Összesen 500.000 

 

További 2021. évi várható kiadások  

- Könyvelői díj (éves) 195.000 

- MST Fiatal Kutatók pályadíjai 180.000 

- Iroda (november, december) 101.600 

- Intellimed (honlap karbantartás, frissítés) IV. n. év 31.750 

- Banki költségek kb. 9.000 

Összesen kb. 517.350 

 

A MST előrelátható vagyona 2021. 12. 31-én kb. 2.408.680 Ft. 

 

2022. évi pénzügyi terv 

 

 

Bevételek  

- Sportért Felelős Államtitkárság támogatása (OSEI) 500.000 

- Tagdíjak kb. 1.400.000 

Kiadások  

- Az idei évhez hasonlóan kb. 3.000.000 

 

Amennyiben a tervezettek szerint alakul a költségvetés, úgy a Társaság a 2022. évet kb. 1,5 

MFt összvagyonnal tudja zárni, de kongresszusi bevétel hiányában, illetve az OSEI 500.000 

Ft-ra csökkentett támogatásával a következő évre kb. 500.000 Ft veszteség prognosztizálható. 
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Elnök: Megköszöni Dr. Tarr Márton precíz munkáját, és amennyiben észrevétel, kérdés 

nincs, kéri a közgyűlés tagjait a 2021. évi pénzügyi beszámoló és a 2022. évi költségvetési 

tervezet nyílt szavazással történő elfogadására. 

 

A közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadják a 2021. évi pénzügyi beszámolót és a 2022. évi 

költségvetési tervezetet. 

 

A továbbiakban Elnök felkéri Dr. Dobos Józsefet, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy tartsa 

meg beszámolóját.  

 

Dr. Dobos J.: Az Alapszabály, a vezetőségi és elnökségi ülésekre kiküldött meghívók és az 

ülések jegyzőkönyvei áttanulmányozása után a Bizottság tagjaival (Pelle Judit és Lejkó 

Dezső) a következő megállapításokat tesszük: 

 Az Alapszabály megkövetelte évi minimum négy vezetőségi és hat elnökségi ülés 

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

meghívók a napirendi pontok ismertetésével időben el lettek küldve. A kötelező 

mennyiségen túl volt még áprilisban egy kongresszust előkészítő ülés is. 

 A vezetőségi és elnökségi tagok a jegyzőkönyvek szerint megfelelő számban voltak 

jelen, a hiányzók időben kimentették magukat. Így a döntések, határozatok 

határozatképes üléseken, az Alapszabálynak megfelelően születtek. A jegyzőkönyvek 

szerint az Alapszabályban említett két egymást követő igazolatlan hiányzás nem 

fordult elő. 

 A pénzügyi beszámolót pár perce hallottuk, erre ezért nem kívánok külön kitérni. 

Következtetésünk: Bizottságunk nem észlelt kifogásolni valót, a Magyar Sportorvos Társaság 

2021. évi működése az Alapszabály előírásainak megfelelő, azaz törvényes volt.  

 

Elnök 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. 

 

Elnök megköszöni a közgyűlés résztvevőinek a jelenlétét, a közgyűlést berekeszti és 

megnyitja a Dalmady Emlékülést. 

 

*** 

 

Elöljáróban sajnálatát fejezi ki az elmúlt évben elmaradt Dalmady Emlékülés miatt, azonban 

most 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.: Örömét fejezi ki, hogy 6 pályamű érkezett, azonban sajnálatos, hogy 

nem mindegyik felelt meg a kritériumoknak. Két pályázó nem társasági tagként nyújtotta be 

dolgozatát, valamint elbírálási szempont volt a Sportorvosi Szemlében való közlési 

feltételeknek való megfelelőség is. A Bíráló Bizottság tagjai (Prof. Dr. Apor Péter, Prof. Dr. 

Pavlik Gábor, Dr. Tállay András Ph.D.) három pályamunkát ítéltek díjazásra méltónak. Az 

elbírálás egyik fő szempontja a minél több egyéni munkát tartalmazó dolgozat volt.  
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III. díjban részesül: Dr. Kiss Krisztina: „Az Országos Sportegészségügyi Intézet digitális 

Sportorvosi Regisztere: felépítése, gyakorlati felhasználása, és a benne rejlő tudományos 

lehetőségek” c. munkájával; 
 

II. díjas pályázatot nyújtott be Stéhli Gabriella: „A versenysportolók alvási szokásainak 

vizsgálata” c. dolgozatával; 
 

Méltán veheti át az I. díjat Szabó Daniella: „A térd elülső keresztszalag rekonstrukcióján 

átesett páciensek rehabilitációs idejét befolyásoló tényezők vizsgálata” c. pályamunkájáért. 

 

Ezúton is gratulál a pályázóknak, akik mindannyian az Országos Sportegészségügyi Intézet 

dolgozói.  

 

Elnök megköszönve a Bíráló Bizottság munkáját, elismerését fejezi ki a fiatal Tagtársaknak, 

hozzáfűzve, hogy a pályadíjakra kitűzött összeget átutalással egyenlíti ki a Társaság, az 

oklevelek személyes átadására pedig minden bizonnyal hamarosan sor kerülhet. 

 

A következőkben tájékoztat a társasági elismerések odaítéléséről. 

  

Csinády Jenő emléklap elismerésben részesül Megyeriné Szabó Anita a sportegészségügy 

terén végzett tudományos kutató és gyakorlati munkájáért. 
 

A Magyar Sportorvos Társaság emléklapját Dr. Bálint Orsolya veheti át, a sportorvoslás 

terén végzett munkájáért.  
 

A MST a sportorvoslás terén végzett sok éves munkásságának elismeréseként a 

Sportorvoslásért emléklapot adományozza Dr. Dobos József részére. 
 

A sportorvoslás terén elért kimagasló tudományos kutató és gyakorlati munkája elismeréséül 

a Társaság Dalmady Emlékéremmel tünteti ki Dr. Dani Vilmost. 

 

Elnök megköszönve a Jelölő Bizottság (Dr. Mikulán Rita Ph.D, Dr. Pavlik Attila Ph.D és Dr. 

Schiszler Gábor) munkáját, a Vezetőség nevében is gratulál a kitüntetésben részesült 

Tagtársaknak, reményét fejezve ki, hogy az emléklapok és az emlékérem személyes átadására 

mielőbb sor kerülhet. A MST 2021. évi Dalmady Emlékülését ezt követően bezárta. 

 

kmf. 

 

 

 

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

         a MST főtitkára                                      a MST elnöke 

 

 

 

       Szücs Rita 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

  Dr. Mikulán Rita Ph.D                         Prof. Dr. Pavlik Gábor  


