
1 

 

Elnöki beszámoló 

Magyar Sportorvos Társaság 

2020. 
 

Hagyományaink szerint beszámolóm elején meg kell emlékeznünk két tagtársunkról, akik 

ebben az évben távoztak közülünk. 

  

Dr. Kausz István (1932 – 2020) 

 
Kezdetben párbajtőrvívó és öttusázó – utóbbiban magyar bajnoki csapataranyat is jegyez, 

majd 1957 és 1965 között a párbajtővívó-válogatott tagjaként ért a csúcsra. Világbajnok 

egyéniben (1962) és csapatban (1959), kétszeres ezüst- és egyszeres bronzérmes; főiskolai 

világbajnok és Universiadé-győztes. 1964-ben Tokióban a csapattal aranyérmet nyert. 

Már sportolói pályafutása idején orvosi diplomát szerzett. A Központi Sportiskola, majd a 

magyar úszóválogatott orvosa. Az elmúlt évtizedekben számos nyári olimpián volt a vizes 

sportág képviselőjeként. Az egészségügyi csapat meghatározó tagja, először '72-ben 

Münchenben, végül 2012-ben Londonban. 

Elismerései közt megkapta a MOB Érdemérmet (2002) és a MOB Fair Play Életműdíjat 

(2015) is. Kausz István a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja volt. 

2011-ben az MST Sportorvoslásért Emléklapját vehette át. 

 

 
 

Dr. Kovács Gergely (1946-2020) 

      

 
 

 

Dr. Kovács Gergely ortopéd- és sportsebész, a 

klasszikus sportsebészeti iskola egyik kiváló képviselője 

volt. Négy évtizeden át dolgozott a sportsebészet 

területén. A legnagyobb elődöktől tanult, majd 1986-87-

ben vezette is a Sportkórház Ortopédiai és 

Sportsebészeti Osztályát. Mindig szívügyének tekintette 

a sportorvoslást: több évtizeden át szolgálta a labdarúgó 

utánpótlás válogatott csapatokat. Tagja volt az 1984-es 

ifjúsági Európa-bajnokságot nyert csapat egészségügyi 

stábjának. Ugyanilyen fontos volt számára az 

egészségnevelés, szívesen adta át a sportegészségügyben 

szerzett tapasztalatait, tudását a hozzá fordulóknak. 

Nyugdíjba vonulása előtt a Központi Sportiskola 

sportorvosaként dolgozott. Munkásságát a Magyar 

Sportorvos Társaság 2003-ban Emléklappal ismerte el. 

Emléküket megőrizzük. 
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MST elnökségi és vezetőségi ülések, elektronikus közgyűlés 

Az év elején elfogadott ülésterv szerint elnökségi és vezetőségi ülés 3 alkalommal történt 

(01.15., 09.09., 11.18.), elnökségi ülés pedig 2 alkalommal volt (03.11., 11.11.). A 

járványhelyzet miatt csak egy ülés maradt el májusban. A novemberi üléseket online tartottuk. 

Ennek kapcsán tájékoztatom a tagságot, hogy Társaságunk számára beszereztünk egy Zoom-

programot, amely lehetőséget nyújt időkorlát nélkül tudományos és egyéb események 

megrendezésére. 

Szintén a járvány indokolja az éves közgyűlés elektronikus lebonyolítását, amelynek jelen 

beszámoló is részét képezi. Alapszabályunk rendelkezése szerint 3 tagú Szavazatszámláló 

Bizottságot választottunk, ennek elnöke Dr. Toman József, tagjai: Dr. Kiss Mariann és Dr. 

Tiszeker Ágnes. Feladatuk a beérkező szavazólapok értékelése és erről jegyzőkönyv 

összeállítása lesz. 

 

Személyi változások a Vezetőségben és az Oktatási és Tudományos Bizottságban 

Dr. Jákó Péter lemondott OTB elnöki tisztségéről, Dr. Budavári Ágota pedig lemondott 

vezetőségi tagságáról. Több évtizedes értékes és lelkes tevékenységüket ezúton is köszönöm. 

A Vezetőség új tagja a 2019. évi vezetőségválasztás eredményei alapján Dr. Gógl Álmos. A 

Vezetőség jóváhagyásával az OTB elnöki feladatok ellátására felkértem Dr. Pavlik Attilát, az 

OTB tagságára Dr. Kováts Tímeát, akik ezt vállalták.  

 

Tagsági adatok, online számlázás 

Társaságunk taglétszáma 188 fő, tavaly 177 fő volt. A tagdíjfizetési fegyelem nem változott, 

80 %-os. 

Július 1-től a törvénynek megfelelően áttértünk az online számlázásra. 

Külön köszönet illeti pénztárosunk, Dr. Tarr Márton munkáját, amit részben tükröz a 

mellékelt pénzügyi beszámoló és jövő évi költségvetés is. 

 

Honlap 

Az MST honlapja (www.sportorvostarsasag.hu) folyamatosan frissül, elsősorban Dr. Mikulán 

Rita lelkiismeretes munkájának köszönhetően. A látogatottság stagnál. Ősszel új 

kezdeményezésként online fórumot hirdettünk, a honlapon megjelentethető video-előadások 

számára, a legjobbak díjazásának lehetőségével. Eddig nem érkezett előadás, de a lehetőséget 

továbbra is fenntartjuk. Elsősorban a fiatal kollégákat szeretném bátorítani a részvételre. 

 

Sportorvosi Szemle 

Társaságunk folyóiratának ebben az évben 2 száma jelent meg. Köszönöm Dr. Martos Éva 

főszerkesztői tevékenységét, amely rendkívüli idő és szellemi energiaráfordítást igényel. 

Hasonlóan köszönet illeti Dr. Olexó Zsuzsa szerkesztőt is. Az OSEI és MST munkacsoportja 

által készített, „Sportorvosi alkalmassági- és szűrővizsgálatok” szakmai útmutató (kiadja Dr. 

Soós Ágnes főigazgató) a Szemle 2020/1. számában jelent meg. Köszönjük az OSEI által utalt 

fél millió forintos támogatást, amely a Szemle kiadását segíti.  

 

Pályázatok 

Az MST pályázatára 4 munka érkezett. A Bíráló Bizottság (D. Pavlik Gábor, Dr. Tállay 

András, Dr. Apor Péter) javaslatát elfogadva a Vezetőség a következő díjakat ítélte oda. II. 

helyezést nyert Major Zsuzsanna: „A SARS-COVID-19 hatásának vizsgálata a sportolási 

szokásokra egyetemisták körében”. III. helyezést kapott Barkóczi Dóra: „A törzsstabilizátorok 

és az alsó végtag izom teljesítménye közötti összefüggések meghatározása utánpótlás és 

professzionális jégkorong játékosok körében.” Az eredményeket Honlapunkon is közzé 

tesszük.  
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Hazai kapcsolatok  

Társaságunk 54 éve a MOTESZ tagja. Idén is minden ülésen és közgyűlésen jelen volt 

képviselőnk. Részt vettünk a MÁÉSZ program (Magyarország átfogó egészségvédelmi 

szűrőprogramja 2010-2020-2030) keretében zajló Népegészségügyi Konferencián, amelyet a 

Tudományos Akadémián rendeztek. Elnökségi és Vezetőségi tagjaink továbbra is fontos 

szerepet vállalnak a MOB Orvosbizottságának munkájában. 

Az idei év jelentős újdonsága a sportorvostan oktatásának elindítása a Semmelweis 

Egyetemen. Részt veszünk a Sportorvostan Tanszék munkájában, valamint az elméleti és 

gyakorlati oktatásban is.  

 

MST kongresszus (Tokió 2020.) 

Hagyományosan 2 évente rendezett kongresszusunkat a járványhelyzet miatt 2020. májusról 

novemberre halasztottuk, majd hasonló okból a Vezetőség ismételt halasztásról döntött. A 

végleges időpont 2021. május 27-28., a helyszín továbbra is a Lurdy ház. Arról is döntés 

született, hogy amennyiben a hagyományos rendezés 2021. májusban sem lehetséges, a 

kongresszust online bonyolítjuk le.   

 

Nemzetközi kapcsolatok  

A 36. FIMS kongresszus, amely Athénban, 2020. szeptember 24-27-re volt tervezve, 

halasztásra került, új időpontja 2021. 09. 23-26. Társaságunk továbbra is támogatja anyagilag 

az előadásokkal történő részvételt. Ezen a kongresszuson egy MST szekciót is tervezünk, 

ehhez minél több kolléga bejelentkezését várjuk. Az absztrakt beküldés határideje 2021. 

április 30. A honlap már elérhető: www.fims2020.com 

 Az Európai Sportorvos Társaság (EFSMA) 12. kongresszusa, amelynek rendezési jogát 

elnyertük, Budapesten, 2022. 04. 20-23-án lesz. 

 

Végül minden kedves tagtársunknak jó egészséget, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Évet kívánok. 

 

Budapest, 2020. 12. 03.  

     

         Dr. Halasi Tamás 

        elnök 


