Jegyzőkönyv
a Magyar Sportorvos Társaság 2016. december 7-én megtartott
közgyűléséről és Dalmady Emléküléséről
Helye: Országos Sportegészségügyi Intézet, Tornacsarnok
(1123 Budapest, Alkotás u. 48.)
Ideje: 2016. december 7., 13,30 óra.
Napirend:
I. Közgyűlés
 Megnyitó
 Elnöki beszámoló
 2016. évi pénzügyi beszámoló,
2017. évi költségvetési tervezet
 Felügyelő bizottsági beszámoló
 Pénztárosi tisztségviselő megválasztása
 Alapszabály módosításának elfogadása
II. Dalmady Emlékülés
 Elnöki köszöntő
 Pályadíjak átadása
 Emléklapok átadása
 Dalmady Emlékérem átadása
 Dalmady Emlékelőadás:
Jelen vannak: a MST tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint.
Tekintettel arra, hogy a közgyűlés a meghirdetett 13,30 órai kezdési időpontban
határozatképtelen, a közgyűlés megnyitását Elnök 14,00 órára halasztja.
I. napirendi pontban Dr. Halasi Tamás Ph.D főtitkár köszönti a megjelenteket, és felkéri
Prof. Dr. Martos Éva elnök asszonyt a közgyűlés megnyitására és elnöki beszámolójának
megtartására.
Elnök köszönti a megjelenteket. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Szücs Ritát, hitelesítésére
Prof. Dr. Pavlik Gábort és Dr. Pavlik Attilát. Kéri a javaslatok nyílt szavazással történő
elfogadását.
A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadják a javaslatokat.
Örömmel tájékoztat arról, hogy a meghirdetett napirendi pontokban változás történt, Dr.
Dobos József egyelőre nem mond le pénztárosi tisztségéről, így utódjának megválasztására
nincs szükség. Kéri a közgyűlés résztvevőit a módosított napirend elfogadására.
A MST közgyűlése a módosított napirendet egyhangúlag elfogadja.
2016. évi elnöki beszámolójának bevezetőjében megrendüléssel emlékezik meg a Társaság ez
évben elhunyt két tagjáról.
Életének 89. évében elhunyt Dr. Dóka József gyémántdiplomás radiológus, sportorvos, az
OSEI korábbi munkatársa. Az ötvenes években a Vasas labdarúgócsapatát segítette, majd a
Magyar Sportlövő Szövetség orvosa volt.
Néhány napja Dr. Deák Valéria anaesthesiológus, sportorvos, az evezős és az öttusa
válogatott keret orvosa 55 évesen távozott közülünk. Több olimpián segítette az egészségügyi
csapat munkáját, tagja volt a Repülőorvosi Bizottságnak és a MST Vezetőségének is.
A közgyűlés résztvevői egy perces néma felállással adóznak elhunyt Tagtársaik emlékének.
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A továbbiakban emlékeztet arra, hogy az előző közgyűlés elfogadta a törvényi megfelelőség
érdekében átdolgozott Alapszabályt.
Tájékoztat a vezetőségi és elnökségi ülésekről, melyekre 2016-ban összesen 6 alkalommal
került sor, köztük 4 alkalommal összevont ülések keretében.
A www.sportorvostarsasag.hu oldalon elérhető a Társaság nagy érdeklődéssel kísért honlapja,
melynek állandó rovatai folyamatosan frissülnek. A tanfolyamokról, továbbképzésekről és a
társasági hírekről aktuális információkat kaphat a látogató, valamint teljes terjedelmében közli
a Sportorvosi Szemlék tartalmát mintegy 10 évre visszamenőleg. A szakmai anyagokhoz is
hozzáférést biztosít a weboldal. Mindezek mellett fotógalériával ad beszámolót a Társaság ez
évi jubileumi kongresszusáról, melyhez 16 előadó 18 előadásának közzétételéhez is
hozzájárult. Külön köszönet illeti a riói olimpián résztvevő egészségügyi csapat tagjait, akik
friss, személyes fotókkal nyújtottak színes beszámolót a team munkájáról.
A Társaság ez évi kiemelt 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 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.
Témák szerint: sportsérülések diagnosztikája, kezelése és rehabilitációja 22; a labdajátékok
sportorvosi vonatkozásai 11; sportkardiológia 8; biomechanika 6; teljesítménydiagnosztika 5;
elhízás és fizikai aktivitás 5; gyermek- és időskori sport 4; olimpiai játékok 4.
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 fotókkal színesített riportanyagokkal igen
nagy sikert aratott.
Összességében a konferencia igen magas szakmai színvonalú előadásokkal, jó hangulatban és
nagy sikerrel zajlott, valamint nem utolsó sorban anyagi nyereséggel, melyről a pénzügyi
beszámoló ad majd tájékoztatást.
A Társaság Elnöksége rendszeresen képviseltette magát az idén fennállásának szintén 50.
évfordulóját ünneplő MOTESZ szövetségi tanácsülésein, valamint a MOB közgyűlésein.
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A Társaság képviselőinek aktív részvételéről számolt be a Társasággal együttműködő Magyar
Sporttudományi és a Magyar Elhízástudományi Társaságok rendezvényein.
Fentiek mellett az ez évben zajlott számos hazai tudományos konferencián képviselte elnök és
az Oktatási és Tudományos Bizottság elnöke a Társaságot előadóként ill. bizottsági tagként,
többek között a VII. Népegészségügyi Konferencián, a Magyar Kardiológusok Társasága
Tudományos Kongresszusán, az „Esély és akarat”címmel megrendezett parasport
konferencián, a Magyar Dietetikusok Szakmai Konferenciáján stb. Tagtársaink aktív
közreműködése további tudományos rendezvények sikeres megrendezéséhez járult hozzá.
Ez évben került sor az Egészségügyi Szakmai Kollégium Sportegészségügyi Tagozatának
megújítására, melyben a MST 7 fővel képviselteti magát.
Tagozatvezető: Dr. Soós Ágnes, tagok: Prof. Dr. Pavlik Gábor és Dr. Varga Lehel.
A Tanács tagjai:
Dr. Halasi Tamás Ph.D
Dr. Jákó Péter
Prof. Dr. Martos Éva
Dr. Mikulán Rita Ph.D
Prof. Dr. Préda István
A Sportorvosi Szemle jelenlegi példányszáma 260, idén két száma látott napvilágot.
A 2016/1. szám a jubileumi kongresszus absztraktjait tartalmazta, a 2. számban az eredeti
közlemények, konferencia beszámolók, folyóirat referátumok és a gyakorlati sportorvoslás
témaköre mellett a népszerű Arcképcsarnok rovata kapott helyet.
Továbbra is gondot okoz a közlemények hiánya, a folyóirat a jövőben is várja a publikációkat
a sportorvosiszemle@gmail.com e-mail címen.
Az év folyamán a Vezetőség nagy figyelmet fordított a taglétszám és a tagdíjfizetés
revíziójára.
A MST nyilvántartott taglétszáma 2015-ben 247 fő volt.
Tagdíj fizetési felszólítást e-mailen küldtünk 2016. február 23-án, április 4-én és legutóbb
november 7-én.
Tagságuk megújítására, adatfrissítésre (hiányos adatok, rossz e-mail címek stb.) 42 db levelet
postáztunk április 6-án.
A tagságukat nyilatkozatukkal megújítani nem kívánó, valamint az elmaradt tagsági díjukat
nem rendező tagtársainkat nyilvántartásunkból töröltük, így a jelenlegi aktív tagjaink száma
181 fő.
A taglétszám azonban folyamatosan bővül, a 2016-ban sportorvostan szakvizsgát tett 9
kolléga közül öten kérték felvételüket a Társaságba.
Az esztendő további előrelépést hozott nemzetközi kapcsolataink erősítésében is.
Szeptember 29 – október 2. között került megrendezésre a Nemzetközi Sportorvos Társaság
(FIMS) XXXIV. kongresszusa és közgyűlése, melyen a Társaságot elnök képviselte. A
kongresszus rendkívül színes palettán szolgált magas szakmai színvonalú előadásokkal,
többek között a dopping, genomika, sporttáplálkozás témakörökben.
A FIMS soron következő kongresszusára és közgyűlésére 2018-ban Rio de Janeiroban kerül
sor, 2020-ban pedig a közgyűlés döntése alapján Athénban kerül megrendezésre.
A nemzetközi szervezet új székhelye Lausanne, figyelmet érdemlő web oldala:
www.fims.org.
A jövőre fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Európai Sportorvos Társaság (EFSMA) X.
kongresszusát 2017. november 16-18. között a portugáliai Cascais városában tartja. A Magyar
Sportorvos Társaságnak, mint az EFSMA egyik alapító tagjának feltétlenül javasolt a
képviselete a kongresszuson, elnök indítványozza szimpózium keretében 5-6 előadással a
Társaság munkájának a bemutatását, ehhez kéri a Tagok jelentkezését. Az absztraktok
3

beküldésének határideje 2017. április 7., részletes információk az efsma.eu web oldalon
érhetők el. Reményét fejezi ki, hogy a Társaság anyagilag is támogatni tudja az előadásukat
elfogadott kongresszusi résztvevőket.
A 2019. évi EFSMA kongresszus megrendezésének jogát Szlovénia nyerte el.
Végezetül, de nem utolsó sorban Elnök gratulálva az olimpiai csapatok egészségügyi
teamjének munkájához, elismerését fejezi ki az eredményekért. Megköszönve a Tagság és a
MST tisztségviselőinek egész éves munkáját és segítő együttműködését, kellemes karácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kíván.
Dr. Halasi T. megköszönve a beszámolót, kéri a közgyűlés tagjait annak elfogadására.
A közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadják a 2016. évi elnöki beszámolót.
Elnök felkéri Dr. Dobos József pénztárost, tartsa meg a 2016. évi pénzügyi beszámolóját és
terjessze elő a 2017. évi költségvetési tervezetet.
Dr. Dobos J. a Társaság 2016. évi pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztat:

Bankforgalom

(Ft)

Nyitó egyenleg 2016. 01. 01.

228 438

Bevételek (2016. 11. 30-ig)
- MOB támogatás
- Szakállamtitkársági támogatás
- Kongresszusi bevétel
- Magyar Antidopping Csoport
- Tagdíj
- Kamat
Összesen
Kiadások (2016. 11. 30-ig)
- Szemlével kapcsolatos kiadások (2015/4., 2016/1., 2016/2.,
főszerkesztői díj, tördelés, nyomda)
- Iroda
- FIMS, EFSMA, MOTESz tagdíj +
külföldi utalások járuléka
- Honlap karbantartás, frissítés
- Banki költségek
- Kongresszusi kiadások (terembér, kávészünetek,
technika)
- Kristálytálkák (MST kongresszusi kitüntetések)
- 2015. évi közgyűlésen jogász díjazása
Alapszabály kötelező módosítása miatt)
- 2015. évi közgyűlésen fotós díjazása
- EFSMA-FIMS kongresszusi részvétel
Összesen

2 000 000
1 000 000
3 450 606 *
800 000
619 000
462
7 870 068

1 443 407
558 800
156 722
127 000
76 423
2 000 000
145 386
63 500
38 100
201 478
4 810 816

* A kongresszusi bevételből a Kiadások rovatban feltüntetett kongresszusi kiadások és az
Asszisztencia Kft-vel való elszámolást követően a tiszta nyereség 1 450 606 Ft volt.
Különbözet:

3 059 252

Házipénztár
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Nyitóegyenleg 2016. 01 .01.

90 241

Bevételek (2016. 11. 30-ig)
- Tagdíjak
Összesen:

68 000
158 241

Kiadások (2016. 11. 30-ig)
- Postaköltség, irodaszerek, illetékbélyeg stb.
- Közjegyző díjazása (aláírási címpéldányok)
Összesen
Egyenleg 2016. 11. 30.
A Társaság vagyona
2016. 11. 30-án
Bankban
Házipénztárban
Összesen
További 2016. évi várható kiadások
(Dalmady, iroda, könyvelés stb.)
A MST előrelátható vagyona 2016. 12. 31-én
(az elmúlt 10 év legjobb pénzügyi helyzete)

9 515
19 200
28 715
129 526

3 287 690
129 526
3 417 216

432 550
2 984 666

A 2017. évet tervezve, amennyiben a Társaság állandó kiadásai (Szemle előállítási költségei,
nemzetközi és MOTESZ-tagdíjak, irodai, könyvelési és adminisztratív költségei stb.) nem
változnak, a jövő évben igen, de a továbbiakban csak abban az esetben tartható meg a
pénzügyi egyensúly, ha továbbra is számíthatunk a MOB és a Szakállamtitkárság
támogatására. Szükséges lenne a tagdíj emelése / taglétszám növelése /, hirdetők, szponzorok
szerzése.
Elnök megköszöni a beszámolót és felkéri a Felügyelő bizottság képviselőjét, tartsa meg
beszámolóját.
Dr. Dani V.: A Felügyelő bizottság tagjai elektronikus úton, időben megkapták a 2016. évi
pénzügyi beszámolót, valamint a 2017. évi költségvetési tervezetet. Tartalmilag és
számszakilag tanulmányozták, és azt maradéktalanul elfogadják, Dobos József dr. pénztárosi
munkáját a Felügyelő bizottság nevében is elismerésre méltónak tartja.
Dr. Lejkó D.: Megköszöni Dobos dr. példaértékű és precíz, felelősségteljes munkáját.
Elnök megköszöni a Felügyelő bizottság véleményezését, és itt ragadja meg az alkalmat,
hogy Dobos dr. részére átadja – a Társaságban végzett sok éves munkásságának elismeréséül
- a Magyar Sportorvos Társaság jubileumi emlékplakettjét és Emléklapját.
Elnök az Alapszabály módosítási javaslat előterjesztése előtt hangsúlyozza, hogy a
Sportorvosi Szemle kiadásán a Társaság Vezetősége nem kíván olyan értelemben
takarékoskodni, hogy amennyiben megfelelő mennyiségű és szakmailag színvonalas
közlemény áll rendelkezésre, továbbra is kívánatosnak tartaná a negyedévenkénti
megjelentetését. Az előállított példányszámmal és a taglétszámmal számolva azonban évi 4
szám előállítási költsége kb. 13.000.- Ft/fő/év. A tagdíj jelenlegi mértéke alapján - mely
5.000.- Ft/év, nyugdíjasoknak és hallgatóknak 1.000.- Ft/év -, csak a Szemle megjelentetése
példányonként 8.000.- Ft veszteséget termel, melyre sajnos, nincs fedezet. A Vezetőség által
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elfogadott és előterjesztett Alapszabály módosító indítvány alapján a tagdíj mértékének
emelése szükséges, 10.000.- Ft/év (nyugdíjasok esetében 5.000.- Ft/év) összegre.
Az elmúlt évi közgyűlésen hozott határozat szerint a tagdíj kiegyenlítése tárgyév január 31-ig
esedékes, és ezt a jövőben csak banki átutalással, vagy a Társaság folyószámlájára történő
banki befizetéssel tehetik meg a tagok.
Dr. Dani V.: A jövő évi támogatások beérkezésének függvényévé javasolja tenni a
tagdíjemelést.
Elnök: Tekintettel arra, hogy a tagdíj mértékének módosításához közgyűlési határozat
szükséges, a javaslattal nem ért egyet.
Kéri a közgyűlés tagjait, hogy amennyiben egyéb észrevételük, hozzászólásuk nincs, nyílt
szavazással döntsenek az Alapszabály módosító indítványról.
A közgyűlés résztvevői a jelen lévő 38 főből 34 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett
elfogadják az Alapszabály módosító javaslatot.
Elnök: a közgyűlés határozata szerint a Magyar Sportorvos Társaság Alapszabályának 7. §
(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A társaság tagdíjának mértéke évi 10.000,- Ft, azaz tízezer forint, hallgatók és
nyugdíjasok részére 5.000.- Ft - azaz ötezer forint-, amely összeget tárgyév január 31.
napjáig kell a Társaság bankszámlájára átutalni vagy a számlaszámra történő banki
befizetéssel kiegyenlíteni.”
Elnök megköszöni a közgyűlés résztvevőinek jelenlétét, és megnyitja a Társaság jubileumi
Dalmady Emlékülését.
***
Elnök a kongresszuson elhangzott előadása alapján röviden ismerteti a MST történetét a
kezdetektől a megalakulásig, az 1968-ban alapított Dalmady Emlékérem eddigi
kitüntetettjeinek névsorát, szól az 1938. évi I. Sportorvos Kongresszusról, a sportszakorvos
képzés fejlődéséről. Hangsúlyozza a Társaság hazai és nemzetközi kapcsolatainak
megerősödését, a tudományos életben betöltött szerepének megszilárdulását. Felvetíti a
Magyar Sportorvos Társaság alapjaiban meghatározott küldetésének a jövőképét.
A továbbiakban felkéri Prof. Dr. Pucsok Józsefet, a Bíráló Bizottság elnökét, hogy ismertesse
a MST fiatal szakemberek részére kiírt pályázatának eredményét.
Prof. Dr. Pucsok J.: Egy pályamű érkezett, amelyet a Bíráló Bizottság tagjai (Prof. Dr. Apor
Péter, Prof. Dr. Pavlik Gábor, Dr. Tállay András Ph.D és Prof. Dr. Pucsok József)
egyhangúlag, gyakorlati vizsgálati eredményekkel alátámasztott szép munkának, kiválónak
ítéltek mind tartalmilag, mind formailag. Takács Hajnalka a „Komplex táplálkozási
intervenciót megalapozó felmérések eredményei általános iskolás gyermekeknél” c
pályamunkájával méltán veheti át az I. díjat.
Ezúton is gratulál a pályázónak.
Elnök elismerését fejezve ki a fiatal Tagtársnak, felkéri Dr. Mikulán Ritát, hogy ismertesse a
Jelölő Bizottság Vezetőség elé terjesztett javaslata alapján a MST 2016. évi Dalmady
Emlékülésén kitüntetésben részesülők névsorát.
Dr. Mikulán R. tájékoztat a társasági elismerések odaítéléséről.
Csinády Jenő emléklap adományozásáról ez évben nem született előterjesztés.
A Magyar Sportorvos Társaság emléklapját Dr. Kamarás Gabriella és Dr. Toman József
vehetik át, a sportorvoslás terén végzett munkájukért;
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A MST a sportorvoslás terén végzett sok éves munkásságának elismeréseként a
Sportorvoslásért emléklapot adományozza : Prof. Dr. Apor Péter, Dr. Jákó Péter és Prof.
Dr. Pucsok József részére.
A Társaság posztumusz MST jubileumi emlékplakettet és Emléklapot adományoz Dr. Deák
Valéria részére.
A sportorvoslás terén elért tudományos kutató és gyakorlati munkája elismeréséül a Társaság
Dalmady Emlékéremmel tüntetette ki Dr. Tállay Andrást.
A MST 2016. évi Dalmady Emlékülését Dr. Tállay András Ph.D „A kézilabda sportág
sportegészségügyi helyzete – 17 év tapasztalatai "c. emlékelőadása zárta.
kmf.

Dr. Halasi Tamás Ph.D
főtitkár

Prof. Dr. Martos Éva
elnök

Szücs Rita
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:

Dr. Pavlik Attila Ph.D

Prof. Dr. Pavlik Gábor
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