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Tisztelt Közgyűlés! Kedves Kollégák! 

A Társaságunk Alapszabályában meghatározott feladatom, hogy a Tagság elé terjesszem az 

elmúlt  év  eseményeiről  szóló  beszámolómat,  melyet  a  meghatározott  szempontok  alapján 

állítottunk össze. 

1. A Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaságról 

Tagjaink  sorában  90  főt  regisztrálunk,  2019-ben  10  új  belépő  gazdagította  Társaságunk 

munkáját. Fő eseményünk volt, hogy 2019. ápr. 17.-én tisztújító közgyűlést tartottunk, ahol 

megtörtént a Társaság Elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztása. 

2. Alapszabály 

Társaságunk  az  Alapszabályban  foglaltaknak  megfelelően  működött,  annak  módosítására 

beszámolási időszakban nem került sor. A jövőbeni aktualizálálás elkerülhetetlen, főként az 

online elnökségi ülések és online konferenciák szervezése tárgyában. 

3. Elnökség  

Az elnökség a beszámolási időszakban:  

- Négy alkalommal ülésezett (2019. márc. 13.; 2019. jún. 5.; 2019. jún.26.; 2019.okt. 16.) 

- Összesen 12 napirendi pontot vitatott meg és hozott határozatot. 

- A tisztújító közgyűlésre 2019. ápr.17.-én került sor, az új elnökség 4 éves ciklusban, 2023-

ig látja el tisztségét. 

Elnök:  Dr. Kopcsó István orvos dandártábornok (MH EK) 

Alelnök:  Dr. Várhelyi Levente orvos ezredes(MH EK) 

Főtitkár: Dr. Sótér Andrea alezredes (MH EK) 

Tagok (8 fő):  Dr.  Bognár  Tamás  orvos  alezredes  (NATO  KEKK),  Dr.  Fehér  Éva  főorvos 

(TEK), Dr. Fejes Zsolt orvos ezredes (MH EK), Dr. Fekete László orvos ezredes (MH EK) 

Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes (MH EK), Dr. Péter László orvos alezredes (MH EK) 



Dr. Szabó Sándor András orvos ezredes (MH EK), Dr. Szomolányi Gábor tü. orvos ezredes 

(BM OKF) 

A  Felügyelő  Bizottság  elnöke:  Dr.  Mátyus  Mária  orvos  ezredes  (MH  EK),  tagjai: Dr. 

Szmrtyka Ágota orvos őrnagy (MH EK) és Pogányné Dr. Rózsa Gabriella PhD honvédelmi 

alkalmazott (MH EK) 

4. Infrastruktúra 

Társaságunk az MH Egészségügyi Központ I. számú telephelyén működik a H épület 3. em. 

053. irodában.  

5. Adminisztráció 

Társaságunk adminisztrációs feladatait Konczné Erdei Nóra zászlós látja el. 

6. Kapcsolattartás 

A  MOTESZ  felé  tagdíjfizetési  kötelezettségünknek  a  Társaság  eleget  tesz,  rendezvényeink 

bejelentésre kerültek. 

7. Együttműködés 

Megerősítettük együttműködési megállapodásunkat a  

- MH Egészségügyi Központtal 2019. júl.12.-n. 

- és  ünnepélyes  keretek  között  a  Magyar  Hadtudományi  Társasággal  2019.  szept.12.én, 

ahol időközben szintén elnökváltás történt. 

Anyagi és erkölcsi támogatással segítette munkánkat a Magyar Honvédség Parancsnokának 

helyettese  Dr.  Böröndi  Gábor  altábornagy  úr,  2019-ben  300.000-,  Ft  támogatást  kapott 

Társaságunk. 

8. Tudományos tevékenység 

A  Magyar  Katonai-  Katasztrófaorvostani  Társaság  XXII.  Tudományos  Konferenciája  2019. 

nov.13.-án került megrendezésre 60 fő résztvevővel. Témája „A katasztrófa-orvostan jövője a 

jelen tükrében”. A tudományos konferencia Társaságunk és a Magyar Hadtudományi 

Társaság Katasztrófa- és Védelem-Egészségügyi Szakosztálya (MHTT) együttes 

szervezésében  jött  létre.  A  konferencia  kezdetén  megemlékeztünk  Dr.  Berend  Miklós  5.-

kassai-honvéd huszárerzed törzsorvosáról, ezt további 7 előadás követte az MH EK, a NATO 

KEKK, a BM, és a TEK szakemberei részéről. 

 

Társaságunk fő feladatai a következőkben foglalhatóak össze: 

1. A  Társaság  tudományos  életének  szinten  tartására  tervezett  tavaszi  Tudományos  ülés  a 

COVID-19 járványügyi helyzetre való tekintettel elmaradt, Az őszi Tudományos 



konferencia  (2020.nov.25.)  formája  –  jelenléti,  vagy  online  –  még  nem  eldöntött,  a 

járványügyi helyzet alakulásától függ. (Megjegyzem, hogy jelen közgyűlés megtartására 

is csak a törvényi kötelezettség ad felhatalmazást, mai napi határidővel.)  

2. Az aktív tagok számának emelése a hon és rendvédelmi állomány köréből, és az aktuális 
ill. elmaradt tagdíjak rendezése. 

3. Tudományos tevékenység a katonaorvostan és katasztrófa-orvostan aktuális kérdéseinek, 

kiemelten a COVID 19 járvánnyal kapcsolatos témák tanulmányozása és az eredmények 

publikálása, a Társaság folyóiratában, a Honvédorvosban. 

4. Kapcsolatteremtés, együttműködés további hazai és külföldi szakmai szervezetekkel. 

5. Hatékonyabb PR tevékenység (honlapunk aktualizálása, tagtoborzás), a GDPR-al 

kapcsolatos feladatok (tagi nyilatkozatok, szabályzat).  

Zárszó 

Végül  tisztem  és  kötelességem  megköszönni  minden  Kollégánk  és  támogatónk  önzetlen 

segítségét, amit Társaságunk érdekében nyújtott az elmúlt évben. Biztatok mindenkit 

áldozatos munkájuk folytatására, ehhez kívánok további jó egészséget, és kitartást! 

Tisztelettel kérem a 2019. évi Elnöki beszámolóm elfogadását!  

 
 Budapest, 2020. szeptember     - n. 
 

 
       Tisztelettel: 

 
 

                                 Dr. Kopcsó István orvos dandártábornok 
MKKOT elnök 

 


