
A MHTT Katasztrófa és védelemegészségügyi szakosztály  

 2019. évi beszámolója 
 

 

1. Statisztikai adatok:  

 a szervezeti egység megnevezése: Katasztrófa- és Védelem-egészségügyi Szakosztály 

 taglétszáma: 9 fő, ebből PhD tudományos fokozattal rendelkezők száma 5 fő, 1 fő 

habilitált doktor. 

 2019. év folyamán felvett tagok száma: 0 fő, törölt tag 1 fő. 

 a tagság hozzávetőleges korösszetétele  35 év alatt: 0 fő 

35-62 év között: 9 fő  

                                                                                   62 év fölött: 1 fő 

 a vezetőség összetétele (nem változott):  

Elnök: Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes e-mail: meglecz.katalin@hm.gov.hu 

Tel: +36-30-815-0192 HM: (02-2) 71-019 

Titkár: Dr. Sótér Andrea alezredes e-mail: soter.andrea@hm.gov.hu, Tel.: +36-

30-815-0234 HM: (02-2) 73-010 

 2019-ben vezetőség megújítás nem volt. (Az előző időpontja 2016. március 22.) 

 

 2019-ben megtartott rendezvények  

 

o szakosztály-ülés 2 alkalommal, részvétel 50% 

o tudományos konferencia társzervezőként a Magyar Katonai és 

Katasztrófaorvostani Tudományos Társasággal együttműködésben 2 

alkalommal, részvétel 50% 

o tudományos ülés társzervezőként a Magyar Katonai és Katasztrófaorvostani 

Tudományos Társasággal együttműködésben 2 alkalommal, részvétel 50% 

 
 

 

2. Szöveges értékelés:  
A Szakosztály fenntartja és megerősítette együttműködését a Magyar Katonai és 

Katasztrófaorvostani Tudományos Társasággal (MKKOT), melynek aláírására 

2019. szept. 12-n az Egészségfejlesztés 25 éve című konferencia keretében, 

valamint az MH Egészségügyi Központtal.  

Az MKKOT és az MHTT együttes szervezésében 2019 áprilisában tudományos 

ülést, novemberben tudományos konferenciát szerveztünk. A HM-BM együttes 

szervezésében megtartott tudományos konferencián 2019. nov. 26-27-n a tagság 

aktívan vett részt.  

A szakosztály tagjai szakterületükön végzett tudományos tevékenysége jó, 

rendszeresen publikálnak. 

 

 

3. A 2020. évi munkaterv:  

 

 Elnökségi ülések: negyedévente (február, április, szeptember, december) 

 Szakosztályülések félévente (március, október) 
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 Tudományos konferenciák (együttműködésben MKKOT): félévente (április, 

november) 

 Tudományos ülések, továbbképzések (együttműködésben MH EK): negyedévente 

 

 

4. Javaslatok, témajavaslatok a Társaság 2020-as központi rendezvényére vagy 

rendezvényeire, a „Mindenki hadtudománya” előadás-sorozat előadásaira illetve 

előadóira nincsen. 

 

5. Javaslatok elismerésekre:  

A szakosztály tagjai közül elismerésre javaslatot a beszámoló időpontjában nem 

tesz. 

 

6. A küldöttgyűlésre megválasztott küldöttek: 

Dr. Sótér Andrea 

Dr. Meglécz Katalin 

 

 
A MHTT Katasztrófa és védelemegészségügyi szakosztály 2019. évi beszámolóját a tagság 

elfogadta 2019. december 10-n az évértékelő, évzáró megbeszélésén. 

 

Budapest, 2020. január       -n 

 

 

      Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes  

  szakosztály elnök 

 

 


