
Kedves Taksonyi Lakosok!                                             

Dr. Révész Mária Katalin, a Taksonyi I. sz. Háziorvosi 

Rendelő orvosa vagyok. 

Ezt a bemutatkozást, szeretném kissé személyesebbé 

tenni, hiszen tudom, hogy Önöket elsősorban nem 

néhány számadat, vagy oklevél érdekli, hanem az 

ember, akivel Önök a rendelőben találkoznak. 

1962. Január 20-án születtem, és azóta kisebb-nagyobb 

megszakításokkal Dunaharasztin lakom. 

Nagybátyám Dr. Bodnár Zsigmond, több mint 40 éven át volt Tököl háziorvosa, így 

kis túlzással elmondhatom, hogy szinte „ beleszülettem „ ebbe a mesterségbe. 

Gyerekként gyakran megfordultam a rendelőjében és már akkor rabul ejtett ez a 

hivatás. 

Általános orvosi diplomámat 1987-ben a Budapesti Semmelweis Orvostudományi 

Egyetemen szereztem, „ summa cum laude „ minősítéssel. 

Gyermekkorom és egyetemi éveim alatt anyai nagyszüleim és édesanyám 

biztosították számomra a nyugodt és szeretetteljes légkört. 

Az egyetem elvégzése után a Jahn Ferenc-Délpesti Kórházban kezdtem el dolgozni. 

Nagyon sokat köszönhetek akkori főnökömnek, Prof. Dr. Jakab Imrének, 

kollégáimnak és az II. Belgyógyászati Osztályon dolgozó nővéreknek, hiszen az 

egyetemen elsajátított tudás mellett megosztották velem saját tapasztalataikat is, 

illetve segítettek abban, hogy saját munkámat minél nagyobb hozzáértéssel 

végezhessem. Mindehhez a kialakult jó munkahelyi légkör is hozzájárult. 

Két nagyobb gyermekem születése után a Bayer Hungaria Kft-nél, illetve az MSD 

Hungary Kft-nél helyezkedtem el és töltöttem be különböző pozíciókat. 

2007-től saját háziorvosi praxisom volt Soroksáron. 

Éveken át ügyeltem hétvégenként a XV. Kerületi és a Dunakeszi Sürgősségi 

Ügyeleten. 

2010-ben szereztem Háziorvosi szakvizsgát, jeles eredménnyel. 



2010-2011-ig egy mozgásszervi panaszokkal foglalkozó gyógyszállóban dolgoztam 

Ausztriában, Bad Traunstein-ben, majd 2013-2015-ig ugyanitt voltam főorvos. 

Ausztriában szereztem meg, a nálunk még nem szokványos Kur-, Prävention-, 

Wellness szakképesítést. 

Sajnos háziorvosi praxisomtól hosszú külföldi tartózkodásom miatt időközben 

megválni kényszerültem. 

Az Ausztriában eltöltött idő sokat segített abban, hogy megismerjem egy másik ország 

egészségügyi kultúráját, az ott élő emberek mentalitását, s mivel kint tartózkodásunk 

alatt kisebb lányommal és párommal az ottani Gemeinde aktív tagjai lettünk, részt 

vettünk hétköznapjaikban és ünnepeikben, megélhettük a közösség összetartó 

megtartó erejét. 

Mindez úgy érzem, egy életre szóló élmény mindannyiunknak. 

2015-ben családi és érzelmi okokból hazaköltöztünk Dunaharasztira. 

2015 Októbere óta dolgozom a Taksonyi I. Háziorvosi Rendelőben, teljes 

munkaidőben. Szeretném az elsajátított gyakorlat egy részét itthon is megvalósítani, 

elkezdtük a rendelő felújítását és 2016-tól „ Egészségklub „-ot szervezünk magyar és 

német nyelven, aktuális, ill. sokakat érintő témák átbeszélésével. 

Szeretettel várom Önöket Rendelőnkben! 

 

Üdvözlettel 

Dr. Révész Mária Katalin 

 

Elérhetőségek: 

Mobil: 06-20-319-4476 

Facebook: Révész Doktornő 

E-Mail: drreveszbt@gmail.com   

 

 



 

 


