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1. Számviteli beszámoló
A Társaság a 2012. évi gazdálkodásról egyszerűsített éves beszámolót állított össze,
amit a közhasznúsági jelentéshez csatoltunk.
A Társaság 2012. évben 398 e Ft támogatást kapott.

2. Pályázat útján elnyert támogatások és azok felhasználása
Társaságunk 2012-ben nem nyújtott be pályázatot.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Társaságunk folyamatosan arra törekszik, hogy bevételeit közhasznú célok elérése
érdekében használja fel. Az előző évekhez képest a közhasznú tevékenységek
csökkenésének oka az állami támogatások drasztikus csökkenése illetve elmaradása.

Bevételek a 2012. évben:
Adomány: 398 e Ft.
Pályázat útján elnyert támogatás: 0 Ft
Tagdíj: 8 359 e Ft
Egyéb bevételek (póló, könyv, tanfolyamok): 9 131 e Ft.
Bevételek összesen: 17 888 e Ft.

Kiadások a 2012. évben:
Működési költség: 11 496 e Ft.
Személyi jellegű ráfordítások: 6 749 e. Ft.
Újság költségei: 2 687 e. Ft
Kiadások összesen: 20 932 e. Ft.
Az érdekképviselet közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket
társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeli, sem természetbeli
ellenszolgáltatásban nem részesültek.
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Közhasznú tevékenysége során 2 604 e Ft vállalkozási bevétel, 1 830 e Ft vállalkozási
kiadás, 15 284 e Ft közhasznú bevétel, 19 102 e Ft közhasznú kiadás került
elszámolásra, melyből fakadóan -3 044 e Ft forgalmi eredmény mutatható ki. A
szervezet a mérlegfordulón az előző évek eredménytartalékainak köszönhetően 5 209 e
Ft eszközzel rendelkezett, melyből 4 737 e Ft pénzeszköz, 352 e Ft készlet és 120 e Ft
követelés volt. A szervezet a mérleg fordulónapon 1 556 e Ft kötelezettséget tartott
nyilván melyet a szervezet a fordulónap után már rendezett.
A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan
törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.
A vagyon felhasználását a mérleg és az eredmény-levezetés tartalmazza.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Társaságunk 2012-ben nem juttatott cél szerinti juttatást, ez ügyben kifizetés sem
történt.
5. A Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás mértéke
Vezető tisztségviselőink 2012-ben díjazásban, költségtérítésben nem részesültek,
munkájukat önkéntesen végzik.
6. Közhasznú tevékenységek rövid tartalmi ismertetése a Társaság 2012. évi
tevékenységéről:
A Magyar Gyógytornász-Fizioteraputák Társasága, mint közhasznú, nonprofit civil
szervezet,
2012. évben a Társaság céljainak és feladatainak megfelelően az alábbi szakmai
tevékenységet folytatta:
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés közhasznú tevékenységi körben a VIII. kerületi
Önkormányzattal együttműködve Társaságunk részt vesz a kerületi lakosság egészséges
életmódjával kapcsolatos tájékoztatásban az önkormányzat által fenntartott intézményeiben.
Az egészségügyi rehabilitáció közhasznú tevékenységi körben Társaságunk az ÁNTSZ
szerveivel közreműködve évente többször megjelenik lakossági egészségmegőrző
programokon, ahol szakmai felvilágosítást folytatunk.
Tudományos tevékenység, kutatás közhasznú tevékenységi körben Társaságunk kutatási
programokat szervez és végez, illetve pályázati forrásokat használ fel.
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységi körben
képzések szervezünk, előadásokat tartunk, illetve képzési anyagokat szerkesztünk és
terjesztünk.
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A Magyar Gyógytornász-Fizioteraputák Társasága tagjai rendszeresen részt vesznek a
fővárosi, városi, megyei egészségügyi intézmények, országos és a helyi szervezetek által
szervezett egészségügyi rendezvényeken, ahol bemutatják a gyógytorna helyét és szerepét a
prevencióban és a terápiában. A fővárosi és a megyei kollégák egyaránt működtetnek
betegklubokat, emellett pedig alapítványokat támogatnak. Rendszeresen tartanak ingyenes
szakmai tanácsadást, előadásokat és csoportos gyógytornát.
A Magyar Atlétikai Szövetség és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága
együttműködésének eredményeként 2012. márciusában került megrendezésre az a 2 napos
szakmai tanfolyam, melynek segítségével betekintést nyerhettünk a sportág mozgás
világába, edzéselméletébe és jellemző sérülési típusaiba.
A Debreceni Egyetemen 2012. április 19-én a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták
Társasága Hajdú-Bihar Megyei Tagozata közösen a Debreceni Egyetem Népegészségügyi
Kar Fizioterápiás Tanszékével és a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatával
megrendezte a III. Fizioterápiás szakmai napot., ahol a több, mint 200 részvevő tudományos
előadásokat hallhatott a legújabb fizioterápiás módszerekről, valamint néhány kiemelkedő
szakmai kutatást végző gyógytornász hallgató számolt be eredményeiről.
2012. május 18-án a REHA HUNGARY rendezvényének adtunk otthont, amely
témája a
,Mozgásterápia szerepe a rehabilitációban" volt, és a szervezésében aktívan részt vett
Mészáros Lászlóné, Valika gyógytornász.
2012. június 13-án, a Magyar Ortopéd Társaság 55. kongresszusán Győrött került
megrendezésre a Magyar Gyógytornász-Fizioteraputák Társaságának 2. Pre-kongresszusa,
melynek célja az evidencia alapú gyakorlat elsajátítása az ortopédia, a manuálterápia és az
égés fizioterápiája területén.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága
„Mozdulj Mama!” címmel közösségi gyaloglónapot rendezett a Margitszigeti Atlétikai
Centrumban 2012. június 23-án ahol több ezren mozogtak közösen az aktív testmozgás
fontosságára való figyelemfelhívás érdekében.
Itt a Magyar Gyógytornász-Fizioteraputák Társasága képviselőivel is találkozhattak a
résztvevők ingyenes szűrővizsgálatok és egészségügyi tanácsadók sátorsorában. A
tanácsadásban mozgásról, mozgásszervi problémákról a tapasztalt gyógytornászok mellett
végzős gyógytornász hallgatók is részt vettek.
2012. szeptember 8-án, a Fizioterápia Világnapja alkalmából több megyei szerveztünk is
rendezett szakmai napot, amelyre a társszakmák képviselői is jelen voltak.
Az MGYFT, az SE-ETK Fizioterápiai Tanszéke, és a MESZK Fizioterápiás Tagozata 2012.
szeptember 15-én emlékülést tartott a Madzsar Iskola megalakulásának 100. évfordulója
alkalmából, mely ünnepségünkkel egyben csatlakoztunk a Fizioterápia Világnapjához is.
Erre az alkalomra jelentette meg a Semmelweis Kiadó „A gyógyító mozgás művészete”
című reprezentatív albumát, melynek szerzői Repiszky Tamás és Zaletnyik Zita Madzsar
Alice emlékének szentelve.
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2012. november 14-én a „Ne gyújts rá” Világnap alkalmából Budapest Főváros
Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnapot szervezett az
Országgyűlés Irodaházában a képviselők és az ott dolgozók számára. Itt az MGYFT
Geriátriai Munkacsoportjának vezetője kolléganőjével látta el tanácsokkal a résztvevőket,
hogyan oldhatják a fizikai igénybevétel szempontjából egyoldalú terhelést jelentő irodai
munka monotonitását.
A Magyar Gyógytornász-Fizioteraputák Társasága ajánlásával jelent meg Varga Terézia és
Milusné Pap Viola gyógytornász-fizioteraputa „Gerincvédelem a mindennapokban” című
könyve, mely a hétköznapi tevékenységekre fókuszálva mutatja be a leghatékonyabb
gerinckímélő technikákat.
A Társaság hazai kapcsolatainak építése érdekében részt vesz hazai és nemzetközi
kongresszusokon is. A Gyógytornászok Világszövetsége (WCPT) rendezvényein pedig
küldöttjeink képviselik a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságát, amelynek a
szakmánk fejlődése céljából van jelentősége.
Társaságunk a továbbiakban is erőfeszítéseket tesz céljai megvalósítására, ennek érdekében
számos új projekt kidolgozásán és megvalósításán fáradozik.
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