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 MAGYAR GYÓGYTORNÁSZ-FIZIOTERAPEUTÁK TÁRSASÁGA 

SZAKMAI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
2019 

 
 

1. Számviteli beszámoló 
A Társaság a 2019. évi gazdálkodásról egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amit a 
közhasznúsági jelentéshez csatoltunk.  
A Társaság 2019. évben 1 300 eFt támogatást kapott: 
Kongresszusi támogatás  BTL Magyarország Kft. 50 000 Ft, MESZK: 400 000 Ft, FONKER 67 
Kft: 150 000 Ft, KE-VÍZ 21 Zrt. 300 000 Ft, K-KETTŐ Kft. 400 000 Ft a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei gyógytornászok kongresszusi részvételének támogatása. 
 

2. Pályázat útján elnyert támogatások és azok felhasználása 
Társaságunk a 2019-es évben 1 pályázatot nyújtott be (NEA-UN-19-ÖV), sajnos a várólista 896. 
helyére került, így támogatásban nem részesült a Társaság. 

 
A személyi jövedelemadó 1 % felajánlásaiból befolyt összeg: 268.209 Ft. 
 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
Társaságunk folyamatosan arra törekszik, hogy bevételeit közhasznú célok elérése érdekében 
használja fel. A Társaság 2019. évi közhasznú tevékenység árbevétele 9.593 eFt. 
 
Bevételek a 2019. évben: 
Támogatás 1.300 eFt, ebből adomány: 900 eFt 
Pályázat útján elnyert támogatás: 0 eFt 
Adó 1 %: 268 eFt 
Tagdíj: 9.468 eFt 
Pénzügyi műveletek bevételei: 14 e Ft 
Vállalkozási tevékenység árbevétele: 3.153 e Ft. 
Egyéb bevételek: 11.370 e Ft. 
 
Bevételek összesen: 24.130 e Ft. 
 
 
Ráfordítások a 2019. évben: 
Működési költség (ráfordítás): 

 alaptevékenység: 21.789 eFt 
 vállalkozási tevékenység: 1.894 eFt. 

Személyi jellegű ráfordítások: 
 alaptevékenység: 4.594 eFt 
 vállalkozási tevékenység: 0 eFt. 

 
Ráfordítások összesen: 23.683 eFt. 
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Az érdekképviselet közhasznú tevékenységben közreműködők (elnök, alelnökök, és a bizottságok 
tagjai) tevékenységüket társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeli, sem természetbeli 
ellenszolgáltatásban nem részesültek. 
 
A Társaság közhasznú tevékenysége során 3.153 eFt vállalkozási bevétel, 1.894 eFt vállalkozási 
kiadás, 20.977 eFt célszerinti és közhasznú bevétel, 21.789 eFt célszerinti és közhasznú kiadás 
került elszámolásra, társasági adófizetési kötelezettség 113 eFt, mely alapján 334 eFt eredmény 
mutatható ki. A szervezet a mérleg fordulónapon 13.208   eFt eszközzel rendelkezett, melyből 
7.481 eFt pénzeszköz, 1.313 eFt készlet, 232 eFt követelés. A befektetett eszközök értéke 4.167 
eFt, az aktív időbeli elhatárolásoké 15 eFt volt. A szervezet a mérleg fordulónapon 477 eFt 
kötelezettséget tartott nyilván, melyet a szervezet a fordulónap után már rendezett. 
 
A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan 
törekedtünk a takarékosságra és a költségek minimalizálására. 
A vagyon felhasználását a mérleg és az eredmény-kimutatás tartalmazza. 
 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
Társaságunk 2019-ben összesen 394 eFt cél szerinti juttatásban juttatott. Részletezve: Dr. Mayer 
Ágnest 705 euro (222 000 Ft), Szendrő Gabriella 80 000 Ft összegben, mely külföldi kongresszusi 
részvételi díj támogatására került kifizetésre (WCPT Congress Genf 2019), ahol előadást tartott. 
Kovács Dorina 30 000 Ft, Bojt Dóra 5 000 Ft, Deák Csilla Anett 5 000 Ft, Takács Dorina 5 000 
Ft, Ott Kamilla 3000 Ft, Szőke Zsófia 7 000 Ft támogatást kapott az MGYFT Zala megyei 
szervezettől továbbképzésen való részvétel támogatására. MGYFT Győr-Moson-Sopron megyei 
szervezet támogatása kongresszuson való részvételhez 7 fő gyógytornász részére 37 000 Ft (Reich 
Daniella, Dr. Csizmadiáné W. Mónika, Rigó Attiláné, Burkus Réka, Bakodyné E. Melinda, 
Marjai Edit, Nagy Júlia). 
 

5. A Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás mértéke  
Vezető tisztségviselőink 2019-ben díjazásban, költségtérítésben nem részesültek, munkájukat 
önkéntesen végzik. 

 
6. Közhasznú tevékenységek rövid tartalmi ismertetése a Társaság 2019. évi tevékenységéről: 

A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága, mint közhasznú, nonprofit civil szervezet a 
2019. 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. 
A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták 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 
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pedig alapítványokat támogatnak. Rendszeresen tartanak ingyenes szakmai tanácsadást, 
előadásokat és csoportos gyógytornát. 
 

7.  Egyéb tevékenységek 
 
2019. január 16-án Népegészségügyi Prevenció Magyarországon – Magyarország átfogó 

egészségvédelmi szűrőprogramjának 2019. első szakmai bizottsági ülése, melyen a társaságot 
Lehel-Gyöngyösi Judit képviselte. 

2019. február 9. Geriátriai szakmai nap Budapesten az MGYFT Geriátriai Munkacsoportjának 
szervezésében 61 fő részvételével. 

2019. február 22. MGYFT 13. Pre-Kongresszusa Visegrádon „Mennyire vagyunk hatékonyak? 
Esettanulmányok a gerinc különböző problémáiról” címmel, melyen 180 fő gyógytornász 
díjmentesen vett részt. 

2019. február 22-23. Magyar Gerincgyógyászati Társaság 2019. évi Tudományos Ülése, 
melyen a Társaságot Egyed Márta elnök asszony és Benkovics Edit alelnök asszony képviselte. 

2019. március 2. X. A láb gyakori betegségei, mozgásszervi elváltozásai jubileumi konferencián 
Társaságunk 8 fő gyógytornász ingyenes részvételét biztosította (Araszhegyiné Lampert Renáta, 
Chován Dóra, Gulyás Eszter, Karsai Dóra, Nagy Júlia, Sápi Orsolya, Szalva Kitti, Szánthóné 
Molnár Krisztina) 

2019. március 8. A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága alapító elnöke és a 
főiskolai képzés tanszékvezetője Gardi Zsuzsa halálának 10. évfordulója alkalmából ingyenes 
Gardi Zsuzsa-emlékülés és neurológiai szakmai nap az SE-ETK Fizioterápiai tanszékével 
együttműködve 109 fő részvételével. 

2019. március 19. X. Jubileumi Népegészségügyi Konferencián Társaságunkat Lehel-
Gyöngyösi Judit képviselte. 

2019. április 4. szakmai nap Balatonfüreden az MGYFT Közép-Dunántúli Régiójának 
szervezésében melyen 84 fő gyógytornász vett részt. 

2019. május 8-9. Svájc rendezte a WCPT General Meeting-jét Genfben, ahol 108 tagország 
képviseltette magát.  A magyar delegáció 2 főből állt. Egyed Márta elnök és Rochlitz Ildikó a 
nemzetközi bizottság részéről képviselte országunkat. 

2019. május 10-13. a WCPT Világkongresszusa Genfben, ahol a Társaságot Dr. Mayer Ágnes 
és Szendrő Gabriella képviselte. 

2019. május 31. MGYFT Pest megyei szervezete által szervezett Pest megyei gyógytornászok 
találkozója Gödöllőn. 

2019. szeptember 3. MGYFT Nyugat-Dunántúli Régió Zala megyei Szervezete és a PTE ETK 
Zalaegerszegi Képzési Központ szervezésében, valamint a Zala Megyei Szent Rafael Kórház és a 
MESZK közreműködésével Fizioterápiás Szakmai Nap a Fizioterápia Világnapja alkalmából 95 fő 
részvételével. 

2019. szeptember 5. MESZK VI. Szakdolgozói Tudományos Kongresszus Siófokon ahol a 
társaságot Egyed Márta elnök asszony képviselte. 

2019. szeptember 18. MGYFT 14. Pre-Kongresszusa Egerben, 6 kurzuson összesen 282 
gyógytornász-fizioterapeuta részvételével.  

2019. szeptember 19-21. Eger MGYFT XII. Kongresszusa Egerben, ahol a Hotel Eger & Park 
adott otthon a Társaság legnagyobb tudományos fórumának. Itt került sor a Társaság fennállásának 
30. évfordulójának ünneplésére, valamint újjászerveződött a neurológiai Munkacsoport is. A 
kongresszus jelmondata:  „Generációk találkozása a fizioterápia megújulásáért”.  A kongresszust 
többek között megtisztelte jelenlétével Sarah Bazin az ER-WCPT volt elnöke, Prof. Dr. Mészáros 
Tamás, Dr. Greschik István, Prof. Dr. Koppán Miklós, Dr. Szekeres László. A Társaság az elnökök 
(jelenlegi és tiszteletbeli örökös elnökök), az alelnökök, a főtitkár, a külföldi és meghívott 
vendégek részvételét, a szervező bizottság és a Fizioterápia szerkesztőbizottsága részvételi díját 
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fedezte. Társaságunk Zala megyei szervezete pályázat útján további 2 fő ingyenes részvételét 
biztosította, valamint a Győr-Moson-Sopron megyei szervezet 7 fő gyógytornásznak 5 000 Ft-tal 
járult hozzá a kongresszusi részvételéhez. 

2019. december 7. MGYFT Pest megyei szervezete által szervezett Diabetológiai szakmai nap 
tartása Veresegyházon. 

 
Az MGYFT szakmai szempontjai alapján segíti a minket kereső kollégákat és a civil lakosságot 
szakmai és érdekvédelmi feladatok megoldásával, betegpanaszok kezelésével. A Tudományos 
Bizottságunk tagjai felkérésre szakmai szempontok alapján elemeznek tanfolyamokat és 
követelményeket. A különböző média-megjelenéseknek Társaságunk eleget tesz (Kossuth Rádió), 
hogy ezáltal is felhívjuk a lakosság figyelmét az egészségmegőrzés-betegségmegelőzés 
fontosságára. Részt veszünk középiskolások részére szervezett pályaorientációs esteken, ahol 
tapasztalt gyógytornász kollégák mutatják be a gyógytornász szakmát. 
A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága rendszeresen támogatja felajánlásaival az 
intézmények által szervezett Tudományos Diákköri Konferenciát (SE-ETK, PTE-ETK). 
A 2019-es évben elkezdődött a Társaság honlapjának fejlesztése, hogy a tagok döntésének 
megfelelően a Fizioterápia újság online formában tudjon megjelenni.  
A Társaság hazai kapcsolatainak építése érdekében részt vesz hazai és nemzetközi 
kongresszusokon is. Az ER-WCPT, WCPT rendezvényein pedig küldötteink képviselik a Magyar 
Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságát, amelynek a szakmánk hazai fejlődése mellett, az európai 
standardok alakításában való részvétel és a nemzetközi pozíció miatt óriási jelentősége van. 

 
Társaságunk a továbbiakban is erőfeszítéseket tesz céljai megvalósítására, ennek érdekében számos 
új projekt kidolgozásán és megvalósításán fáradozik.  
 
Budapest, 2020. június 
 
 

………………………………..
Egyed Márta 

elnök 


