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 MAGYAR GYÓGYTORNÁSZ-FIZIOTERAPEUTÁK TÁRSASÁGA 

SZAKMAI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

2018 

 

 
1. Számviteli beszámoló 

A Társaság a 2018. évi gazdálkodásról egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amit a 

közhasznúsági jelentéshez csatoltunk.  

A Társaság 2018. évben 717 eFt támogatást kapott. 

MESZK Budapesti területi szervezete, Továbbképzés támogatás 60.000 Ft, Janssen Cilag Kft.  

500.000 Ft, ER-WCPT, 500 EUR (500 X 314,23* = 157.115 Ft*MNB középárfolyam) 

 

2. Pályázat útján elnyert támogatások és azok felhasználása 

Társaságunk a 2018-as évben 2 pályázatot nyújtott be (NEA-UN-18-SZ, NEA-UN-18-M), sajnos 

várólistás helyre kerültek, így támogatásban nem részesült a Társaság. 

 

A személyi jövedelem adó 1 % felajánlásaiból befolyt összeg: 199.530 Ft. 

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Társaságunk folyamatosan arra törekszik, hogy bevételeit közhasznú célok elérése érdekében 

használja fel. A Társaság 2018. évi közhasznú tevékenység árbevétele 18.583 e Ft. 
 
Bevételek a 2018. évben: 
Adomány: 717 e Ft 

Pályázat útján elnyert támogatás: 0 e Ft 

Adó 1 %: 200 e Ft 

Tagdíj: 8.918 e Ft 

Pénzügyi műveletek bevételei: 7 e Ft 

Egyéb bevételek (póló, könyv, tanfolyamok, kongresszus, szakmai napok, hirdetés, tanácsadás): 

13.542 e Ft. 

 

Bevételek összesen: 23.384 e Ft. 

 

 

Kiadások a 2018. évben: 

Működési költség:  

 alaptevékenység: 19.631 e Ft 

 vállalkozási tevékenység: 673 e. Ft. 

Személyi jellegű ráfordítások: 

 alaptevékenység: 5.609 e Ft 

 vállalkozási tevékenység: 0 e. Ft. 

 

Kiadások összesen: 25.913 e Ft. 

 

Az érdekképviselet közhasznú tevékenységben közreműködők (elnök, alelnökök, és a bizottságok 

tagjai) tevékenységüket társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeli, sem természetbeli 

ellenszolgáltatásban nem részesültek. 
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A Társaság közhasznú tevékenysége során 2.956 e Ft vállalkozási bevétel, 673 e Ft vállalkozási 

kiadás, 20.428 e Ft célszerinti és közhasznú bevétel, 25.240 e Ft célszerinti és közhasznú kiadás 

került elszámolásra, társasági adófizetési kötelezettség 207 e Ft, melyből fakadóan -2.736 e Ft 

forgalmi eredmény mutatható ki. A szervezet a mérlegfordulón 14.295 e Ft eszközzel 

rendelkezett, melyből 8.085 e Ft pénzeszköz, 1.924 e Ft készlet és 140 e Ft követelés volt. A 

szervezet a mérleg fordulónapon 1.729 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 

törekedtünk a takarékosságra és a költségek minimalizálására. 

A vagyon felhasználását a mérleg és az eredmény-kimutatás tartalmazza. 

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Társaságunk 2018-ban cél szerinti juttatásban részesítette Pozsgai Miklóst, aki részére 50 000 Ft 

támogatás került utalásra külföldi kongresszuson való részvételhez (OARSI - Liverpool), ahol 

előadást tartott. 

 

5. A Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás mértéke  

Vezető tisztségviselőink 2018-ban díjazásban, költségtérítésben nem részesültek, munkájukat 

önkéntesen végzik. 

 
6. Közhasznú tevékenységek rövid tartalmi ismertetése a Társaság 2018. évi tevékenységéről: 

A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága, mint közhasznú, nonprofit civil szervezet a 

2018. 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 

pedig alapítványokat támogatnak. Rendszeresen tartanak ingyenes szakmai tanácsadást, 

előadásokat és csoportos gyógytornát. 
 

7.  Egyéb tevékenységek 

 

2018-ban az MGYFT Budapesti Régiója új szakmai programsorozatot indított „PÉNTEKI 

TEADÉLUTÁN” - Beszélgetések gyógytornán innen és túl címmel. Első alkalommal 2018. 

február 02-án, az MGYFT Geriátriai Munkacsoportjával közösen rendezték meg szakmai 

találkozójukat. 
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2018. február 20-án a IX. Népegészségügyi Konferencián Társaságunkat Lehel-Gyöngyösi 

Judit képviselte. 

2018. március 3-án a IX. A láb gyakori betegségei, mozgásszervi elváltozásai konferencián 

Társaságunk 7 fő gyógytornász ingyenes részvételét biztosította (Araszhegyiné Lampert Renáta, 

Csepely Réka, Gréci Viktória, Hadházy Ágnes, Orova Orsolya, Szánthóné Molnár Krisztina, 

Váradi Szonja). 

2018. március 9. „PÉNTEKI TEADÉLUTÁN” az MGYFT Budapesti Régiója szervezésében 

„Fizioterápia az otthoni szakápolásban” címmel. 

2018. március 24. Az SZTE SZAKK Ortopédiai Klinika Központi Fizioterápiás és 

Rehabilitációs Részleg és Oktatási Csoport és a MGYFT - Csongrád megyei szervezete szakmai 

napja „Szívügyeink a szívügyek?! – A fizioterápia jelentősége a kardiológia betegségek 

megelőzésében és kezelésében” címmel. 

A Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika szervezésében 2018. 

április 5-7. között 8. alkalommal kerül sor a SIASTOK megrendezésére. A kongresszus első napján 

gyógytornász továbbképzést tartott Benkovcs Edit alelnök asszony, Óber Andrea, Nagy-Kákay 

Zsófia gyógytornászok „Fókuszban az izom: myopathiák az ITO-n, a mozgás, mint gyógyszer 

kritikus helyzetekben” címmel. 

2018. április 6. „PÉNTEKI TEADÉLUTÁN” az MGYFT Budapesti Régiója szervezésében „A 

gyógytornász helye és lehetőségei a Svájci Alapellátás-fejlesztési Modellprogramban” címmel. 

2018. április 13. Szombathelyen Beck földi tréner szakmai nap került megrendezésre az 

MGYFT Vas megyei szervezetének szervezésében. 

2018. április 20.  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakmai nap, ahol előadást tartott Dr. 

Bodogán Zsolt: Megengedett teljesítményfokozók a sportban címmel. 

2018. április 25-28-án Írország rendezte az ER-WCPT General Meeting-jét Dublinban, ahol 39 

tagországból 36 képviseltette magát.  A magyar delegáció 4 főből állt. Egyed Márta elnök, Vámosi 

Istvánné és Benkovics Edit alelnökök és Rochlitz Ildikó a nemzetközi bizottság részéről képviselte 

országunkat. Itt többek között sor került az ER-WCPT vezető tisztségviselőinek megválasztására. A 

leköszönő Sarah Bazin helyét Esther-Mary D’Arcy vette át, aki az ír gyógytornász társaság 

fizioterápiás tanácsadója, és évek óta aktívan részt vesz az ER-WCPT munkájában. 

2018. május 11. A Magyar Kardiológusok Társasága kongresszusa és vezetőségi ülése 

Balatonfüreden került megrendezésre, ahol Egyed Márta elnök asszony képviselte Társaságunkat. 

2018. május 25-én a DE NK Fizioterápiás Tanszéke, a DE NK Hallgatói önkormányzata és a 

MGYFT Hajdu-Bihar megyei szervezete IX. Fizioterápiás Szakmai napot szervezett Debrecenben 

„A fájdalom kezelése fizioterápiás módszerekkel” címmel. 

Az Esélyegyenlőség Napja alkalmából 2018. május 26-án ismét REHA Hungary Továbbképző 

konferencia a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ), „Csont és Ízület 

Évtizede (2010-2020) Nemzeti Akciós Hálózata” és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták 

Társasága szervezésében, a Csont és Ízület Évtizede Alapítvány támogatásával, melynek címe: "A 

reumatológiai betegek rehabilitációja". Mészáros Lászlóné Valika munkája nagyban hozzájárult a 

rendezvény sikerességéhez. 

2018. június 22-én a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága a Janssen-Cilag Kft. 

támogatásával ingyenes pontszerző továbbképzést szervezett gyógytornász-fizioterapeuták számára 

„Prosztatarákos betegek speciális gyógytornája” címmel, melyen 80 fő gyógytornász vett részt. 

2018. szeptember 2-án a Millenáris Parkban megrendezett Családi Mozgásfesztiválon Dr. 

Kovács Éva, Mészáros Lászlóné Valika és Szabó Emese gyógytornászok képviseleték 

társaságunkat és mozgatták meg a lakosság idősödő és fiatal tagjait.  

2018. szeptember 8-án az MGYFT Nyugat-Dunántúli Régió Zala megyei Szervezete és a PTE 

ETK Zalaegerszegi Képzési Központ szervezésében, valamint a Zala Megyei Szent Rafael Kórház 

közreműködésével Fizioterápiás Szakmai nap megrendezése a Fizioterápia Világnapja alkalmából 

68 fő részvételével. 



 

 

MAGYAR GYÓGYTORNÁSZ-FIZIOTERAPEUTÁK TÁRSASÁGA 

Levélcím: 1446 Budapest, Pf. 430 

Tel.: +36 1 411-1208  Fax: +36 1 411-1209 

E-mail: info@gyogytornaszok.hu 

  

 

4 
 

2018. szeptember 20-án Győrben a Fizioterápia Világnapja – A fizioterápia sokszínűségének 

bemutatása címmel szakmai nap tartása. 

2018. szeptember 27-29. között Balatonalmádiban a Magyar Artroszkópos Társaság, a Magyar 

Vállsebészeti Egyesület, a Kaposi Mór Oktatókórház és Társaságunk együttműködésével valósult 

meg az első Nemzetközi Sportsebészeti kurzus, amely hazánkban hiánypótló a sportolókkal 

foglalkozó szakemberek számára. 

2018. szeptember 27-én az MGYFT 12. Pre-Kongresszusával kezdődött a tudományos 

program, több újdonsággal és új előadókkal 190 fő részvételével. 

2018. október 12-én a Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete a Fizioterápia 

Világnapja alkalmából szakmai napot szervezett Tiszavasváriban. 

2018. október 12-én Budapesten a HUNGAROMED Egészségügyi és Orvostechnológiai 

Kiállítás és Konferencián Társaságunk ingyenes továbbképző szakmai napot rendezett 

„Semmelweis Maraton – A fizioterápia aktualitásai” címmel 152 fő részvételével. 

2018. október 13-án a Hungaromed helyszínén Társaságunk Közösségi napot tartott, ahol az 

érdeklődő lakosság többféle mozgásformát kipróbálhatott (pl. nordic walking, chi kung), valamint 

előadásokat hallhattak többféle témában: Gerincvédelem a gyakorlatban, Fizikai aktivitás a 

várandósság idején, Ergonómia a mindennapokban – hogyan őrizzem meg gerincem egészségét 

munkám során, Sportolási lehetőségek kerekes székesek számára. 

2018. december 7-8. között került megrendezésre az ER-WCPT 4. Clinical Guidelines 

konferenciája, Hollandiában, ahol társaságunkat Dr. Mayer Ágnes és Monek Bernadett képviselte. 

2018. december 13-án az MGYFT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete nyugdíjas 

gyógytornászok éves találkozóját szervezte meg. 

 

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 (Class fm), hogy 

ezáltal is felhívjuk a lakosság figyelmét az egészségmegőrzés-betegségmegelőzés fontosságára.  

A Társaság hazai kapcsolatainak építése érdekében részt vesz hazai és nemzetközi 

kongresszusokon is. Az ER-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, 2019. május 17. 

 

.  


