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MAGYAR GYÓGYTORNÁSZ-FIZIOTERAPEUTÁK TÁRSASÁGA
SZAKMAI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2020
1. Számviteli beszámoló
A Társaság a 2020. évi gazdálkodásról egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amit a
közhasznúsági jelentéshez csatoltunk.
A Társaság 2020. évben 190 eFt támogatást kapott:
Janssen Cilag General Services 190.000 Ft
2. Pályázat útján elnyert támogatások és azok felhasználása
Társaságunk a 2020-as évben 3 pályázatot nyújtott be.
- NEAO-KP-1-2021-10 szakmai programok és működési költségek támogatása elutasításra került
- NEAN-KP-1-2020 adományok után járó normatív támogatás – elnyert összeg: 90 000 Ft
vissza nem térítendő támogatás, mely a 2021. évben került kifizetésre
- Magyar Telekom Nyrt. Magenta 1 Business/Nonprofit Legyél Te is! c. pályázata: 1 éven
át 1 db mobil és 1 db vezetékes telekommunikációs szolgáltatások kedvezményes – 0 Ftos havi díjú – igénybevétele
A személyi jövedelemadó 1 % felajánlásaiból befolyt összeg: 199.486 Ft.
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Társaságunk folyamatosan arra törekszik, hogy bevételeit közhasznú célok elérése érdekében
használja fel. A Társaság 2020. évi közhasznú tevékenység árbevétele 6.034 eFt.
Bevételek a 2020. évben:
Támogatás 190 eFt, ebből adomány: 190 eFt
Pályázat útján elnyert támogatás: 0 eFt
Adó 1 %: 199 eFt
Tagdíj: 8.927 eFt
Pénzügyi műveletek bevételei: 36 eFt
Vállalkozási tevékenység árbevétele: 1.523 eFt
Egyéb bevételek: 9.395 eFt
Bevételek összesen: 15.465 e Ft.
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Ráfordítások a 2020. évben:
Működési költség (ráfordítás):
 alaptevékenység: 11.135 eFt
 vállalkozási tevékenység: 2.069 eFt
Személyi jellegű ráfordítások:
 alaptevékenység: 4.019 eFt
 vállalkozási tevékenység: 0 eFt
Ráfordítások összesen: 16.969 eFt.
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 1.523 eFt vállalkozási bevétel, 2.069 eFt
vállalkozási kiadás, 15.465 eFt célszerinti és közhasznú bevétel, 11.135 eFt célszerinti és
közhasznú kiadás került elszámolásra, társasági adófizetési kötelezettség 0 eFt, mely alapján
-2101 eFt eredmény mutatható ki. A szervezet a mérleg fordulónapon 10.937 eFt eszközzel
rendelkezett, melyből 6.460 eFt pénzeszköz, 1.268 eFt készlet, 54 eFt követelés. A
befektetett eszközök értéke 3.090 eFt, az aktív időbeli elhatárolásoké 65 eFt volt. A szervezet
a mérleg fordulónapon 299 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 2020-ban összesen 0 eFt cél szerinti juttatásban juttatott.
5. A Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás mértéke
Vezető tisztségviselőink 2020-ban díjazásban, költségtérítésben nem részesültek, munkájukat
önkéntesen végzik.
6. Közhasznú tevékenységek rövid tartalmi ismertetése a Társaság 2020. évi
tevékenységéről:
A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága, mint közhasznú, nonprofit civil
szervezet a 2020. 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.
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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
2020. január 25. MGYFT Budapesti szervezete által szervezett szakmai nap Semmelweis
Maraton - A fizioterápia aktualitásai címmel, 107 fő részvételével.
2020. január 31- február 2. Zalaegerszegi Terrier I. tanfolyam rendezése Tóthné
Steinhausz Viktória és Balogh Edit vezetésével, 29 fő részvételével.
2020. február 14. ’RETRO? Tudomány’ rendezvénye az MGYFT Pest megyei szervezete
rendezésében.
2020. február 14-16. Zalaegerszegi Terrier II. tanfolyam rendezése Tóthné Steinhausz
Viktória és Balogh Edit vezetésével, 29 fő részvételével.
2020. március 6-8. TMD tanfolyam Budapesten, Balogh Ildikó, Szabó Gabriella és Molnár
Bernadett vezetésével, 22 fő részvételével.
2020. július 2. TÉT Platform Egyesület online rendezvénye – Merre indul életmódunk a
koronavírus-járvány után?? címmel, melyen Lehel-Gyöngyösi Judit főtitkár vett részt.
2020. augusztus 28-30. Terrier III. tanfolyam Zalaegerszegen, Tóthné Steinhausz Viktória
és Balogh Edit vezetésével, 14 fő részvételével.
2020. szeptember 3. MESZK VII. Szakdolgozói Tudományos Konferencia Balogh Ildikó
elnök asszony részvételével.
2020. szeptember 8. az MGYFT Fizioterápia Világnapja alkalmából rendezett ingyenes
online konferencia – Új távlatok a fizioterápiában címmel.
2020. szeptember 10. XI. Népegészségügyi Konferencia a Magyar Tudományos
Akadémián, ahol társaságunkat Lehel-Gyöngyösi Judit főtitkár képviselte.
2020. október 2. Társaságunk útnak indította FizioPéntek elnevezésű havi
rendszerességgel jelentkező online szakmai délutánját. Az első alkalmat a jelenleg
legaktuálisabb és mindenkit érintő témának – a COVID-19-nek szenteltük – az Országos
Korányi Pulmonológiai Intézet munkatársai közreműködésével, FizioPéntek 1 – a Korányiból
címmel, 101 fő részvételével.
2020. október 5-én az MGYFT Dél-Dunántúli régiója workshopot szervezett Varga Viola
vezetésével Piriformis GONDolatok címmel, 31 fő részvételével.
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2020. október 7. A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága a Magyar
Uroonkológus Társasággal közös szervezésben, a MUOT XI. kongresszusával egybekötve
online pontszerző továbbképzést szervezett gyógytornászok számára „A prosztatarákos beteg
speciális gyógytornája” címmel.
2020. október 9-10. A Világszövetség Európai Régió General Metting-je online került
megrendezésre. Társaságunkat Balogh Ildikó elnök asszony, és Rochlitz Ildikó, a Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága elnöke képviselte.
2020. november 6. FizioPéntek 2 – a sportról és a sportfizioterápiáról, Dr. Mayer Ágnes, a
Sportfizioterápia munkacsoport vezetőjének szervezésében, 142 fő részvételével.
2020. november 18. A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága elindította online
motiváló félóráit Beszéljünk magunkról címmel, melyek visszanézhetőek a Társaság
weboldalán. Az első elő bejelentkezést a COVID ellátásra irányítottuk, „Mit kell tegyek és
hogyan védjem magam?” címmel. Beszélgetőpartnerünk Benkovics Edit gyógytornász a
Semmelweis Egyetem Covid ellátó részlegéről.
2020. november 20-22. TMD tanfolyam online elméleti képzés 18 fő részvételével, a
gyakorlati órák a járványhelyzetnek megfelelően kerülnek megrendezésre.
2020. november 25. Beszéljünk magunkról! 2 - “Gyógytornászok és
gyógytornászhallgatók a frontvonalban”, Bartha Éva gyógytornász – fizioterapeuta és Deteky
Tímea Julianna pécsi gyógytornász hallgató tolmácsolásában.
2020. december 2. Beszéljünk magunkról! 3 – „Gyógytornászok a COVID-19 idején”,
Rochlitz Ildikó gyógytornász-fizioterapeuta és Ábel Boglárka debreceni gyógytornász hallgató
tolmácsolásában.
2020. december 4. FizioPéntek 3 – bababarát eljárások a gyermekneurológiában 88 fő
részvételével.
2020. december 9. Beszéljünk magunkról! 4 - “Gyógytornászok és gyógytornász
hallgatók szerepe a COVID-19-ből való felépülésben”, Sárvári Dóra gyógytornász –
fizioterapeuta és Német Dorottya budapesti gyógytornász hallgató tolmácsolásában.
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 (Duna TV – Ridikül. 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 felsőoktatási vezetőkkel való szorosabb együttműködés elősegítésére érdekében Balogh
Ildikó elnök asszony és Zaletnyik Zita alelnök asszony szakmai megbeszélésen vettek részt
Debrecenben 2020. augusztus 28-án.
Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Magyar
Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága (MGYFT). A partnerség célja a fogyatékosok
sportjának megerősítése, fejlesztése.
A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága rendszeresen támogatja felajánlásaival az
intézmények által szervezett Tudományos Diákköri Konferenciát (SE-ETK, PTE-ETK).
4

MAGYAR GYÓGYTORNÁSZ-FIZIOTERAPEUTÁK TÁRSASÁGA
e-mail: info@gyogytornaszok.hu
www.gyogytornaszok.hu
/

A Társaság hazai kapcsolatainak építése érdekében részt vesz hazai és nemzetközi
kongresszusokon is. Az ER-WPT, WPT 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.
A 2020-22-es periódusra két kollégánkat is az a megtiszteltetés érte, hogy beválasztották a
Gyógytornászok Világszövetsége Európai Régiójának (World Physiotherapy Europe region)
egy-egy Munkabizottságába. Kapitány Zsuzsanna a Clinical Practice Working Group tagja,
Szendrő Gabriella az Advocacy and European Matters Working Group tagja lett.
A Társaság ajánlására Dr. Kovács Éva a WHO Alzheimer Bizottságának lett tagja.
2020. szeptember 22-én az EMMI kinevezte az Egészségügyi Szakmai Kollégium új elnökét
és új tagozatvezetőit. A Mozgásterápia, fizioterápia Tagozat elnöke: Zaletnyik Zita, Magyar
Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága alelnöke lett. Tagjai: Prof. Dr. Ács Pongrác, Vámosi
Istvánné, Monek Bernadett, Dr. Kerti Mária.
A COVID járványhelyzet a Társaságot is sújtotta, bevételeink jelentősen csökkentek. A
Társaság kiadta állásfoglalásait az éppen aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően,
elkészítette a WCPT által elfogadott COVID 19 Fizioterápiás szakmai ajánlás fordítását.
Tagjainknak a tagsági idő meghosszabbításával biztosítottuk a folyamatos tagságot, az
ifjúsági tagozatnak kedvezményes tagdíj-befizetési lehetőséget ajánlottunk fel.
Az EMMI tájékoztató anyagait a COVID19 kapcsán közzétettük.
Társaságunk valamennyi Magyarországon közfinanszírozott ellátásban dolgozó gyógytornász,
gyógytornász-fizioterapeuta nevében kérte Prof. Dr. Kásler Miklós Miniszter urat az egyszeri
bruttó 500 ezer forintos bérkiegészítést kollégáink részére, akik ezáltal részesültek a
juttatásban.
Átalakult a honlapunk – www.gyogytornaszok.hu – ahol rendszeresen közlünk szakmai és
közhasznú információt.
Új munkacsoportokat hoztunk létre: Fürdőgyógyászati munkacsoport, Légzési fizioterápia
munkacsoport, Sportfizioterápiás munkacsoport, Vállalkozó gyógytornászok munkacsoportja,
Vezetőgyógytornászok munkacsoportja. Megalakult a Szakmapolitikai Bizottság, a
Fizioterápia szakmai lap a 2020/2 számtól kezdődően online formában jelenik meg, a
folyamatos és naprakész kapcsolattartás fontossága miatt 2020. júniusától 2 havonta ülésezik
online formában a Vezetőség. Megalakult Instagram oldalunk az IT gondozásában.
Társaságunk a továbbiakban is erőfeszítéseket tesz céljai megvalósítására, ennek érdekében
számos új projekt kidolgozásán és megvalósításán fáradozik.
Budapest, 2021. május 14.
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