A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

Közterület neve:
Házszám:

Település: SZEGED

6 7 2 3
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Képviselő aláírása:

Keltezés:
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Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

368

385

I. Készletek
II. Követelések

60

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

325
368

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

368

385

51

51

51

51

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék

0

IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

0

0

93

133

93

133

224

201

368

385

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok

563

638

563

638

30

49

30

49

527

535

527

535

6

6

30

30

- támogatások

527

527

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

563

638

563

638

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

0

0

0

0

563

501

563

501

0

47

0

47

4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés

6. Anyagjellegű ráfordítások
7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

0

0

90

90

9. Egyéb ráfordítások

0

0

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

0

0

8. Értékcsökkenési leírás

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

563

638

563

638

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

536

638

536

638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

149

100

149

90

100

90

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

22

22

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

6 7 2 3

Közterület neve:
Házszám:

Település:

SZEGED
Közterület jellege:

HONT FERENC
Lépcsőház:

22

1.3 Bejegyző határozat száma:

7

Emelet: 5

B

0 6

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 9 0 2 4 4

1.6 Képviselő neve:

0 2

15

/2012 /4

. PK. 6 0 0 5 1

1.4 Nyilvántartási szám:

Ajtó:

utca

2 9 0 6
1

0 6

HULLMANN LÁSZLÓ

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

A lakosság egészségi állapotának javítása,

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997.évi CLIV.tv. egészségügyről
144.§ (1)-(2). bek.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: magyarországi pikkelysömörös (psoriasisos) betegek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 84
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

6 7 2 3

Közterület neve:
Házszám:

Település:

SZEGED
Közterület jellege:

HONT FERENC
Lépcsőház:

22

1.3 Bejegyző határozat száma:

7

Emelet: 5

B

0 6

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 9 0 2 4 4

1.6 Képviselő neve:

0 2

15

/2012 /4

. PK. 6 0 0 5 1

1.4 Nyilvántartási szám:

Ajtó:

utca

2 9 0 6
1

0 6

HULLMANN LÁSZLÓ

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosít

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997.évi CLIV. tv.az egészségügyről
144.§. (1)-(2).bek.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.12 14.21.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Működésre
5.2

Tárgyév
563

638

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

563

638

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

563

638

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (1)
0

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Tárgyév (2)
0

Előző év (1)

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Tárgy év (2)

0

0

0

0

Nyomtatva: 2016.05.12 14.21.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
563

638

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

22

D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

563

616

H. Összes ráfordítás (kiadás)

563

638

0

47

536

638

0

0

15

5

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

50 000
50 000
0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

50 000

Felhalmozási
Összesen:

50 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

150 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

41 810
41 810
0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

41 820

Felhalmozási
Összesen:

41 820
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

200 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

81 711
81 711
0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

29 147

Dologi
Felhalmozási

52 564

Összesen:

81 711
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

150 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

0
0
0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0

Felhalmozási
Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

300 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

149 474
149 474
300 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

149 474

Felhalmozási
Összesen:

149 474
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

90 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

90 000
90 000
90 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

90 000

Felhalmozási
Összesen:

90 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

100 000
100 000
100 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

100 000

Felhalmozási
Összesen:

100 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.12 14.21.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
M1 - Mellékletek
Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.12 14.21.10
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BESZÁMOLÓ
A SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET 2015. ÉVI MŐKÖDÉSÉRİL

A korábbi évekhez hasonlóan, a Szegedi Pszoriázis Egyesület 2015-ben is igen szerteágazó, sokszínő tevékenységet folytatott, sıt: új elemekkel is gazdagította a már
megszokott mőködési területeket. A 2014 nyarán befejezıdött átalakulásokat követıen
ez volt az elsı esztendı, amikor már nem a törvényi és egyéb elıírásokból fakadó kötelezettségekkel kapcsolatos tevékenységre kellett az idıt fordítani, hanem az Egyesület
tehette azt, ami a dolga, amiért voltaképpen létrejött, így hát természetes, hogy „célirányos elemekkel” bıvítettük mőködésünket.
Az adott lehetıségeknek megfelelıen, ígéretes lendülettel fogtunk bele az immár teljesen újszerő, három pilléren álló egyesületi munkaprogram teljesítésébe. Megjegyzendı: az eddigi két pilléres (a Tanult Beteg Programból és az Érdekvédelmi Programból
álló) tevékenység 2015 második félévében fejlıdött tovább, gazdagodott a harmadik
pillérrel, az Állapotfenntartó Programmal.
Az alábbiakban röviden kitérünk az Egyesület bejegyzett, közhasznú szervezetekre
vonatkozó elıírások betartásával kapcsolatos munkájára, illetve a munkaprogram fent
említett három pillérének mindegyikére.
1. A közgyőlés
A civil szervezeteket (is) érintı jogszabályok megkövetelik, és maga az egyesületi
alapszabály is elıírja, hogy a civil egyesületek évente legalább egyszer közgyőlésen
döntsenek a mőködésükkel kapcsolatos legfontosabb kérdésekrıl. A Szegedi Pszoriázis Egyesület ennek megfelelıen 2015-ben egy alkalommal tartott közgyőlést. Ezen az
április 22-ére összehívott közgyőlésen – pontosabban annak még aznap megismételt
ülésén, mivel a meghirdetett kezdésig nem jelent meg a tagságból a szükséges 50%a+1 fı, ezért az Alapszabály szerint, illetve a kiadott meghívóban is jelzett 30 perces
várakozás után megismételt közgyőlésen – elfogadtuk a 2014. évi beszámolót és költségvetési mérleget, határoztunk a 2015. évi mőködésrıl és pénzügyi tervrıl is. A közgyőlés arról is döntött, hogy 2015-ben elindítjuk az egyesületi munkaprogram harmadik
pillérének megvalósítását – megkezdjük a csoportos és egyéni állapotfenntartó és
egészségjavító programunkat.
A közgyőlésen Egyesületünk tagsága összesen hat napirendi pontot tárgyalt meg, és
hozott megfelelı határozatokat ezekkel kapcsolatban.
2. A tagi találkozók és a Tanult Beteg program megvalósulása
2015 folyamán hat egyesületi találkozót tartottunk, ebbıl három találkozó keretében
foglalkoztunk olyan témákkal, illetve szakelıadásokkal, amelyek a tagság pszoriázissal
kapcsolatos ismereteinek bıvítését szolgálták.
Az elsı tagi találkozóra március 18-án került sor. Ezen évadnyitó köszöntıt mondott
dr. Kemény Lajos professzor úr, a Szegedi Bırgyógyászati és Allergológiai Klinika igazgatója. A „Tavaszi beszélgetés” címmel tartott összejövetelen került meghirdetésre az
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Állapotfenntartó Program keretében a harkányi gyógyfürdıkórházi kezelésre szoruló
tagok számára biztosítható segítség igénylésének lehetısége.
Április 22-én tartottunk ismét egyesületi tagi összejövetelt, amelyen dr. Baltás Eszter
klinikai adjunktus volt a vendégünk, aki „A kis gyilkos – a melanoma” címmel a Tanult
Beteg program keretében tartott egy nagy sikerő elıadást. Ez a tagi találkozó voltaképpen a meghirdetett közgyőlés létszámhiány miatti felfüggesztése után került megtartásra, és dr. Baltás Eszter adjunktusnı elıadását követıen folytatódott a közgyőlési munka.
Június 17-én került sor a harmadik egyesületi találkozóra. Ezen a találkozón dr. Horváth Éva pszichiáter, pszichoterapeuta tartott elıadást „Stressz és pikkelysömör” címmel.
Júliusban és augusztusban – szokásaink szerint – nyári szünetet tartottunk. A nyári
szünetet követıen az ıszi találkozók sorát a szeptember 30-án megtartott összejövetel
nyitotta meg. Ezen mintegy másfél órás idıkeretben hallgattuk meg azoknak az egyesületi tagoknak az élménybeszámolóit, akik szeptember elejétıl két- illetve háromhetes
harkányi gyógyfürdıkórházi kezelésen vettek részt az Állapotfenntartó Program keretében
Az ötödik egyesület találkozó a pikkelysömör világnap keretében zajlott. Ez most kivételesen nem hétvégére esett, hanem október 28-án, szerdán tartottuk. A találkozón
Prof. Dr. Kemény Lajos, a Szegedi Bırgyógyászati és Allergológiai Klinika igazgatója
köszöntötte a világnapot, vendégünk volt a budapesti Novartis Kft., illetve az Arthritis
Psoriaticások Budapesti Egyesületének képviselete. Vendégként fellépett az egyesületi
tagság részérıl már ismert fiatal népdalénekes, Kinyó Kata, a Makói Általános Iskola és
Alapfokú Mővészeti Iskola Bartók Székhelyintézmény tanulója. Az összejövetel ünnepi
részét követıen a tagság közös estebéden vett részt.
A következı, hatodik, és egyben évzáró találkozónkat „Adventi hangulatban” címmel
december 16-án tartottuk. A találkozón fellépett a szegedi Rókusi Általános Iskola
énekkara, melyet Kádas Judit tanárnı vezetett. A bevezetı karácsonyi dalok után
Kıszeginé Szabó Éva, a klinika Pikkelysömör Centrumának asszisztense olvasott fel
alkalmi összeállítást. Ezt követte az önkormányzat által adományozott, és a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgálati Irodája révén az egyesülethez eljuttatott négy karácsonyi ajándékcsomag átadása. A karácsonyi hangulathoz nagymértékben hozzájárult a
tagság önkénteseinek felvállalása, ugyanis többen otthon készített süteményekkel lepték meg
az adventi összejövetelt.
Mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy Egyesületünk tagságából többen már rendszeresen
vállalkoznak arra, hogy a tagi összejövetelekre otthonról hoznak saját készítéső süteményeket.
Ezen a helyen, a közgyőlés keretében mondunk nyilvánosan köszönetet nekik ezért.

3. Az Állapotfenntartó Program
Tavaly, az év második felében indítottuk el ezt a munkaprogramot, és szinte azonnal
jelentıs sikereket értünk el. Már szeptemberben sikerült az elsı öt tagú betegcsoportot
szervezetten eljuttatni a harkányi Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdıkórházba, ahol 14 napos balneoterápiás kezelésen vettek részt. Az év végéig még további négy egyesületi
tagunkat juttattuk el a harkányi gyógyfürdıkórházba.
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A program végrehajtásában igen nagy szerepet játszott az, hogy rendkívül jó munkakapcsolat alakult ki a harkányi gyógyfürdıkórház vezetésével (köszönet ezért dr. Péter
Iván fıigazgató úrnak, illetve Gilbert Csaba marketing referensnek), s így a program
2016-ban is zavartalanul folytatódik. Reményeink szerint hosszú távon is jó eredményekkel jár majd.
Egyesületünk három pillérő munkaprogramjának keretében – szerencsére – a legkevesebbet kellett foglalkoznunk a harmadikkal, az Érdekvédelmi Programmal, ugyanis
2015 folyamán nem volt szükség arra, hogy a tagság érdekeinek vált vagy valós sérelme okán akár az Érdekvédelmi Bizottság, akár az egyesület Elnöksége napirendre tőzzön ilyen kérdéseket. Igaz: az Állapotfenntartó Program érinti a tagság gyógyuláshoz
való jogait, de e téren sem volt semmi probléma.
4. Egyéb munkaformák 2015-ben
Elfogadott munkatervünknek megfelelıen, Egyesületünk igyekezett szőkebb és szélesebb társadalmi környezetünkben tovább fejleszteni a már korábban kialakított jó együttmőködési kapcsolatokat, illetve újakat is kiépíteni. Ennek megfelelıen az év folyamán szorosan együttmőködtünk a pécsi pikkelysömörös betegek egyesületével, alkalmanként más civil társaságokkal is.
2015-ben voltunk elsı ízben nyertesei a polgárok személyi jövedelmi adójából civil
szervezetek támogatására fordítható 1%-nak, ugyanis 2015 januárjától kaptuk meg a
jogot ennek az adománynak a győjtésére. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik az
SZJA 1 százalékával bennünket támogattak. Jó helyre érkezett az adományuk, annak
minden fillérét az Alapszabályunkban foglalt alapcélok megvalósítására fordítottuk.
Szeptember elejétıl alkalmi kiadványként jelentetjük meg a tagság és az érdeklıdık
számára A BİR címő kapcsolattartó hírlevelünket, amelyet Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata által biztosított (pályázaton nyert támogatásból vásárolt) olcsó üzemeléső színes nyomtatóval mi magunk adunk ki számonként 200–250 példányban (a tördelés és szerkesztés is önkéntes munka keretében valósul meg). Ez a hírlevél az egyesületi összejövetel elıtt kerül kiadásra, s tartalmazza az elızı összejövetel eseményeinek összefoglalását, illetve a pikkelysömörrel kapcsolatos tudnivalók gazdag tárházából
válogat, de egyéb, az emberi egészséggel kapcsolatos hasznos tanácsokat is közöl. A
hírlevelet részben postán, részben az egyesületi összejövetelen vehetik át a tagok, de
elérhetı a Klinika Pikkelysömör Ambulanciáján is.
Október 29-én részt vettünk a Magyar Dermatológiai Társulat védnökségével szervezett Úszók éjszakája rendezvényen, amely minden évben a pikkelysömörös betegek
világnapján kerül megtartásra. Ezúttal is négy magyarországi egyetemi városban: Budapesten, Debrecenben, Pécsett és Szegeden volt rendezvény (általában a betegek érdekeiért kiálló élsportolók, valamint egyetemisták, diákok és más önkéntesek részvételével). Szegeden 2015-ben több száz résztvevı úszott összesen 38.600 métert a pikkelysömörös betegekért, ami ugyan kevesebb volt, mint 2014-ben, de gyakorlatilag
mintegy két és fél kilométernyi távval elıztük a többi város fellépıit.
Egyesületünk képviselete október 17-én részt vett a IV. Harkányi Psoriasis Konferencia keretében tartott szélesebb körő betegtalálkozón, s ott ismertettük az elsı eredményeket az Állapotfenntartó Program beindításával kapcsolatban, november 5-én pedig
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részt vettünk a Novartis Gyógyszer-kereskedelmi Kft. által szervezett budapesti szakmai tanácskozáson, majd december elején Budapesten, a Nemzeti Betegfórum évi
közgyőlésén.
Továbbra is nagyon jó kapcsolatunk van Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fogyatékkal Élık és Betegek Érdekvédelmi Szervezeteinek Fórumával (alapító tagja is vagyunk ennek a fórumnak), valamint az Önkormányzat Humán Közszolgáltatási
Irodájával. Az Iroda támogatásával – 2013 óta már harmadik éve – 2015 karácsonyán is
sikerült immár négy rászoruló családnak karácsonyi ajándékcsomagot biztosítani.
Mindazokról az eseményekrıl, amelyeket ebben az áttekintı beszámolóban felsoroltunk, további gazdag információ található Egyesületünk honlapján, amelyet 2015-ben is
rendszeresen üzemeltettünk és karbantartottunk. Független internetes statisztikai adatszolgáltatókra támaszkodva elmondhatjuk, hogy honlapunk folyamatos fejlıdése során
napjainkban a legrészletesebb és legátfogóbb tájékoztatást nyújtó internetes ismeretforrás a pikkelysömörös betegekkel kapcsolatos témákban. Mintegy 190 oldalnyi anyaggal
szolgálja a látogatók ismereteinek gyarapítását, s ennek köszönhetıen a látogatottsága
idıszakonként elérte az év folyamán a napi több ezres felkeresést is.
Honlapunk a http://psorinet.hu webhelyen érhetı el.
A tagság gyarapítását tekintve 2015-ben a korábbi évekhez képest némi elırehaladás
tapasztalható, 2015. december 31-én az Egyesület tagsága 65 fı volt (2014-ben 57),
ebbıl 1 támogató, 2 tiszteletbeli és 62 teljes jogú, „rendes” tag.

BESZÁMOLÓ
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
A Szegedi Pszoriázis Egyesület 2015 folyamán hat alkalommal ülésezett, s ezeken az
értekezleteken összesen huszonkét napirendi pontot vitatott meg.
2015-ben az elsı elnökségi ülést február 20-án tartottuk. Ezen az összejövetelen
döntöttünk az Egyesület 2015. évi munkatervének elemeirıl, azzal, hogy a kidolgozott
tervezetet a Közgyőlés elé terjeszti. Ugyanekkor tájékoztatót kapott az Elnökség a
2015. év folyamán tervezhetı pályázati lehetıségekrıl is. Meghatároztuk, hogy mind a
Nemzeti Együttmőködési Alap (NEA), mind Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata
felé benyújtjuk a lehetséges mőködési, illetve szakmai pályázatokat. Ezen az összejövetelen határoztunk a február 18-ára tervezett tagi találkozóról is.
Április 7-én tartottuk az Elnökség második ülését, amelyen a 2014. évi mőködési és
pénzügyi beszámolókról, illetve közgyőlés elé terjesztésérıl döntöttünk, valamint meghatároztuk a 2015. évi munkaprogram és pénzügyi terv javaslatát is. Ezen az elnökségi
ülésen határoztunk továbbá az április 22-ére tervezett ismeretgyarapító elıadásról, illetve arról, hogy elıadónak felkérjük dr. Baltás Eszter adjunktusnıt.
Az Elnökség harmadik összejövetelére május 29-én került sor. Ezen elıkészítettük a
június 17-ére tervezett egyesületi találkozó programját, továbbá kidolgoztuk a harkányi
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balneoterápiás kezelésre induló elsı csoport szervezésével kapcsolatos teendıket. Végezetül az Elnökség elfogadott egy tájékoztatót az év elején benyújtott pályázatokkal
kapcsolatos eredményekrıl.
A soron következı, negyedik elnökségi ülés megtartására augusztus 31-én került sor,
ezen megtettük a szükséges elıkészületeket a szeptember végi egyesületi találkozóval
kapcsolatban, kidolgoztuk a 2015. évi ıszi–téli munkaprogram-tervünk részleteit, határoztunk a 2015. évi pszoriázis világnapi rendezvényeinkrıl, illetve arról, hogy szeptember elejétıl nyomtatott formátumban alkalmi kapcsolattartó hírlevelet adunk ki. Ugyancsak véleményeztük a 2015 augusztusáig benyújtott pályázatok eredményességét, illetve döntöttünk új egyesületi tagok felvételérıl is.
Az október 8-án megtartott ötödik elnökségi ülésen, véglegesítettük az október 29-ére
tervezett világnapi ünnepséggel összefüggı teendıket, értékeltük a harkányi
Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdıkórházban járt egyesületi tagok tapasztalatait, és elkészítettük az Egyesület 2016-ra tervezett összejöveteleinek elızetes javaslatát.
November 20-án került sor a 2015. esztendı utolsó, hatodik elnökségi ülésére, amelyen a december 16-ára tervezett adventi és évzáró egyesületi találkozó részleteit beszéltük meg, döntöttünk a karácsonyi egyesületi ajándékozásokról (kártyanaptár és karácsonyi–újévi köszöntı képeslap nyomtatásáról), illetve az önkormányzati ajándékcsomagok kiosztásáról, az ünnepi jellegő hangulat biztosításáról, az évzáró ünnepi öszszejövetel kellékeinek kérdéseirıl. Ugyanezen az ülésen számba vettük az év végéig
tervezett kiadásokat, az Egyesület költségvetési kérdéseit, a harkányi gyógyfürdıkórházi kezelésre szorult tagok 2016. évi segítésének lehetıségét és az egyesületi tagsági
lap cseréjének szükségességét is.

***
Az Elnökség 2016. április 4-én megtartott ülésén határozott arról, hogy a fenti két beszámolót az Egyesület Közgyőlése elé terjeszti, és javasolja, hogy mindkét beszámolót
a Közgyőlés vitassa meg és fogadja el.
A Szegedi Pszoriázis Egyesület tagsága a 2016. április 27-én 14:30 órakor megtartott
megismételt közgyőlésen meghozta az alábbi
___/2016.04.27. számú határozatot:
A megismételt közgyőlés egyhangú szavazással elfogadja a Szegedi Pszoriázis Egyesület és az Egyesület Elnökségének 2015. évi munkájáról szóló beszámolókat.
A beszámolókat az elıírások szerint továbbítani kell az OBH-hoz, valamint közzé kell
tenni az Egyesület honlapján.

Hullmann László
elnök

Kinyó Sándorné
elnökhelyettes
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