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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

06 Szegedi Törvényszék

0 6 0 2 0 0 0 2 9 0 6 2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 16.38.54



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 6

6 7 2 3 Szeged

HONT FERENC utca

22 B 5 15

    

0 6 0 2 0 0 0 2 9 0 6

0 6 P k 6 0 0 5 1  2 0 1 2 0 1

1 8 2 9 0 2 4 4 1 0 6

HULLMANN LÁSZLÓ

SZEGED 2 0 1 7 0 4 0 7

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 16.38.55



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

385 225

60 80

325 145

385 225

51 1 52

51 52

0 1 0

133 93

133 93

201 80

385 1 225
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

638 688 638 688

49 48 49 48

535 640 535 640

638 688 638 688

638 688 638 688

501 688 501 688

47 0 47 0

0 0 0 0

90 0 90 0

638 688 638 688

638 688 638 688

0 0 0 0

0 0 0 0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

149 151 149 151

90 100 90 100

22 90 22 90
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PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

6 7 2 3 Szeged

HONT FERENC utca

22 B 5 15

    

0 6 P k 6 0 0 5 1  2 0 1 2 0 1

0 6 0 2 0 0 0 2 9 0 6

1 8 2 9 0 2 4 4 1 0 6

HULLMANN LÁSZLÓ

A lakosság egészségügyi állapotának javítása

1997.évi CLIV.tv.egészségügyről

144.§ (1)-(2). bek.

magyarországi pikkelysömörös (psoriasisos) betegek

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 16.38.55



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Működésre 638

638

638

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 16.38.55



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

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)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi 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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

638 688

22 90

616 598

638 688

47 0

638 688

0 0

5 0
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

A 2016. október 29-én megrendesére kerülő PIKKELYSÖMÖR Világnap szakmai rendezvény.

Pfizer Aegrotus KH Alapítvány

2016.

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 16.38.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Működési Támogatás

MDT - Magyar Dermatológiai Társulat

2014.01.01-2016.12.31

150 000

0

50 000

0

50 000

50 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 16.38.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

NEA-TF-15-M-0211

Emberi Erőforrás Munisztériuma

2015.03.31.-2016.03.30

300 000

149 474

150 526

0

150 526

150 526
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

2016. éve rendezvény

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016 

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 16.38.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Betegek együttműködési programjával kapcsolatos tanácsadás

Novaris Hungária Kft

::::::::::::::::::

160 000

80 000

80 000

160 000

80 000

80 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 16.38.55



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

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.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 16.38.55



PK-242
PK-142-02 Szöveges beszámoló

2016_evi_beszamolok.pdf
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BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓ    
AA  SSZZEEGGEEDDII  PPSSZZOORRIIÁÁZZIISS  EEGGYYEESSÜÜLLEETT  22001166..  ÉÉVVII  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSÉÉRRŐŐLL 

A Szegedi Pszoriázis Egyesület 2016-ban is – a korábbi évek során tapasztalt aktivitás-
hoz hasonlóan – igen szerteágazó, sokszínű tevékenységet folytatott. Talán egy kicsit 
visszafogottabb volt a tevékenység, hiszen a 2015. év áprilisa és 2016 márciusa közötti 
időszakban rövid távú, egy évre megadatott, biztos anyagi forrásunk volt, de tavaly ápri-
lisától ez megszűnt. Ennek igen egyszerű a magyarázata: a nevezett időszakban 
ugyanis pályázaton nyertünk egy esztendőre szóló, 300.000 forint működési támogatást 
a Nemzeti Együttműködési Alaptól (NEA). 2016 tavaszán ismét pályáztunk ugyan, pá-
lyázatunkat a NEA ismét befogadta, sőt: kedvezően el is bírálta, ám a nyertes pályáza-
tunkat (eszközkeret-hiányra hivatkozva) várólistára helyezte, a megítélt összeget nem 
kaphattuk meg.  

A 2015/16-os lendület így aztán kicsit megtorpanni látszott, s csak addig nyújtózkodhat-
tunk, ameddig a takarónk ért. Szerencsére akadtak olyan támogatók, akik egy-egy ren-
dezvény költségeit részben, vagy teljesen átvállalták, nem kellett tehát teljesen vissza-
fogni egyesületünk lendületét. 

1. AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉNEK MUNKÁJA 

A Szegedi Pszoriázis Egyesület 2016. évi rendes közgyűlését április 27-én tartottuk 
meg. A Közgyűlés megvitatta és elfogadta a 2015. évi munkáról szóló beszámolót, va-
lamint az Egyesület elnökségének munkáját bemutató jelentést. Ezen kívül a tagság el-
fogadta a 2015. évi közhasznúsági és számviteli beszámolókat, megvitatta a 2016. évre 
vonatkozó munkatervet és az ezzel összefüggő pénzügyi tervet, s ezekről megfelelő 
határozatokat hozott.   

2. EGYESÜLETI ÖSSZEJÖVETELEK – TAGI TALÁLKOZÓK 

2016 folyamán – a bevezetőben említett anyagi gondok ellenére – hét egyesületi talál-
kozót tartottunk, eggyel többet, mint 2015-ben.  

Az első találkozóra február 24-én került sor. A már ismert Tanult Beteg Program kere-
tében dr. Kui Róbert klinikai szakorvos tartott igen sikeres előadást „Újdonságok, vív-
mányok a pikkelysömör kezelésében” címmel. Ugyanekkor tartotta élménybeszámolóját 
egyesületünk két tagja is, akik február első három hetében gyógyfürdői kezelésen jártak 
a harkányi Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórházban.   

Április 27-én került sor a következő tagi találkozóra – egy napon az egyesületi közgyű-
léssel. Ezen az összejövetelen szintén a Tanult Beteg Program keretében hallgattunk 
meg két előadást: Tóth Tiborné Márta az akkortájt beindulóban levő „személyre szabott” 
Átváltozás nevet viselő programot népszerűsítette, ezt követően pedig dr. Szabó Csa-
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nád klinikai pszichológus „Ne a bőrömet nézd, hanem engem!” címmel tartott előadást a 
pikkelysömörös betegek emberi kötődéssel kapcsolatos problémáiról.  

Május 25-én tartottuk a harmadik tagi találkozót. Ezen a találkozón ismét a tagság is-
mereteinek bővítése érdekében került sor egy igen hasznos előadásra, szintén a Tanult 
Beteg Program keretében. Magyaricza Enikő dietetikus rendkívül hangulatos előadás-
ban tájékoztatta a résztvevőket a pszoriázisbetegeknek javasolt táplálkozásról, és osz-
tott ki a hallgatóságnak egy csokor diétás ételreceptet. A dietetikus előadását követően 
Martinovits Eszter egyesületi tagunk számolt be az április 9–11. között Londonban meg-
rendezett IAPO (Betegjogi Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) kongresszuson szer-
zett tapasztalatokról. 

A negyedik tagi találkozót június 29-én tartottuk. Ezen ismét Tóth Tiborné Márta klinikai 
szakasszisztens előadását hallgathatta meg a tagság. A szakasszisztens ezúttal igen 
fontos mindennapi problémakört dolgozott fel: „Hogyan mondjam el…” címmel részle-
tezte annak fontosságát, hogy a kezelőorvoshoz indulás előtt a beteg hogyan készüljön 
fel, milyen fontos dolgokat kell majd elmondania, milyen iratokat vigyen magával stb.   

Szeptember 21-én került sor a nyári szünet utáni első, az év folyamán pedig sorrend-
ben ötödik tagi találkozónkra. Szintúgy a Tanult Beteg Program keretében szolgáltuk 
tagságunk ismereteinek bővítését, ezúttal Varga Mónika gyógytornász volt az előadó, 
aki „Hogy ne fájjon a mozgás” címmel tartott sikeres előadást az artritiszes betegek 
mozgáskönnyítő tornáinak alapjairól.  

Október 29-én, kivételesen szombati napon tartottuk hatodik tagi találkozónkat, a 2016. 
évi pszoriázis világnapi ünnepséget. A rendezvényre meghívtuk a harkányi Zsigmondy 
Vilmos Gyógyfürdőkórház három fős küldöttségét is. A program ünnepi, alkalmi részé-
ben egyesületünk elnöke tartott méltatást a pszoriázis világnap magyarországi 10 éves 
jubileumának fontosságáról, a szakmai részben pedig a résztvevők meghallgattak négy 
jól sikerült előadást. Ezek közül három a harkányi szakmai küldöttség által megtartott 
előadás volt: 1. A psoriasis balneoterápiás kezelésének lehetőségei (előadó dr. Péter 
Iván Antal, a harkányi Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház főigazgatója.); 2. A harká-
nyi gyógyvíz története, a gyógyfürdőkórház Harkányi Psoriasis Centrumának működé-
se, betegfelvétel és elhelyezési lehetőségek (előadó: Hetesi Csilla osztályvezető főnő-
vér); 3. A gyógyfürdőkórház együttműködése betegszervezetekkel (előadó: Gilbert 
Csaba, betegszervezeti kapcsolattartó). A negyedik előadást két szegedi dietetikus, Go-
dó Katalin és Rozman Irén készítette, az előadó pedig Godó Katalin volt, az előadás 
címe „A tünetmentesség egyik lehetősége: a diétás étkezés” (receptekkel, praktikákkal). 
Az ünnepi programban ezen kívül fellépett Egyesületünk régi ismerőse, Kinyó Kata, a 
Makói Általános Iskola Bartók Székhelyintézményének tanulója is. Az előadásokat kö-
vetően a jelenlévők közös ebéden és baráti beszélgetésen vettek részt a Semmelweis 
Ételbárban.   

A 2016-os esztendő évzáró találkozójára december 14-én került sor, ez volt a hetedik 
tagi összejövetelünk. Az „Adventi hangulatban – karácsonyi előzetes” címen meghirde-
tett találkozón Kádas Judit tanárnő vezetésével vendégünk volt a szegedi Rókusi Álta-
lános Iskola negyedik osztályos tanulóinak mintegy 25 fős csoportja, akik karácsonyi 
dalokkal és hangszeres összeállításokkal léptek fel. Az ünnepi program résztvevője volt 
Kőszeginé Szabó Éva klinikai szakasszisztens is, aki karácsonyi verset adott elő. Ezt 
követően került sor a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által rászoruló bete-
geknek adományozott három karácsonyi ajándékcsomag átadására. Az ajándékozás 
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hangulatát fokozta az egyesület elnökségének idén először alkalmazott határozatának 
kihirdetése is, ugyanis az egész év folyamán végzett kimagasló önkéntes tevékenység 
elismeréseként nyolc elismerő oklevelet osztott ki. „Az Egyesület munkájához 2016 fo-
lyamán nyújtott önzetlen, önkéntes segítésért és támogatásért” elismerő oklevelet ka-
pott Balogh Ferencné, Bálint Józsefné, Czirjék Irma, Csatári Bálint, Illés László János, 
Zsikó Józsefné, valamint a Centrum két szakasszisztense: Kőszeginé Szabó Éva és 
Tóth Tiborné Márta. 

3. EGYÉB MUNKAFORMÁK 2016-BAN 

A már 2015 óta három pilléren álló egyesületi munkaprogramot 2016-ban is „három lá-
bon álló” tevékenységi programként valósítottuk meg: a Tanult Beteg Programból, az 
Érdekvédelmi Programból, és az Állapotfenntartó Programból álló, összehangolt mun-
kaként. 

Elfogadott munkatervünknek megfelelően, Egyesületünk igyekezett szűkebb és széle-
sebb társadalmi környezetünkben továbbfejleszteni a már korábban kialakított jó e-
gyüttműködést és kapcsolatokat, illetve újakat is kiépíteni. Ennek megfelelően az év fo-
lyamán szorosan együttműködtünk a budapesti és a pécsi pikkelysömörös betegtársa-
ságokkal, tagként részt vettünk a Nemzeti Betegfórum munkájában, amelynek a bőr-
gyógyászati és a mozgáskorlátozottsággal járó reumatológiai betegségek tagozatában 
van egy-egy képviselőnk is. Bekapcsolódtunk a budapesti BETA (Betegszervezetek 
Akadémiája) programba, amely az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének szerve-
zésében valósul meg. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Fogyatékkal Élők és Betegek Érdekvédelmi Szervezeteinek Fóru-
mával (alapító tagja is vagyunk ennek a fórumnak), valamint az Önkormányzat Humán 
Közszolgáltatási Irodájával. Az Iroda támogatásával – már negyedik éve – az évzáró, 
adventi összejövetelünkön ismét három rászoruló családnak karácsonyi ajándékcso-
magot biztosítottunk.   

2016. április 9–11. között egy tagunk képviselte a Szegedi Pszoriázis Egyesületet és a 
magyarországi pikkelysömörös betegeket Londonban, az IAPO (Betegjogi Szervezetek 
Nemzetközi Szövetsége) VII. világkongresszusán. Maga a világszövetség 67 országból 
származó 250 tagjával 47 különböző betegséggel élő, mintegy 365 millió embert képvi-
sel. Természetesen nagy megtiszteltetés volt egyesületünk számára, hogy képviselőt 
küldhettünk erre a kongresszusra, s ezt a budapesti Novartis Hungária Kft-nek köszön-
hetjük.   

Ugyanennek a budapesti cégnek a támogatásával vettünk részt több konzultáción a fő-
városban, tartottunk az ősszel egy előadást Pécsett a Pécsi Pszoriázisbetegek Egyesü-
letének felkérésére, illetve az év elején részt vettünk egy olyan internetes felmérésben, 
amely a pszoriázisbetegek életminőségét kutatta a világ 31 országában 25 betegszer-
vezet bekapcsolásával. Nem utolsó sorban ennek a cégnek a támogatásával voltunk 
részese egy olyan betegnapló kidolgozásának, amely remélhetőleg hamarosan széles 
körben bevezetésre kerülhet, s amely a pikkelysömörös betegek tünetmentesítő keze-
lésében jelenthet könnyítést. 

2016 áprilisának elején az Egyesület Érdekvédelmi Programjának keretében levelezést 
kezdtünk az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megbízott főigazgatójával, mert az 
OEP februárban véleményünk szerint a pikkelysömörös betegek érdekeit sértő rende-
lettel arra utasította a biológiai terápiás kezelésre jogosult egészségügyi centrumokat, 
hogy a biológiai terápiás orális és subcutan kezelésre szolgáló készítményekből egy 
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kezelés alkalmával maximum egy havi gyógyszermennyiség kerüljön kiadásra. Ezzel a 
rendelkezéssel egyértelműen hátrányos helyzetbe kerültek azok a sorstársaink, akik a 
biológiai terápiás szerek közül a „régebbi generációs” Enbrel (adagolása hetente, sub-
cutan), illetve Humira (kéthetente egyszer, subcutan) injekciós kezelésben részesültek. 
Sajnálatosan a többszöri levélváltásunk sem hozott eredményt, részben a felesleges 
bürokratikus lépések, részben a megkeresett szerv átszervezésének beindulása miatt. 

Augusztus 13-ára sikeres egynapos budapesti kirándulást szerveztünk, amelyen 27 fő 
vett részt. A kirándulás Szeged MJV Önkormányzatához benyújtott pályázatunk alapján 
került támogatásra, így a résztvevők számára az országházi, illetve a Terror Háza mú-
zeumi belépőjegyet és egy egyszerű ebédet tudtunk biztosítani, az utazási költségeket 
a résztvevők állták.   

Az Állapotfenntartó Program keretében 2016 folyamán továbbra is segítettük egyesületi 
tagjainkat a tb-támogatással elérhető balneoterápiás kezeléseken való részvételben: a 
tagok számára vállaltuk a kapcsolattartást a harkányi Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdő-
kórházzal, így segítve az adminisztrációs ügyek intézését, a helyfoglalást stb. Ez a 
munka igen sikeresnek mondható, ugyanis 2016 folyamán összese 12 egyesületi ta-
gunk számára tettük lehetővé a gyógyfürdői kezeléshez jutást. 

2016 decemberében nagy megtiszteltetés érte egyesületünket: az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága, továbbá Egyházi, Nemzetiségi 
és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, az Országos Betegjogi, 
Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBOK) és a Nemzeti Betegfórum 
delegáltjaiból álló Semmelweis Garancia Védjegy Bizottság a 4/2016 (2016.12.19.) 
számú, 2016. december 19. napján meghozott döntésével a Szegedi Pszoriázis Egye-
sület számára odaítélte a Semmelweis Garancia Védjegyet. Ha figyelembe vesszük azt, 
hogy Magyarországon több, mint 55 ezer civil szervezet működik, s ezek 4,9%-a (mint-
egy 2700 egyesület és alapítvány) foglalkozik egészségügyi kérdésekkel, akkor bizony 
nagy siker, hogy a mindösszesen odaítélt 20 Semmelweis Garancia Védjegy „birtoko-
sai” közül a használatára jogosult egyesületek egyike a Szegedi Pszoriázis Egyesület! 

2016 folyamán rendszeresen folytatódott A BŐR című hírlevelünk kiadása (az év fo-
lyamán 7 számot adtunk ki). Ezt a tevékenységet is, meg a többi felsoroltat is részben 
az egyesületi tagok által befizetett tagdíjból, részben egy-egy programra támogatóktól 
kapott közvetlen, „célzott” adományozási keretéből, illetve az Egyesület munkáját támo-
gató jóakaratú emberek által a személyi jövedelmi adóból nekünk felajánlott 1%-ból tud-
tuk megvalósítani (ennek összege a 2015-ös adóévre vonatkoztatva 89.878 Forint volt). 
Ezért ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki céljaink elérésében Egyesületün-
ket támogatta.     

Mindazokról az eseményekről, amelyeket a beszámolóban felsoroltunk, további gazdag 
információ található Egyesületünk honlapján, amelyet 2016-ban is rendszeresen üze-
meltettünk és karbantartottunk. Független internetes statisztikai adatszolgáltatókra hi-
vatkozva elmondhatjuk, hogy honlapunk folyamatos fejlődése során lassan a pszoriá-
zissal kapcsolatos kérdésekben a legrészletesebb és legátfogóbb tájékoztatást nyújtó 
internetes ismeretforrássá válik. Több mint 200 oldalnyi anyaggal szolgálja a látogatók 
ismereteinek gyarapítását, s ennek köszönhetően a látogatottsága időszakonként elérte 
az év folyamán a napi 3-4000 főt is.  

Honlapunk a http://psorinet.hu webhelyen érhető el. 
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Egyesületünk tagsága 2016 folyamán is gyarapodott. Mérsékelt volt ugyan ez a gyara-
podás, de folyamatos, sőt decemberben már a Délvidékről, Szerbiából is csatlakozott 
hozzánk sorstársunk. 2015 végén 65 regisztrált tagunk volt, 2016. december 31-ével 
bezárólag viszont összesen 78, ebből 2 tiszteletbeli, 1 támogató, 75 pedig „rendes” tag, 
vagyis tavaly mintegy 16,6%-os növekedést jegyezhettünk. Továbbra is nyitottak va-
gyunk, szívesen befogadunk az egyesületbe mindenkit, aki szeretné problémáit velünk 
megosztani, vagy közösségi segítséget szeretne kapni. Természetesen a teljes jogú 
tagságnak alapfeltétele az, hogy kötődésünket az egyesülethez a tagsági díj fizetésével 
is kifejezzük.  

 

BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓ    
AAZZ  EEGGYYEESSÜÜLLEETT  EELLNNÖÖKKSSÉÉGGÉÉNNEEKK  22001166..  ÉÉVVII  MMUUNNKKÁÁJJÁÁRRÓÓLL 

A Szegedi Pszoriázis Egyesület Elnöksége 2016 folyamán nyolc alkalommal ülésezett, 
s ezeken az értekezleteken összesen huszonhét napirendi pontot vitatott meg, illetve 
ezen kérdésekben az Egyesület működésével kapcsolatban megfelelő döntéseket ho-
zott. Létszámhiány miatt egyetlen összejövetelt sem kellett elhalasztani, de az öt tagú 
elnökség egész évben négy fővel végezte munkáját.  

2016 január 25-én tartottuk első elnökségi ülésünket, amelyen a februárra tervezett 
egyesületi találkozó megszervezéséről, a harkányi gyógyfürdőkórházi kezelésre irányu-
ló segítő munka folytatásáról, a tagsági díjak fizetésével kapcsolatban észlelt problé-
mákról, és az elnökség egy tagjának egészségi állapotával kapcsolatos kérdésekről 
tárgyaltunk és döntöttünk. 

Március 14-én volt az Elnökség második ülése, amelyen a márciusra tervezett egyesü-
leti közgyűléssel kapcsolatos teendőkről, valamint az Elnökség egy tagjának betegség 
folytán tapasztalt tartós távolmaradásának kérdéséről határoztunk. Ez utóbbival kapcso-
latban úgy döntöttünk, hogy az Egyesület Elnöksége a továbbiakban addig nem foglal-
kozik Hegyeshalmi László elnökségi tag tisztség alóli felmentésének kérdésével, amíg 
ilyen irányú írásbeli felkérést nem kap. 

Április 4-én tartottuk az Elnökség harmadik ülését, amelyen határoztunk az április vé-
gére halasztott egyesületi közgyűlés időpontjáról és napirendjéről, elfogadtuk a közgyű-
lés elé kerülő beszámolókat és terveket. Ugyanekkor véleményeztük a 2016. évi pályá-
zati lehetőségeket, határoztunk az IAPO 7. kongresszusára való képviseleti lehetőség-
ről, döntöttünk új egyesületi tagok felvételéről és áttekintettük az Egyesület pénzügyi 
helyzetét.  

A negyedik elnökségi ülés megtartására május 10-én került sor, ezen a május végére 
tervezett tagi találkozó előkészületeit tárgyaltuk.  

Június 14-én tartottuk az ötödik elnökségi ülést, amelyen felkészültünk a hónap végére 
tervezett tagi találkozóra, határoztunk az önkormányzati támogatással megvalósuló 
csoportos budapesti kirándulás időpontjáról és a részvételi lehetőségekről, továbbá kör-
vonalaztuk az őszi időszakban ránk váró feladatokat. 

Az Elnökség hatodik ülését szeptember 5-én tartottuk. Ezen a szeptember végére ter-
vezett egyesületi találkozó programját beszéltük meg, továbbá elkészítettük az október-
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ben esedékes pszoriázis világnapi összejövetel programvázlatát, áttekintve a megren-
dezéshez szükséges anyagi lehetőségeket.  

Október 3-án került sor a hetedik elnökségi ülésére, amelyen véglegesítettük a pszo-
riázis világnapi rendezvény programját, és előkészítettük a 2017. évi munkával kapcso-
latos naptári beosztást, illetve felmértük az Egyesület pénzügyi helyzetét. 

A nyolcadik elnökségi ülés megtartására november 21-én került sor. Ezen megtárgyal-
tuk a december 14-ére tervezett adventi találkozóval kapcsolatos előkészületeket, vég-
legesítettük a 2017. évi egyesületi találkozók naptárának tervezetét, megvitattuk a 
pszoriázis világnapi költségek elszámolásáról készült beszámolót, valamint az Egyesü-
let működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket. 

**  **  ** 

Az Elnökség 2017. február 27-én megtartott ülésén határozott arról, hogy a fenti két be-
számolót az Egyesület Közgyűlése elé terjeszti, és egyúttal javasolja, hogy a Közgyűlés 
a megvitatást követően mindkét beszámolót fogadja el. 

 

2/2017.03.22. számú határozat: 

A megismételt közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a Szegedi Pszoriázis Egyesü-
let és az Egyesület Elnökségének 2016. évi munkájáról szóló beszámolókat. 

A beszámolókat az előírásoknak megfelelően továbbítani kell az Országos Bírósági Hi-
vatalhoz, valamint közzé kell tenni az Egyesület honlapján. 

 
                Hullmann László s. k.      Kinyó Sándorné s. k. 
                           elnök                  jegyzőkönyvvezető 

 
    Hódi Rovó Antalné s. k.              Zsikó Józsefné s. k. 

               jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
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