A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

06 Szegedi Törvényszék

2018.05.06 18:21:30

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

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 6

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0

töredék év

0

0

2

9

0

6

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 7

2 0 1 7
1 2
időszak vége

3 1
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2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

06 Szegedi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

6 7 2 3

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szeged
Közterület jellege:

Hont Ferenc
22

Lépcsőház:

Emelet:

B

utca

Ajtó:

5

15

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 6

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 6

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 0 2 9 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

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Szeged

2 0 1 8

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

225

311

I. Készletek
II. Követelések

80

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

145

311

225

311

52

52

52

52

93

193

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

93

193

Passzív időbeli elhatárolások

80

66

225

311

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

120

tárgyév

120

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

688

685

688

685

48

79

48

79

640

707

640

707

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

688

805

688

805

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

688

805

688

805

5. Anyagjellegű ráfordítások

688

748

688

748

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások

57

57

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

688

805

688

805

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

688

805

688

805

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

151

164

151

164

100

130

100

130

90

59

90

59

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

22

6 7 2 3

Település:

Hont Ferenc
Lépcsőház:

Szeged
Közterület jellege:
Emelet:

B

utca

Ajtó:

5

15

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 6 .P k . 6 0 0 5 1

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 6

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

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

1 8 2 9 0 2 4 4

1

0 6

Hullmann László

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

A lakosság egyészségügyi állapotának javítása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997.évi CLV.tv.egészségügyről

144.§ (1)-(2) . bek
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: magyarországi pikkelysömörös (psoriasisos) betegek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

működésre

Tárgyév
688

805

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

688

805

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

688

805

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
688

805

90

59

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

598

746

H. Összes ráfordítás (kiadás)

688

805

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

57

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény

688

805

0

0

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

10

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

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.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Betegek együttműködési programjával kapcsolatos tanácsadás
Támogató megnevezése:

NOVARTIS HUNGÁRIA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

160 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

80 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 80 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

80 000

Felhalmozási
Összesen:

80 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Pfizer Aegrotus KH A. 2018. évi adomány
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

110 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

110 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 110 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

110 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

110 000

Felhalmozási
Összesen:

110 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: SZMJV 2017. Lélekerősítő Pályyázat
Támogató megnevezése:

SZMJV
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.év

Támogatási összeg:

130 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

130 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 130 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

130 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

130 000

Felhalmozási
Összesen:

130 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-17-M-0526. pályázat
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.04.01-2018.03.31-ig

Támogatási összeg:

230 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

163 795

- tárgyévben felhasznált összeg: 163 795
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

230 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

163 795

Felhalmozási
Összesen:

163 795
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló
BESZÁMOLÓ A Szegedi Pszoriázis EGYESÜLET 2017. ÉVI MKÖDÉSÉRL.pdf

BESZÁMOLÓ
A SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET 2017. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

I. BEVEZETŐ
Mint minden évben, a Szegedi Pszoriázis Egyesület közhasznú szervezet elnöksége idén is éves beszámolót terjeszt a Közgyűlés elé, ez alapszabályi és törvényi kötelezettsége. A 2017. évi munkáról szóló beszámoló tömör összefoglalóját „Egyesületi gyorsleltár” címen már közreadtuk A BŐR c. hírlevelünk 2017. évi decemberi (7.)
számában.
Az Alapszabály 9.1. pontja alapján az elnökség beszámolót készít a teljes egyesületi működésről is, és saját tevékenységéről is. A fentebb említett „gyorsleltár” adatainak felhasználásával, ám részleteiben bőven kiegészített alábbi beszámolót is, és az
elnökség 2017. évi tevékenységéről készült összegzést is elfogadási javaslattal terjesztjük most a Közgyűlés elé.

II. A 2017. ÉVI MUNKAPROGRAM TELJESÍTÉSI FORMÁI

1. ÉVI KÖZGYŰLÉS
2017. március 22-én 14 órai kezdettel tartottuk egyesületünk közgyűlését. Miután a
meghirdetett kezdési időpontig nem jelent meg a tagság határozatképes többsége,
az elnök a közgyűlést azonos napirenddel, ugyanerre a napra, ugyanezen a helyen
14:30 órai kezdettel megtartandóan ismételten összehívta, egyben hivatkozott az
Alapszabály 8.1. pontjának 2. bekezdésére, amely szerint a megismételt közgyűlés a
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes lesz. Ezt követően az egyesület közgyűlését 14:40 órai kezdettel sikeresen megtartottuk.
Az egyesületi közgyűlés napirendjén a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyvhitelesítők és a szavazatszámláló megválasztásán kívül napirenden szerepelt a Szegedi Pszoriázis Egyesület és az elnökség 2016. évi munkájáról készült beszámoló,
illetve az egyesület 2016. évi közhasznúsági és számviteli beszámolója és annak
elfogadása, valamint a 2017. évi működési és pénzügyi terv megvitatása és elfogadása is.
Az előterjesztett dokumentumokat a közgyűlés elfogadta, a záradékolt számviteli
beszámolót (mérleget) és a beszámolókat időben eljuttattuk az Országos Bírósági
Hivatalhoz (OBH), valamint közzétettük egyesületünk honlapján.
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2. MUNKAPROGRAM SZERINTI ÖSSZEJÖVETELEK
A 2017. évre elfogadott alapelvek szerint tavaly is három pilléren állt egyesületünk
tevékenysége: a Tanult Beteg Program, az Érdekképviseleti Program, és az Állapotfenntartó Program alkotta az egyesület munkaprogramját. Ehhez igazodva tartottunk
az év folyamán hat összejövetelt.
2.1. Március 22-én – ugyanazon a napon, amikor a közgyűlést is tartottuk – a Tanult
Beteg Program keretében dr. Szabó Csanád klinikai pszichológus „Hogyan rajzoljuk
le a pikkelysömört?” című előadását hallgathatta meg a tagság. Az előadás keretében egy pszichológiai rajztesztet mutatott be, ismertette a vizsgálattal kapcsolatos
következtetéseket.
2.2. Április 19-én a munkaprogram másik „lába”, az Érdekképviseleti Program témakörébe tartozó előadás szerepelt a tagság számára szervezett nyílt találkozón: dr.
Kristóf Csaba betegjogi képviselő, a Bács-Kiskun és Csongrád Megyei Integrált Jogvédelmi szolgálat jogásza „Betegjogok a gyakorlatban” címmel tartott nagy tetszést
arató előadást.
2.3. A Tanult Beteg Program keretében június 16-án a budapesti Novartis Hungária
Kft-vel közösen szerveztük meg a „Pikkelysömör betegségtudatossági délután” című
rendezvényünket. Igen gazdag program valósult meg ezen a találkozón, három előadás és egy tájékoztató is elhangzott. Részletes tájékoztatót kaptunk a 2015 késő
őszétől 2016 kora tavaszáig lefolytatott nemzetközi betegfelmérés eredményeiről. A
szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikáról vendégünk volt dr. Baltás Eszter
egyetemi docens, aki „A pikkelysömör – évezredes betegség XXI. századi szemmel”
címmel tartott előadást, illetve szintén a klinikáról dr. Paschali Ekaterine klinikai
szakorvos a pikkelysömörös betegek számára elkészült betegnaplót mutatta be, és
annak használatáról adott fontos ismertetőt. A rendezvény egy érdekes előadással, a
szóműhellyel fejeződött be: budapesti vendégünk, dr. Mosonyi Tamás orvos, kommunikációs tréner az orvos és beteg közötti jobb megértést szolgáló asszertív kommunikációt mutatta be (a hallgatóság soraiból felkért orvosok és páciensek részvételével).
2.4. Szeptember 29-én volt az őszi idényben a tagság első találkozója, ezen a Tanult Beteg Program keretében Godó Katalin dietetikus tartott táplálkozástudományi
előadást, melyet Rozman Irén dietetikussal közösen készítettek. Ezt az összejövetelt
az év első felében megszokott szerdai időpont helyett már pénteki napon tartottuk,
ugyanis az új tanévtől kezdődően szerdai napokon nem állt rendelkezésünkre a klinika Simon Miklós terme.
2.5. Október 28-án tartottuk a pszoriázis világnapi ünnepi összejövetelünket, amelyen az alkalom méltatásán kívül dr. Szabó Csanád klinikai pszichológus „A stigmatizáció jelenségvilága bőrbetegeknél” című előadását is meghallgatta a népes közönség. Az előadást követően pedig – többéves hagyományainknak megfelelően – közös ünnepi ebéden és baráti beszélgetésen vettünk részt a szegedi Semmelweis
Ételbárban.
2.6. December 15-én tartottuk meg Adventi hangulatban címmel karácsonyi előzetesként már hagyományosnak tekinthető évzáró összejövetelünket. Rendezvényünket megtisztelte Kiss Magdolna, Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Humán Közszolgáltatási Irodájának helyettes vezetője, és vendégünk volt a szegedi Rókusi Álta2

lános Iskola alsós tanulóinak negyvenfős csoportja is, Kádas Judit kórusvezető,
ének-zene szakos tanárnő vezetésével.
Az egyesület kötelékébe tartozó rászoruló betegek számára – a korábbi évekhez
hasonlóan – Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata három karácsonyi ajándékcsomagot biztosított. Ezeket a csomagokat Kiss Magdolna irodavezető-helyettes adta át a megajándékozottaknak. Az ünnepség keretében az egyesület elnöksége a
2016-ban bevezetett gyakorlatot ezúttal is folytatta: a szeretet közeledő ünnepének
jegyében az adventi hangulatú évzárón elismeréseket osztott ki azoknak a tagoknak,
vagy önkéntes támogatóknak, akik 2017-ben munkánk eredményességét segítették.
Az egyesület munkájához 2017-ben nyújtott önzetlen segítség és önkéntes támogatás elismeréseként oklevelet kapott Wollner Jenőné Márta, Balla Istvánné Mária, Hódi Rovó Antalné Irén, Zombori Katalin, Kőszeginé Szabó Éva klinikai szakasszisztens
és Tóth Tiborné Márta klinikai szakasszisztens.
Az egyesület közösségformáló munkájában nyújtott segítségért és önkéntes támogatásért elismerő oklevélben részesült Tompa Erzsébet, Karáné Szélpál Márta, Bálint Józsefné Ibolya és Dénes Károlyné Maca. Végül az egyesület munkájához több
éve nyújtott önzetlen segítség és önkéntes munka elismeréseként oklevelet kapott
Keszégné Zsikó Mária, a Szegedi Pszoriázis Egyesület önkéntes támogatója.

3. KAPCSOLATÉPÍTÉS
3.1. A tavalyi év nyári hónapjaiban (július–augusztus) nem tartottunk ugyan az
egészségtudatosság témakörébe tartozó összejöveteleinkhez hasonló találkozókat,
de az egyesületi tagok érdekében továbbra is folyamatosan tevékenykedtünk. Ebben
az időszakban a hangsúly átkerült a csapatépítésre, az egymás kölcsönös megismerését szolgáló egy- vagy többnapos kirándulásokra.
Az egyesület elnöksége „Lélekerősítő betegtámogatás…” címmel pályázott az Önkormányzat Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottságához még 2017 tavaszán. A
pályázat indoklásában leírtuk, hogy a betegek közül sokan a bőrükön markánsan
látható plakkok okozta pszichés problémák következtében visszahúzódók, társaságkerülők. Ezért az egyesület az Állapotfenntartó Program keretében olyan csoportos
foglalkozásokat is tervezett, amelyek a betegek és a „civilek” mindennapi kapcsolatainak közvetlen megvalósulásával tompítják a kirekesztettség, a kisebbrendűség érzését.
A kért önkormányzati támogatást megkaptuk. Augusztus 12-én egynapos kiránduláson voltunk Budapesten, pontosabban Budán. A kirándulás nem volt „túlterhelt”,
mindössze négy kötött időpontot kellett betartani: az oda-, illetve a hazautazás idejét,
a budavári Mátyás-templom és Egyházművészeti Gyűjtemény látogatási idejét, valamint a budavári Atombunker és Sziklakórház Múzeumba tervezett látogatás időpontját, mert ezek a két intézménynél hetekkel előre lefoglalt terminusok voltak.
3.2. A Pécsi Pszoriázisbetegek Egyesületének szervezésében Balatonfenyvesen
került megrendezésre 2017 augusztusának utolsó hétvégéjén (VIII. 25., 26., 27.) a
Pikkelysömörrel Élők Baráti Tábora. A pécsi egyesület meghívására ezen a rendezvényen a házigazda egyesület tagjain kívül a budapesti Arthritis Psoriaticás Betegek
Egyesületének képviselői, a Pikkelysömörrel Élők Társasága nevű (napjainkban már
több mint félezer követőt számláló) Facebook-közösségből néhányan, a debreceni
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Kelet-Magyarországi Psoriasis Egyesület tagságának egy nagyobb csoportja, valamint a Szegedi Pszoriázis Egyesület tízfős küldöttsége vett részt. A Balatonfenyvesen töltött nem egészen három nap nagyon sok szép élménnyel tette gazdagabbá
egyesületünk tagjait.
3.3. Az emberi kapcsolatok ápolása tekintetében igen fontos szerepet kapott egyesületünk munkaprogramjának harmadik elemében, az Állapotfenntartó Programban
tervezett segítségnyújtás mindazoknak, akik tb-támogatással gyógyfürdőkórházi kezelésre szorultak.
2017 folyamán összesen 20 egyesületi tagunk juttatta el hozzánk a harkányi Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórházba szóló szakorvosi beutalóját, és 14 esetben
eredményesen segítettünk a gyógyfürdőkórházi befogadással kapcsolatos ügyintézésben.
Sajnos, hat esetben a balneoterápiás kezelésre jelentkezett tagok lemondták a
gyógykezelés megkezdésére biztosított időpontot. Sajnálatos az is, hogy ezek közül
a lemondások közül nem mindegyik tekinthető indokoltnak.

III. HÍRADÁS MAGUNKRÓL
III.1. Nem sokkal 2017 karácsonya előtt elkészült egyesületünk 2006 óta üzemeltetett honlapjának új felépítése is: most már a reszponzív szerkezetnek köszönhetően
bármilyen méretű monitoron (asztali számítógép, laptop, táblagép vagy okostelefon)
nehézségek nélkül követhetők a közreadott cikkek, tartalmak.
A budapesti Semmelweis Garancia Védjegy Bizottság 2016 decemberében meghozott döntése alapján a Szegedi Pszoriázis Egyesület jogosult a Semmelweis Garancia Védjegy használatára. Ez a védjegy szavatolja, hogy a transzparens adományozás érdekében a társadalom tisztában lehessen azzal, hogy az egészségügy területén és ahhoz kapcsolódóan tevékenykedő civil szervezetek a számukra felajánlott
összegeket mire fordítják, és ezáltal elkerülhetők legyenek az adományok felhasználásával kapcsolatos visszaélések.
Éppen ezért, meg persze az egyesület alapszabályából következő kötelezettségnek
is eleget téve, az egyesület honlapján minden rendezvényről, akcióról, kirándulásról,
összejövetelről hírt adunk – sajnos, csak magyar nyelven, mert tagságunk soraiban
nincs angol, vagy más világnyelvet jól beszélő tag.
A psorinet.hu néven elérhető honlapunk ma Magyarországon a pikkelysömör témakörben a legtartalmasabb weblapként ismert internetes forrás. Ezt bizonyítja az is,
hogy 2017. január 1.–december 31. közötti időszakban honlapunkat naponta átlagosan több száz látogató kereste fel, akik – a weblap egynyelvűsége ellenére – 36 ország 270 városából, 25 nyelvet használva látogattak el hozzánk (az adatok a Google
Analytics elemző rendszeréből származnak).
III.2. A tavalyi évben folytattuk A BŐR című kapcsolattartó hírlevelünk kiadását, az év
folyamán hét szám jelent meg, számonként 200 példányban. A hírlevél kiadása az
egyesületi találkozók, illetve rendezvények időpontjához kötődik, a friss számot a
rendezvényre szóló meghívóval együtt küldjük el mindazoknak, akik hagyományos
postacímükre kapják a papír alapú értesítéseket, az elektronikus levélcímmel rendel4

kezők viszont vagy a rendezvényen, vagy pedig a Bőrgyógyászati Klinika Pikkelysömör Centrumában jutnak hozzá a hírlevélhez.
A hírlevél egyrészt tájékoztatást ad az egyesület előző rendezvényéről, másrészt
előre pillantva ismertetőt közöl a soron következő, vagy a távolabbi időpontokra tervezett eseményekről. A hátra- és előre pillantáson kívül a hírlevélben adjuk közre az
egyesületi beszámolókat, felhívásokat is, és a „Tudni való” rovatban olyan egészségtudatosító cikkeket közlünk, amelyek elérhetők ugyan az interneten, de az idősebb
egyesületi tagok szívesebben olvassák ezeket az ismeretanyagokat papírra írott formában.
A BŐR című hírlevelünk 2017-ben is saját szerkesztésben, tördelésben, nyomtatásban készült, A5 formátumban, sima fénymásoló papíron, Szeged MJV Önkormányzata által 2015-ben megítélt támogatásából vásárolt Epson L550 típusú tintasugaras,
színes nyomtatóval – teljes egészében önkéntes munkával. Az egyesületi tagokon
kívül a hírlevelet rendszeresen eljuttattuk a partner egyesületekhez, a szegedi bőrgyógyászati klinika szakorvosaihoz, illetve támogatóinkhoz is.

IV. KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK
IV.1. A korábbi évekhez hasonlóan, 2017-ben is terveztük kapcsolatok építését a
határon túli magyar pszoriázis-betegekkel és szervezeteikkel, ez azonban felemás
eredményeket hozott. Nem rajtunk, és nem kizárólag a határon túli, vagy hazai szervezeteken múlott, hogy az elképzelt kapcsolatteremtés nem mindig volt sikeresen
megvalósítható. Mi mindenesetre kezdeményeztünk, a fogadókészség megvolt az
erdélyi sorstársaknál is, a délvidéki egyesületeknél is, ám a konkrét együttműködés
még várat magára.
Folyamatos kapcsolatot tartottunk az országos Nemzeti Betegfórummal, a Civil Információs Centrum szegedi központjával, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai
Klinika igazgatóságával, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán
Közszolgáltatási Irodájával.
IV.2. Fenntartottuk és fejlesztettük a baráti kapcsolatokat a Magyarországon működő bejegyzett pszoriázis egyesületekkel és civil társaságokkal, nevezetesen a Pécsi
Pszoriázisbetegek Egyesületével, a budapesti Arthritis Psoriaticás Betegek Egyesületével, illetve a Pikkelysömörrel Élők Társasága nevű Facebook-csoport vezetőségével. Ezekkel az egyesületekkel kölcsönösen meglátogattuk egymást, hasznos tapasztalatcsere és baráti kapcsolatok épültek ki.
IV.3. Május 20-án négyfős küldöttséggel vettünk részt a Pécsi Pszoriázisbetegek
Egyesülete által szervezett harkányi találkozón. Remek volt a találkozó közvetlensége, befogadó, sablon- és fontoskodásmentes hangulata, jók voltak az előadások. Az
„ötoldali” találkozóhoz közhasznú egyesületünk hírlevelét is felhasználtuk, hogy ezt
az igen nagy jelentőségű „ötös” harkányi összejövetelt segítsük A BŐR egy rendkívüli
számának kiadásával, amelyben a képviselt egyesületek, klubok, csoportok vezetői
rövidebben–hosszabban bemutatták civil szervezeteiket.
Az egynapos szakmai összejövetelen nem csak a tervezett előadások hangzottak
el, hanem tervek is kovácsolódtak a további együttműködés elmélyítésére, az energiák alkalmi (netán esetleg tartósabb) összefogására – a betegtársak érdekében. A
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házigazda pécsi egyesület két elismerést is átadott képviselőinknek: egy emlékszobrocskát a https://psorinet.hu honlapunk tartalmának szakmaiságáért, egyet pedig az
egyesület elnökének a több éves közvetlen együttműködésért, és a pécsi egyesület
törvényszéki bejegyeztetése körüli segítségnyújtásért.
Ennek a találkozónak az eredményeként valósult meg az augusztus végi balatonfenyvesi baráti tábor is.
V. AZ EGYESÜLETI MUNKA ANYAGI FELTÉTELEI
V.1. Az egyesület a törvényi előírások, illetve az egyesületi alapszabály rendelkezéseinek megfelelően 1200 Ft összegű éves tagsági díjat szed a rendes tagoktól, illetve adományokat fogad más támogatóktól is. Ez az éves összegkeret magában
azonban nem lett volna elegendő az egyesületi munkaprogram teljesítéséhez. Ezért
2017-ben is más forrásokat kellett keresni.
V.2. Az egyesület javára a 2017. rendelkező évre vonatkozóan az előző évben befizetett SZJA utáni 1% címén felajánlott támogatás teljes összegét az alaptevékenységünk szükségleteire fordítottuk.
V.3. A Szegedi Pszoriázis Egyesület a korábbi években kialakított gyakorlat szerint
2017 folyamán is pályázatokkal igyekezett – több-kevesebb sikerrel – megteremteni
az egyesület működéséhez szükséges anyagi feltételeket. Eredményesen pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alaphoz (NEA), s az alapvető működési célokra a
2017. április 1.–2018. március 31. időszakra sikerült egy kisebb összegű támogatást
elnyerni.
Miután ez a támogatás csak a működési költségekre volt fordítható, kénytelenek
voltunk pályázattal biztosítani a szükséges eszközök egy részét más (a korábbiakban
már leírt) programcélok megvalósításához is. Így sikerült a budavári kirándulást megszervezni Szeged MJV Önkormányzatának támogatásával, illetve az október végén
megtartott pikkelysömör világnapi ünnepi összejövetel költségeit egy gyógyszergyártó cég adományával biztosítani.
Az év folyamán megvalósult bevételeket és kiadásokat az egyesület tiszteletdíjas
könyvelője által készített éves mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés tételesen
részletezi.
VI. TAGSÁGUNK
VI.1. Egyesületünk tagsága 2017 folyamán is gyarapodott. 2016. december 31.-ével
bezárólag összesen 78 tagunk volt. Ehhez képest 2017. december 31-én az összesen regisztrált tagok száma 96, vagyis mintegy 23%-os növekedést jegyezhettünk.
Nyilván nagy öröm lenne számunkra ez a jelentős számbeli növekedés, ha nem
járna azzal, hogy a belépési nyilatkozat kitöltése után, az idő múlásával a tagok közül
néhányan elfelejtik alapvető kötelezettségüket: nem fizetik be a tagdíjat, vagy egy
megjelenés után nem járnak rendezvényeinkre sem. A tagdíjfizetési kötelezettség
alóli kibújást fel kell számolnunk, ugyanis a legalapvetőbb feltétel hiányában hiába
jelentkezik valaki egyesületi tagnak, a kötelességek teljesítése nélkül lehetetlen a
jogok érvényesítése.
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Természetesen továbbra is nyitottak vagyunk, szívesen befogadunk az egyesületbe
mindenkit, aki szeretné problémáit velünk megosztani, vagy közösségi segítséget
szeretne kapni. De a teljes jogú tagsági státusznak alapfeltétele az, hogy kötődésünket az egyesülethez a tagsági díj fizetésével is kifejezzük.
Szegeden, 2017. április 27-én
A Közgyűlésen a jelenlevő egyesületi tagok nyílt, egybehangzó szavazással meghozták az alábbi:
2/2018.04.27. számú határozatot:
A megismételt közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a Szegedi Pszoriázis Egyesület 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.
A beszámolót az előírásoknak megfelelően továbbítani kell az Országos Bírósági Hivatalhoz, valamint közzé kell tenni az Egyesület honlapján.
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