A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

06 Szegedi Törvényszék

2019.05.07 20:30:10

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 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1
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2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

06 Szegedi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
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 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 4

0 6
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2018. 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

311

201

311

201

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

38
349

201

52

53

52

52

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

1

193

110

193

110

66

38

311

201

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

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 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

120

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

120

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

685

606

685

606

79

72

79

72

707

451

707

451

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok

89

89

4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

805

606

805

606

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

805

606

805

606

5. Anyagjellegű ráfordítások

748

594

748

594

57

6

57

6

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások

5

5

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

805

605

805

605

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

805

605

805

605

0

1

0

1

0

1

0

1

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

Ny.v.:1.3 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

128

151

128

100

170

100

170

90

16

90

16

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.:1.3 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 egészségügyi 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:

250

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 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
805

605

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)

805

605

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

805

605

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.07 20.40.54

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
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)
805

606

90

16

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

715

590

H. Összes ráfordítás (kiadás)

805

605

57

6

805

605

0

1

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
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
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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
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:

66 205

- tárgyévben felhasznált összeg: 66 205
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

66 205

Felhalmozási
Összesen:

66 205
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-18-M-0134. pályázat
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

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

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

61 956

- tárgyévben felhasznált összeg: 61 956
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

100 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

61 956

Felhalmozási
Összesen:

61 956
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: 2018.évi Fogyatékosügyi támogatás COFOG:107080.
Támogató megnevezése:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.05.01-2018.12.31-ig

Támogatási összeg:

170 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

170 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 170 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

170 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

170 000

Felhalmozási
Összesen:

170 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Szakmai rendezvény támogatása
Támogató megnevezése:

Pfizer Aegrotus Közhasznú Alapítványa
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.01.01-2018.12.31-ig

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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló
Szöveges beszamolok_2018. Szegedi Pszoriázis Egyesület.pdf

BESZÁMOLÓ
A SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
I. BEVEZETŐ
Egyesületünk Alapszabályának, illetve a törvényi rendelkezéseknek megfelelően, a
Szegedi Pszoriázis Egyesület közhasznú szervezet elnöksége a Közgyűlés elé terjeszti az előző évi tevékenységet bemutató beszámolóját. A 2018. évi munkáról szóló
beszámolót közreadtuk
c. hírlevelünk 2019. év áprilisi (2.) számában is.
Az Alapszabály 9.1. pontja alapján az elnökség külön beszámolót készít a saját tevékenységéről is. Az elnökség 2018. évi tevékenységéről készült összefoglaló jelentést és az egyesületi munkáról készített beszámolót azzal a javaslattal terjesztjük most
a Közgyűlés elé, hogy mindkettőt fogadja el.
II. A 2018. ÉVI MUNKAPROGRAM TELJESÍTÉSE
A) AZ EGYESÜLET ÉVI KÖZGYŰLÉSE
2018. április 27-én 14 órai kezdettel tartottuk egyesületünk legutóbbi közgyűlését.
Miután a meghívóban feltüntetett 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 15 órai kezdettel sikeresen megtartottuk.
Az egyesületi közgyűlés napirendjén a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítők
és a szavazatszámláló megválasztásán kívül szerepelt a Szegedi Pszoriázis Egyesület és az elnökség 2017. évi munkájáról készült beszámoló, illetve az egyesület 2017.
évi közhasznúsági és számviteli beszámolója és annak elfogadása, valamint a 2018.
évi működési és pénzügyi terv megvitatása és elfogadása is. Ezen kívül határozatot
hoztunk a tagsági jogviszony felmondásáról mintegy 30 olyan névsoron tartott egyesületi tagunk esetében, akik néhány évre visszamenőleg teljesen passzívak voltak,
tagsági díjat sem fizettek.
Az előterjesztett beszámolókat és a régen felénk sem néző „tagok” tagsági jogviszonyának felmondásáról szóló határozatot a közgyűlés elfogadta, a záradékolt számviteli
beszámolót (mérleget) és a beszámolókat időben eljuttattuk az Országos Bírósági Hivatalhoz (OBH), valamint közzétettük egyesületünk honlapján is.
B) A MUNKAPROGRAM SZERINTI TEVÉKENYSÉG
A 2018. évre elfogadott alapelvek szerint az elmúlt évben is három pilléren állt egyesületünk tevékenysége: a Tanult Beteg Program, az Érdekképviseleti Program, és az
Állapotfenntartó Program képezte az egyesület munkaprogramjának gerincét. Ehhez
igazodva tartottunk 2018 folyamán hat találkozót.
1. Március 23-án tartottuk 2018. évi első találkozónkat, amelyen a Tanult Beteg Program keretében dr. Horváth Éva pszichiáter főorvos asszony „Bőrünkön érezzük –
pszichés jelenségek, megterhelések hatása” című előadását hallgathatta meg a tagság.
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2. Április 27-én tartottuk egyesületünk közgyűlését. Azonban a meghirdetett időre a
teljes egyesületi tagságból a megjelentek száma nem volt elegendő az érvényes határozathozatalhoz (sokan távoli városokból, teleülésekről járnak a Pikkelysömör Ambulanciára kezelésre, és az egyesületi összejövetelekre is). Az egyesület elnöksége
erre a lehetőségre már előre felkészült, ezért a létszám megállapítását követően az
elnök berekesztette a közgyűlést, és – a kiküldött meghívóban leírtak szerint – az alapszabályi, illetve törvényi rendelkezéseknek megfelelően ismételten összehívta azt a
meghirdetett napirenddel, a meghirdetett helyszínre – ugyanezen a napon délután három órára.
Az összejövetel folytatásában Hódi Zsuzsanna gyógytornász tartott előadást a
gyógytorna rehabilitációs, illetve állapotfenntartó szerepéről, alkalmazásáról, az egyes
betegségekkel – így az arthritis psoriaticával, illetve a reumás megbetegedésekkel –
kapcsolatban alkalmazható gyógytornáról is. Az előadás után az érdeklődők kérdéseket tehettek fel, sőt, személyre szabott tanácsokat is kérhettek Hódi Zsuzsanna gyógytornásztól.
Az előadást követően került sor a megismételt évi közgyűlés megtartására, ahogyan
már a fentiekben beszámoltunk.
3. Június 22-én került sor a nyári szünet előtti „idényzáró” találkozónkra. Ezen az
összejövetelen a Tanult Beteg Program keretében dr. Kui Róbert, a szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika főorvosa tartott az érdeklődők által korábban emailben feltett kérdésekre válaszoló összefoglaló előadást a pszoriázissal kapcsolatos
igazságokról és tévhitekről.
4. Szeptember 28-án volt az egyesület első őszi találkozója. Ezen a Tanult Beteg
Program keretében az egészségtudatosítás soron következő előadását Tóth Tiborné
Márta klinikai szakasszisztens tartotta, aki nem csak az injekciózás technikáját ismertette, hanem tucatnyi injekciós segédeszközt (a beszúrást megkönnyítő „pen” és
egyéb fecskendőket) is bemutatott. Tekintettel az igen nagy érdeklődésre, az előadással kapcsolatos részletes ismertető megjelent egyesületünk „A BŐR” című hírlevelének
2018. szeptember 15.-i IV/4. (21.) külön számában is.
5. Október 28-án tartottuk a pszoriázis világnapi ünnepi összejövetelünket, amelyre
az egyesület elnöksége, ahogyan minden évben, idén is meghívta a Magyarországon
működő többi pikkelysömörös szervezetet. A meghívást örömmel fogadta a Pécsi
Pszoriázisbetegek Egyesülete (5 fős küldöttséggel volt jelen), a budapesti Pikkelysömörrel Élők Baráti Társasága (jelen volt a csoport vezetője), valamint a budapesti Semmelweis Pszoriázis Klub (az MPKE kötelékébe tartozó klubot egy fő képviselte). Az
ünnepi összejövetelen nem tudott részt venni, de levélben üdvözölte a Magyarországi
Pszoriázis Klubok Egyesülete (MPKE), az Arthritis Psoriaticás Betegek Egyesülete
(APBE, Budapest), továbbá egy budapesti gyógyszerkereskedelmi cég.
A világnapi ünnepi műsort Szabó-Kádas Judit zenetanárnő tanodájának tanulói szolgáltatták, a szép számú közönség gyönyörködhetett a kis művészek hangszeres és
ének előadásaiban.
A program szakmai részének keretében ezután került sor két szakelőadásra. Az elsőt
dr. Kui Róbert klinikai főorvos tartotta, aki folytatta a 2018 júniusában megkezdett
„Igazságok és tévhitek a pikkelysömörről” című, nagy sikert aratott témát. A második
szakmai előadást dr. Szabó Csanád klinikai pszichológus tartotta „Tévhitek a pszichológiai támogatásról” címmel. Az előadásokat követően – többéves hagyományainknak
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megfelelően – közös ünnepi ebéden és baráti beszélgetésen vettünk részt a szegedi
Semmelweis Ételbárban.
6. December 14-én tartottuk „Karácsonyi előzetes” című, már hagyományos évzáró
összejövetelünket. A Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Simon Miklós termében
tartottuk a rendezvényt, amelyen mintegy félszáz egyesületi tag és vendég előtt léptek
fel Szabó–Kádas Judit zenetanárnő tanodájának diákjai, akik alkalmi karácsonyi műsorral készültek az egyesületi évzáróra. A bő félórás ünnepi műsor kis előadóinak az
egyesület elnöksége a fellépésért Keszégné Zsikó Mária kézműves által készített alkalmi ajándékokkal kedveskedett: mindegyiküknek egy-egy karácsonyi szeretet-palackpostát adott át Kinyó Sándorné elnökhelyettes és Zsikó Józsefné, a szép műsorért
a csapatnak még kijárt egy nagy táska szaloncukor is.
A tanoda diákjainak elvonulása után az egyesület elnöke Kinyó Sándorné elnökhelyettes segítségével átadta az önkormányzati ajándékcsomagokat annak az öt személynek, akik 2018 karácsonyán ilyen ajándékban részesültek.
Az egyesület elnöksége ez alkalommal nyolc tagnak adományozott elismerő oklevelet. 2018-ban az egyesület munkájához nyújtott önzetlen segítségért és önkéntes munkáért két aktivista kapott elismerést: Tóth Tiborné Márta, a klinika Pikkelysömör Centrumának szakasszisztense és Keszégné Zsikó Mária, aki a kézimunkával készült ajándékokat biztosította. Az egyesület közösségformáló munkájához nyújtott önzetlen segítségért elismerő oklevelet kapott Csatáriné Berta Mária, Hódi Rovó Antalné, Szabó
Gyuláné, Wollner Jenőné, Zombori Katalin és Zsikó Józsefné.
C) KAPCSOLATÉPÍTÉS
1. Május utolsó szombatján két budapesti házigazda, az Arthritis Psoriaticás Betegek
Egyesülete (APBE) és a Pikkelysömörrel Élők Társasága Facebook-csoport fogadta a
debreceni, pécsi és szegedi pszoriázisbetegek küldöttségeit, hogy egy ismeretgyarapító előadásokkal megfűszerezett hétvégi zártkörű egészségtudatosító szakmai tanácskozáson gyarapítsák ismereteiket.
A szervező budapesti egyesületek által felkért előadók, Német Borbála felnőtt klinikai
és mentálhigiéniai szakpszichológus, integratív hipnoterapeuta, a DermaSoul Kft. vezetője, dr. Domján László, a Magyar Agykontrol vezetője, és Bencze János (a budapesti APBE tagja) előadásait követően a mintegy negyven résztvevő közös ebéden
vett részt, utána pedig a főváros nevezetességeit tekintette meg.
Egyesületünket ezen a rendezvényen 12 tag képviselte.
2. Idén nyáron már másodízben szervezte házigazdaként a Pécsi Pszoriázisbetegek
Egyesülete Balatonfenyvesen az augusztus utolsó hétvégéjére (augusztus 24–26.)
időzített Pikkelysömörrel Élők Baráti Táborát. A pécsi egyesület tavaly is, idén is meghívta a Balaton-parti közös hétvégére a budapesti, debreceni és szegedi civil szerveződések képviselőit. A szegedi egyesület tagságából idén kilenc fő jelentkezett a kirándulásra, a csapatot Kinyó Sándorné elnökhelyettes vezette Balatonfenyvesre. A
Balatonfenyvesen töltött hosszú hétvége nagyon sok szép élménnyel tette gazdagabbá egyesületünk tagjait, annak ellenére is, hogy az időjárás ezúttal nem volt különösen kegyes a fenyvesi táborozókhoz.
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3. Az emberi kapcsolatok ápolása tekintetében 2018-ban is fontos szerepet kapott
egyesületünk munkaprogramjának harmadik elemében, az Állapotfenntartó Programban tervezett segítségnyújtás mindazoknak, akik tb-támogatással gyógyfürdőkórházi
kezelésre jogosultak.
2018-ban összesen 15 egyesületi tagunk juttatta el hozzánk a harkányi Zsigmondy
Vilmos Gyógyfürdőkórházba szóló szakorvosi beutalóját, és minden esetben eredményesen segítettünk a gyógyfürdőkórházi befogadással kapcsolatos ügyintézésben.
D) HÍRADÁS MAGUNKRÓL
1. Közhasznú egyesület vagyunk, így hát természetes, hogy honlapunkon minden
rendezvényről, akcióról, kirándulásról, összejövetelről hírt adunk – igaz, még mindig
csak magyar nyelven, mert tagságunk soraiban nincs angol, vagy más világnyelvet jól
beszélő tag, ám ennek ellenére webhelyünket sokan látogatják a világ számos országából (az interneten elérhető gépi fordítóprogramok sokat segítenek ebben).
A https://psorinet.hu címen elérhető honlapunk ma Magyarországon a pikkelysömör témakörben a legtartalmasabb weblapként ismert forrás. Ezt bizonyítja az is, hogy
2018. január 1.–december 31. közötti időszakban honlapunkat több ezer látogató kereste fel, akik – a weblap egynyelvűsége ellenére – 38 országból látogattak el hozzánk.
A látogatók 31,1%-a nő, 68,9%-a férfi volt, legtöbbjük (29,67%) 25–34 év, illetve 35–
44 év közötti (25,54%). (Az adatok a Google Analytics elemző rendszeréből származnak.)
2. A tavalyi évben is folytattuk
című kapcsolattartó hírlevelünk kiadását, az év
folyamán öt szám jelent meg, számonként 150-200 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 rendelkezők viszont vagy a rendezvényen, vagy pedig a Bőrgyógyászati
Klinika Pikkelysömör Centrumában jutnak hozzá.
című hírlevelünk 2018-ban is saját szerkesztésben, tördelésben, nyomtatásban készült, A5 formátumban, sima fénymásoló papíron, Szeged MJV Önkormányzata
által 2015-ben megítélt támogatásból vásárolt Epson L550 típusú tintasugaras, színes
nyomtatóval – teljes egészében önkéntes munkával. Az egyesület tagságán kívül a
hírlevelet rendszeresen eljuttattuk a partner egyesületekhez, a szegedi bőrgyógyászati
klinika szakorvosaihoz, illetve támogatóinkhoz is.
E) KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK
1. A korábbi évekhez hasonlóan, 2018-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 nagyon volt sikeresen megvalósítható. Mi mindenesetre kezdeményeztünk, a fogadókészség megvolt az erdélyi
sorstársaknál is, a délvidéki egyesületeknél is, ám a konkrét együttműködés még várat
magára.
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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.
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.
F) AZ EGYESÜLETI MUNKA ANYAGI HÁTTERE
1. Az egyesület a törvényi előírások, illetve az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően 1200 Ft összegű éves tagsági díjat szed a rendes tagoktól, esetenként adományokat fogad más támogatóktól. Ez az éves összegkeret magában azonban nem lett
volna elegendő az egyesületi munkaprogram teljesítéséhez. Ezért az elmúlt évben is
más forrásokat kellett keresni.
2. Az egyesület javára a 2018. rendelkező évre vonatkozóan az előző évben befizetett SZJA utáni 1% címén felajánlott támogatás teljes összegét az alaptevékenységünk
szükségleteire fordítottuk (posta- és telefonköltségekre).
3. A Szegedi Pszoriázis Egyesület a korábbi években kialakított gyakorlat szerint
2018-ban 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 2018. április 1.–2019. 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. Sikeresen pályáztunk Szeged MJV Önkormányzatának támogatására, illetve az októberben megtartott pikkelysömör világnapi ünnepi összejövetel költségeit sikerült 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.
G) TAGSÁGUNK
1. Egyesületünk tagsága 2018 folyamán számszerűleg ugyan csökkent, minőségében viszont erősödött. Ez abból ered, hogy a 2018. évi közgyűlésen mintegy 30, a
korábbi években passzív, és tagsági díjat sem fizető személy tagsági jogviszonyát felmondtuk. Az év végére azonban ez a 30 főnyi látszólagos csökkenés szinte teljesen
eltűnt, ugyanis a 2018. évet 73 nyilvántartásba vett egyesületi taggal zártuk.
A tagdíjfizetési kötelezettség alóli kibújást a jövőben is 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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BESZÁMOLÓ
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK 2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
A Szegedi Pszoriázis Egyesület Elnöksége 2018 folyamán hat alkalommal ülésezett,
s ezeken az értekezleteken összesen huszonnyolc napirendi pontot vitatott meg, illetve
a napirenden szereplő kérdésekben megfelelő döntéseket hozott. Létszámhiány miatt
egyetlen összejövetelt sem kellett elhalasztani, de az öt tagú elnökség egész évben
négy fővel végezte munkáját, az ötödik tag ugyanis 2017-ben elhunyt.
2018. február 15-én tartottuk első elnökségi ülésünket, amelyen a márciusra tervezett egyesületi találkozó megszervezéséről, a psorinet.hu weboldalunk szerkezeti
megújulásával kapcsolatos kérdésekről, és a tagsági díjak fizetésével kapcsolatban
felmerült kérdésekről tárgyaltunk és döntöttünk.
Április 9-én volt az Elnökség második ülése, amelyen az április végére tervezett
egyesületi közgyűléssel kapcsolatos teendőkről, illetve a közgyűlés napirendjére kerülő beszámolókról és jelentésekről döntöttünk, megvitattuk új tagok felvételének kérdését, és a tavaszi-nyári időszakra tervezett kirándulások szervezési ügyeit.
Június 4-én tartottuk az Elnökség harmadik ülését, amelyen megvitattuk a június
végére tervezett egyesületi találkozóval kapcsolatos kérdéseket, konkretizáltuk a
2019. évi tisztújítással kapcsolatban felmerülő teendőket, foglalkoztunk új tagok felvételével.
Szeptember 7-én tartottuk a negyedik elnökségi ülést. Ezen megtárgyaltuk a szeptember végére tervezett találkozó szervezési kérdéseit, meghatároztuk az októberi
pszoriázis világnapi ünnepi találkozó szervezési feladatait.
Szeptember 28-án került sor az ötödik elnökségi ülésére, amelyen véglegesítettük a
pszoriázis világnapi rendezvény programját, megbeszéltük a decemberi, adventi találkozóval összefüggő szervezés kérdéseit, és előkészítettük a 2018. évi munkával kapcsolatos naptári beosztást, valamint felmértük az Egyesület pénzügyi helyzetét.
November 19-én került sor a hatodik elnökségi ülés megtartására. Ezen megtárgyaltuk a december 14-ére tervezett adventi találkozóval kapcsolatos előkészületeket, véglegesítettük a 2019. évi egyesületi találkozók naptárának tervezetét, megvitattuk a
pszoriázis világnapi költségek elszámolásáról készült beszámolót, elfogadtuk az önkormányzati ajándékcsomagok kiosztásával kapcsolatos tájékoztatót, véglegesítettük
a 2019. évi kártyanaptár nyomtatási előkészítését, továbbá az adventi találkozón átadásra kerülő okleveleket, valamint az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket.
2/2019.04.26. számú határozat:
A megismételt közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a Szegedi Pszoriázis
Egyesület 2018. évi működéséről szóló beszámolót.
A beszámolót az előírásoknak megfelelően továbbítani kell az Országos Bírósági Hivatalhoz, valamint közzé kell tenni az Egyesület honlapján.
3/2019.04.26. számú határozat:
A megismételt közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a Szegedi Pszoriázis
Egyesület Elnökségének 2018. 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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