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Közhasznúsági jelentése 

a 2016-os esztendőről 

 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 

A Magyar Dermatológiai Társulat 2016. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 

kapcsolódó előírásoknak megfelelve pk-142 egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A 

mérleg főösszege 35057 ezer Ft, a saját tőke 22042 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 

1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. 

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

 

Tárgyévben a Szervezet állami támogatást nem kapott. 

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

 

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) nőtt. 

A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja 

közhasznú céljainak elérése érdekében. 2016-ben a bevételeket nem kellett egészíteni a 

tartalékok terhére. Sikerült 2015.évben 48mFt értékben tartós támogatási szerződést kötni, 

ami biztosítja a társulat jövőbeni működését.  

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 

A Pk 142 nyomtatványon belül. 

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL 

KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 

Tárgyévben szervezetünk központi támogatást nem kapott. 

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 

Társaságunk személyi (bér + adók) jellegű ráfordítása nem volt 

 

 

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZÁMOLÓ  
 

A Magyar Dermatológiai Társulat a magyar bőrgyógyászattal foglalkozó orvosok, különböző 

szakképesítéssel rendelkező, a bőrgyógyászat területén dolgozó egészségügyi szakemberek, 

kutatók egyesülete. Fő célja a dermo-venerologia, kozmetológia fejlesztése, a tagok 

tudományos ismeretének bővítése, a tudományágnak módszertanának és eredményeinek 

megismertetése, terjesztése, a szakképzés, szakmai továbbképzés elősegítése, a hazai és 

nemzetközi szakmai életben való részvétel támogatása. A Társulat betegtájékoztató 



programokat, a betegségmegelőzés és –kezelés lehetőségeinek ismertetését is támogatja a 

magyar lakosság felé. A Társulat folyóirata a Bőrgyógyászati és Venereológiai Szemle, 

amelynek nyomtatott példányait a társulati tagok ingyen kapják, illetve a lap elektronikus 

változatban is hozzáférhető.  

 

A Társulat 2016-ban is megszervezte a szakma egészének szóló, év végi nagygyűlését. A 

budapesti eseményen a szakorvosok és az egészségügyi szakdolgozók akkreditált 

továbbképző tanfolyamon vehettek részt, valamint megrendezésre került a hagyományos 

Dermato-Pharma Kiállítás. A nagygyűlésen az orvosok, szakdolgozók és cégképviselők 800 

főt meghaladó létszámban vettek részt. A Társulat minden kategória legkiválóbb előadásait 

díjban részesítette. 2016. június 2-4. között került sor az MDT XVI. Kozmetológiai 

Konferenciájára és Továbbképző Tanfolyamára Pécsett, 378 résztvevővel. 

 

A Társulati 2016-ban is figyelmet fordított a legújabb generáció, a szakorvos-jelöltek és fiatal 

kutatók szakmai fejlődésének támogatására. Pályázati úton biztosított lehetőséget 16 fő 

számára külföldi kongresszuson való részvételhez. A Társulat továbbá rezidenseknek, fiatal 

kutatóknak hirdetett tanulmánypályázatán kongresszusi részvétel támogatásban és egy-egy 

dermatoszkóp pályadíjban részesítette az eredményes pályázókat. A leendő szakorvosok, 

doktori hallgatók és fiatal kutatók számára a Társulat az év folyamán kétszer szervezetett 

egynapos, országosan nyitott és ingyenes képzést, a szakvizsgára való felkészülést 

elősegítendő. A két rendezvénynek összesen 124 résztvevője volt.  

 

A szakorvos-jelöltek és a pályájuk első szakaszában járó, legfeljebb 45 éves szakorvosok és 

kutatók kutatási-tudományos tevékenységét, önképzését és a nemzetközi közéletbe való 

bekapcsolódását támogatta a Társulat, amikor pályázati úton támogatást nyújtott részükre 

tagdíjukhoz a Európai Kísérletes Bőrgyógyászati Társaságban (60 fő). Az Európai Dermato-

Venerológiai Akadémia tagsági díjához is kaphattak pályázaton elérhető továbbképzési 

támogatást az MDT tagjai (34 fő). A Társulat a tagok által választott külföldi konferenciákon, 

szakmai továbbképzéseken való részvételhez is támogatást biztosított pályázati úton.     

 

A Társulat a dermato-venerológia további nagy, nemzetközi szervezeteiben is képviselte a 

hazai szakmát (ILDS, UEMS).   

 

Társulatunk részt vállalt több nemzetközi világnap hazai megvalósításában, hogy a széles 

közvélemény figyelmét felhívja ezekre a betegségekre, és velük kapcsolatos ismereteket 

terjesszen. A 2016. május 2-6 Melanoma Hét alkalmából a Társulat tagságából toborzott 

önkéntes orvosok közel 1000 fő melanoma-szűrését végezték el a Katasztrófavédelem 

állományából. Az európai szintű Euromelanoma-kampányban Magyarország a Társulat révén 

kapcsolódott be. A társulati honlapra is felkerült az Euromelanoma-kampány 2016-os, magyar 

nyelvű tájékoztató füzete, mely a betegség felismeréséhez ad útmutatást.  

Az MDT és a Társulat Acne-, Rosacea munkacsoportja támogatásával akne felvilágosító 

kampány indult 2016-ban.  

 

A társulat egész évben működtette, folyamatosan frissítette hivatalos honlapját, és 

rendszeresen (átlagosan havonta) hírlevelekben tájékoztatta tagságát. Saját szervezésű 

rendezvényeink mellett hazai és külföldi szakmai események közt tallóztunk, s ezekre a 

honlapon hívtuk fel a figyelmet. Egyes, gyakori bőrbetegségekkel kapcsolatban szakmai 

leírásokat nyújtottunk a honlapon a széles közönség számára. A tagság számára 

továbbképzési anyagokat, belső dokumentumokat tettünk hozzáférhetővé, saját és más, 

szakterületünket érintő pályázati felhívásokat folyamatosan megjelentettük honlapunkon.  



 

A Társulat 2016-ban is szerkesztette és kiadta DOI-számos szakmai folyóiratát, a 

Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemlét. Az előfizetőknek térítés ellenében, a tagoknak 

ingyenesen elérhető lapnak 6 száma jelent meg. A legmagasabb színvonalú közleményeket a 

folyóirat Szerkesztősége Nívódíjjal honorálta.  
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Záradék:  

Ezen előzetes közhasznúsági jelentést a Magyar Dermatológiai Társulat közgyűlésen (a 2017. 

április 28-án 11:40-kor tartott határozatképtelen volt) 2017. április 28-i ismételt ülésén 11 óra 

55 perckor elfogadta. 

 


