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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A Magyar Traumatológus Társaság 1966-ban alakult.
A 2014. március 15. napján hatályba lépett új Ptk. a 2013. évi V. törvény az egyesületekre vonatkozó jogi
szabályozásnak megfelelően a Magyar Traumatológus Társaság is elkészítette a törvényben foglaltaknak
megfelelően új Alapszabályát, melyet a Társaság 2016. szeptember 2-i közgyűlése elfogadott.
A Társaság céljait és céljai megvalósításához szükséges tevékenységét az Alapszabály II. fejezetének 4. és
5. §-a szabályozza:

A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

4.§.
 A társaság célja:
1. Társadalmi úton elősegíteni a társasági tagok tevékenységének fejlesztését, az egészségügy és ezen belül
különösen a baleseti sebészet és határterületei színvonalának állandó emelését;
2. A társaság elősegíti a tagok szakmai képzettségének emelését, társadalmi tevékenységük és alkotó munkájuk
kibontakoztatását;
3. A társaság saját szakterületén elősegíti az országos szintű társadalmi, etikai, tudományos és oktatási
feladatok megoldását, valamint az egészségmegőrzés hosszútávra szóló társadalmi programjának gyakorlati
megvalósítását
4. A társaság további célja, hogy
a. őrködjön tagjai erkölcsi tekintélye felett,
b. érvényesítse tagjai erkölcsi és anyagi érdekeit a közérdekkel összhangban.

5.§.
 A társaság céljai megvalósítása érdekében:
1. Tagjai kezdeményezésére, a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevő és véleményező tevékenységet
fejt ki, a szakterületét általánosan és alapvetően érintő döntések, tervek, fejlesztések, koncepciók, jogszabályok,
állásfoglalások kidolgozásában, illetve módosításában.
2. A meghozott döntésekre, szabályozásokra vonatkozó tapasztalatait, javaslatait- tagjai összehangolt
véleményét figyelembe véve - továbbítja intézkedésre az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes testületei
felé, illetve a témában érintett testületekhez, szervekhez, önálló intézkedéseket kezdeményez.
3. Folyamatosan tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű egészségpolitikai elgondolásokról, fejlesztési célokról,
kiemelt szakmai célprogramokról, döntésekről, szabályozásokról, különös tekintettel saját szakterületére.
4. Saját szakterületén közreműködik az oktatás- és tudománypolitikával kapcsolatos feladatok megoldásában.
5. Összehangolja tagjai tevékenységét, szekciói működését.
6. Előmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, tevékenyen
szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket.
7. Pályázatokat ír ki.
8. Emlékérmeket és díjakat alapít és adományoz.
9. Kapcsolatot létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal,
egyesületekkel, segíti, irányítja, összehangolja és ellenőrzi tagjai és szekciói ilyen irányú tevékenységét.
10. A társaság a maga egészében, vagy szekciói, ill. tagjai útján tagként részt vesz nemzetközi és nemzeti
tudományos szakmai szervezetek munkájában, s ezekben megbízottai útján képviselteti magát.
11. Tudományos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szolgáló hazai, nemzetközi és nemzetközi
részvételű kongresszusokat, konferenciákat szervez. A szakmai továbbképzés megvalósítása érdekében hazai
konferenciákat, emléküléseket és egyéb rendezvényeket (pl. továbbképző tanfolyamokat) szervez,
közreműködik területi szervezetei, szekciói rendezvényszervező tevékenységében, és összehangolja azt. PR
és lobbi tevékenységet folytat céljai megvalósítása érdekében.
12. Anyagi lehetőségeinek határain belül mindent megtesz tagjai hazai és külföldi kongresszusokon, szakmai
rendezvényeken való részvételének előmozdítására. Tagjai kiutazási kérelmeit a Vezetőség, illetve az Elnökség
döntései alapján közvetlenül támogatja,
13. A társaság céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási
tevékenységet is folytathat, szakmai folyóirat szerkesztésében és kiadásában vesz részt, WEB oldalt tart fenn.
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2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,gyógyító munka

Közhasznú tevékenység megnevezése: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,gyógyító munka

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1997. évi CLIV. tv. az Egészségügyről

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Baleseti sebészet területén dolgozók

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 801

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A Magyar Traumatológus Társaság 2016 évben is folytatta korábban megkezdett közhasznú tevékenységét. 
A Társaság támogatja az évente négy alkalommal megjelenőMagyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet,
Plasztika sebészet című szakfolyóiratot.
A Magyar Traumatológus Társaság támogatja pályázati formában az ortopéd-traumatológus
szakorvosképzésben résztvevő szakorvos jelöltek kötelező tanfolyamkon való részvételét és a fiatal
szakorvosok továbbképzését.
2016 évben 6 szakorvosjelölt kötelező, szakvizsga előkészítő tanfolyamon való részvételét és 10 fiatal
szakorvos hazai és 2 fiatal szakorvos nemzetközi kongresszuson és továbbképző tanfolyamon való részvételét
támogatta.
A Magyar Traumatológus Társaság pályázat útján 6 millió Ft támogatást kapott a Fővárosi Önkormányzattól
((844702 Főpolgármesteri keret, Ikt.sz:: FPH030/346-6/2016.).
A Magyar Traumatológus Társaság anyagilag támogatta az ortopéd-traumatológus szakképzéshez
kötelezően előírt ATLS (Advanced Trauma Life Support) kurzus Budapesten való létrehozását 
A pályázat útján elnyert összeget a Magyar Traumatológus Társaság a Péterfy Sándor Utcai
Kórház-Rendelőintézet Baleseti Központjában kialakított képzési központ létrehozására fordította. A magas
szintű sérültellátást biztosító és az ortopéd-traumatológiai szakvizsgához és szakorvosképzéshez kötelezően
előírt Advanced Life Trauma Support (ATLS) elnevezésű kurzus megszervezésére és tárgyi eszközeinek
beszerzésére fordította (mellékelve a pályázati forrás felhasználásáról szóló beszámoló).

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Támogatások 561 2 819

Összesen: 561 2 819

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Nem nyújtott semmiféle juttatást 0 0

Összesen: 0 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 11 602 11 415
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

ebből:   

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

0 0

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

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

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 11 602 11 415

H. Összes ráfordítás (kiadás) 6 034 17 718

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 1 193 769

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 6 034 17 718

K. Tárgyévi eredmény 5 568 -6 303

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

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem
Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 11 509

(két évi bevétel átlaga)    

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X - 735

(két év egybeszámított adózott eredménye)    

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.08

(személyi jellegű ráfordítások aránya)    

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00

(szja 1% a korrigált árbevételhez)    

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00

(közhasznú ráfordítások aránya)    

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0

(közérdekű önkéntesek száma)    

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Traumatológia és Kézsebész tanácsával közösen szakmai ajánlásokat
és protokollokat dolgozott ki. 
Részt vett a MOTESZ (Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége) tagszervezeként szakmai
módszertani anyagok kidolgozásában 5 témakörben (alkohol, daganatos megbetegedések megelőzésének,
korai észlelésének és gondozásának támogatása, szénhidrát-anyagcsere zavarai, hypertonia és perifériás
érbetegségek, valamint túlsúlyos és elhízott kliensek számára nyújtott tanácsadás). Ugyancsak részt vettünk
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a népegészségügyi programok és szűrőprogramok kidolgozásában, létrehozásában.
A Társaság megrendezte 2016. évben 50. Jubileumi Kongresszusát, ahol traumatológus szakorvosok,
szakorvos-jelöltek és gyógytornászok-fizikoterápeuták részére szakmai továbbképző tanfolyamokat szervezett.

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. Fővárosi Önkormányzati támogatás megnevezése

Támogatási program elnevezése: Fővárosi Önkormányzati támogatás megnevezése

Támogató megnevezése: Fővárosi Önkormányzat

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016. év

Támogatás összege (1000HUF) 6,000

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 6,000

-tárgyévben felhasznált összeg: 6,000

-tárgyévben folyósított összeg: 6,000

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 6,000

Felhalmozási:

Összesen: 6,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Beszámoló támogatás megvalósulásáról (844702 Főpolgármesteri keret, 6.000.000 Ft)

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Támogató 2016. évben 6.000.000 Ft-os összeggel támogatta
a Magyar Traumatológus Társaság által, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Baleseti Központjában
kialakított képzési központot, ahol a magas szintű sérültellátási képzést nyújtó Advanced Life Trauma
Support (ATLS) elnevezésű kurzus került megszervezésre és megrendezésre. 
A Támogató az összeget a képzési eszközök beszerzésének támogatására adományozta a Társaságnak.
Az összegből a képzéshez szükséges demonstrációs eszközöket (demonstrációs bábuk, skill képzéshez
szükséges, az életmentő beavatkozások demonstrálásához és gyakorlásához szükséges eszközök) az ATLS
tanfolyamhoz szükséges tartós oktatási eszközöket vásároltunk, valamint az ATLS tanfolyam lebonyolításához
szükséges irodatechnikai felszerelések - mint pl. laptop, fénymásoló-nyomtató, laminálógép stb. -, a kurzuson
használt Flip Chartok, időjelző órák, valamint a képzés eszközeinek tárolására szolgáló nagyméretű műanyag
dobozok is beszerzésre kerültek. Az eszközök a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Baleseti
Központjában, elkülönített, zárt helyiségben kerültek elhelyezésre, azokat csak a Társaság és az előírt
tanfolyam céljaira használjuk. A támogatásból megvásárolt eszközök segítségével a képzési központ megnyílt
és 2016. évben két, háromnapos ATLS kurzus (2016.06.09-11-ig és 2016.10.13-15-ig) is megrendezésre
került. A képzési központ budapesti megnyitása tovább erősíti a főváros vezető helyét a sürgősségi
és traumatológiai egészségügyi képzésben és ellátásban. A két kurzuson összesen 32, a sérült ellátásban
dolgozó orvos vett részt a főváros és az ország számos kórházából. A kurzusok során folyamatosan végzett
elégedettségi felmérés alapján a résztvevők a képzéssel összességében 100%-ban, az oktatási eszközökkel
92%-ban voltak elégedettek, ami azt jelzi, hogy a támogatásból történt beszerzéseink a korszerű oktatási
igényeknek megfelelnek! Az oktatók véleménye ezzel egybehangzóan az volt, hogy a képzés körülményei,
az oktatási eszközök színvonalasak és jól használhatóak. A beszerzett eszközökön érdemi amortizáció nem
volt, a jövőben is tartósan használni tudjuk azokat.
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A képzési központban évente 2-3 kurzus kerül megrendezésre a támogatásból megvásárolt eszközök
segítségével, hozzájárulva ezzel a baleseti ellátás színvonalának emeléséhez.
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