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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 tev.

Közhasznú tevékenység megnevezése: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító tev.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1997. évi CLIV. tv. az Egészségügyről

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Baleseti sebészet területén dolgozók

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 820

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A Magyar Traumatológus Társaság 2019. 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 tanfolyamokon való részvételét és a fiatal
szakorvosok továbbképzését.
2019. évben 6 szakorvosjelölt kötelező, szakvizsga előkészítő tanfolyamának (AO báziskurzus és ATLS
tanfolyam) részvételi díját 580.000 Ft értékben, 3 szakorvosjelölt hazai kongresszuson való részvételét 43.000
Ft és 3 fiatal szakorvosjelölt nemzetközi kongresszuson való részvételét támogatta 148.150 Ft értékben, így a
Társaság összesen 771.500 Ft támogatást nyújtott.
A Magyar Traumatológus Társaság 50.000 Ft-tal támogatta 2019. évben a Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának TDK (Tudományos Diákköri Konferencia)
rendezvényét.
A Társaság 2018. évben együttműködési szerződést kötött az angol nyelvű Injury című folyóirattal
magyarországi baleseti sebészeti témájú tudományos és kutatási témák publikálására. A magas impakt
faktorral rendelkező folyóiratban való publikálással a magyar traumatológusok tudományos fokozatának (Ph.D,
habilitáció) megszerzését támogatta a Társaság 2019 évben. 
A Magyar Traumatológus Társaság kezdeményezésére az MTT az Egészségügyi Szakmai Kollégium
Traumatológia és Kézsebész Tanácsával és Tagozatával közösen 2019. évben az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkárságával és a minisztérium háttérintézményeivel
(Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Nemzeti Egészbiztosítási Alapkezelő, Nemzeti Népegészségügyi
Központ) kidolgozta a traumatológiai ellátás finanszírozásának módosítását, melynek eredményeként 2020.
január 1-vel a társaság által kidolgozott finanszírozási módosítás bevezetésre került. Ezzel párhuzamosan a
magyarországi traumatológiai osztályok szakmai minimumfeltételeinek felmérését is elvégezte társaságunk.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Támogatások 4 030 2 821

Összesen: 4 030 2 821

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Nem nyújtott semmiféle juttatást 0 0

Összesen: 0 0
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5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 10 977 11 717

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)] 10 977 11 717

H. Összes ráfordítás (kiadás) 8 326 8 516

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 719 714

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 8 326 8 516

K. Adózott eredmény 2 651 3 201

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

Erőforrás-ellátottság mutatói   

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

(két évi bevétel átlaga)   

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

(két év egybeszámított adózott eredménye)   

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

(személyi jellegű ráfordítások aránya)   

Társadalmi támogatottság mutatói   

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

(szja 1% a korrigált árbevételhez)   

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

(közhasznú ráfordítások aránya)   

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

(közérdekű önkéntesek száma)   
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