
ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVRŐL 

 

Honlapunkról: 

A tárhely első szolgáltatójának számláját kifizettük. Új szolgáltatót kerestünk. Iványosi-Szabó 

Márta közreműködésével megtaláltuk. Ö az, aki a www.bechterewes.hu honlapot 

rendszeresen aktualizálja. 

2014-ben a feladatot térítésmentesen Pálfi Gergely vette át. 2015-től Iványosi Szabó Márta 

látja el a feladatot szintén térítésmentesen. Honlapunk tartalma sok új szócikkel bővült, ami 

egyrészt nagyon örvendetes, másrészt megnehezíti az olvasást és bizonyos szövegek 

keresését. De létezik a honlapon egy keresőprogram is. 

A törvényi előírások kötelezik az egyesületeket a PK-142 sz. nyomtatvány kitöltésére, amit a 

Törvényszékhez és a Statisztikai hivatalhoz kell beküldeni. Ez egy 13 oldal terjedelmű 

nyomtatvány, amit nem vetítek le, de egy kinyomtatott példányt itt (közgyűlés, 2017. május 6) 

meg lehet tekinteni. Kommentelés nem lehetséges. 

MÉRLEG 

MEGNEVEZÉS BEVÉTEL (Ft) KIADÁS (Ft)  

Kapott bankkamat 98   

Egyesületi tagdíjak 36 000   

Támogatók 693 911  
Ebben a 2015. évről 

áthozott 

1% SZJA bevétele 117 354   

Anyagbeszerzés  21 740  

Távközlési költség  0  

Postaköltség  505  

Könyvelési díj  40 000  

Oktatás, konferencia  0  

Árfolyamveszteség  0  

Egyéb szolgáltatás  29 050 
Rendezvényszervezés, 

terem bérlet 

Egyéb tagdíjak  2 000  

Banköltség  14 445  

ÖSSZESEN 847 363 107 740  

Támogatások (el nem költött)  739 525  

TÁRGYÉVI EREDMÉNY  98 Átvittük a 2017. évre 

    

Pénztár 2016.12.31 4 005   

Bank 2016.12.31 1 038 303   

 

2016-ban volt első alkalommal az Egyesületnek 1% SZJA bevétele: 117 354 Ft. 

Köszönjük mindazoknak, akik támogatták az egyesületet! 

Ebből először az idén tudunk valamit felhasználni. Remélhetőleg 2017-ben is lesznek 

támogatóink. 

http://www.bechterewes.hu/
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Ezt az összeget sajnos nem lehet akármire felhasználni és 2018-ig fel kell használni. A fel 

nem használt összeget vissza kell utalni. 

Más: 

Feltehetőleg tapasztalatlanságom az oka, hogy a „nekem szól” című pályázatra benyújtott 

szövegem (tevékenység és honlap) nem nyert. Keresem azt az egyesületi tagot, aki 

pályázatokat figyel és sikeres pályázatot tud benyújtani. 

Sikerként értékelem, hogy két helyi klub szervezése is elindult Győrben Bogdány Eszter 

közreműködésével és Székesfehérváron Kissné Kruppai Ibolya közreműködésével. Néhány 

tanács csak szóban. 

Skultéty Sándor indította Bechterew Klub Hungary néven  a FACEBOOK  csoportot, aminek 

500 olvasója és tagja van. 

Az Egyesület fennállása óta egy év kivételével minden évben tartottunk konferenciát. Ideje 

lenne más országos találkozókat is tartani. 

 De lehetne egyéb esemény is, pl. találkozó, kirándulás a fürdőhelyekre, kerékpártúra, stb. Ki 

tudja megszervezni? 

 

Fotó egy korábbi találkozóról 

 

Az ASIF felhívása számunkra: Az ASIF csatlakozott a Walk AS One-hoz, hogy felhívja a 

figyelmet a Bechterew-kórra. Fotót kérnek arról, hogy mutassuk meg, hogyan „sétáljuk ki” 

Magyarországon a Bechterew betegséget. A Walk Your AS Off egy évente megrendezendő 

kampány, amelyet minden májusban terveznek lebonyolítani és népszerűsíteni, kapcsolva ezt 

az éves világnaphoz. www.walkyourasoff.com 

 

Az alábbi fotóinkat továbbítottuk számukra: „Magyarországi séta”  

 

http://www.walkyourasoff.com/
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Az ASIF legutóbbi vezetőségi ülése 2016–ban, Moszkvában volt. Magyarországról senki nem 

vett részt az eseményen. 

 

Kérem a beszámolóm elfogadását. 

 

Budapest, 2017. május 06. 

 

Dr. Majtényi Sándor 

elnök 

 

 


