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ELNÖKI BESZÁMOLÓ
(2007. november–2009. november)

(Elhangzott a MOT XXVIII. 
kongresszusának közgyűlésén)

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy 
az elmúlt két esztendőben a Magyar Onko-
lógusok Társasága (MOT) elnöke lehett em. 
A MOT 2007-ben ünnepelte alapításának 
ötvenedik évfodulóját, és így a leghosz-
szabb múltra visszatekintő, és legnagyobb 
hazai onkológus társaság. A Társaság cél-
kitűzése, hogy elősegítse a különböző disz-
ciplínák tudományos-, klinikai-, szakmai-, 
oktatási- és továbbképzési feladatait az 
onkológia területén. Az alapszabály előír-
ja az elnök feladatait is, amely kiterjed az 
Elnökség munkájának összehangolására, 
a Társaság képviseletére az állami- és tár-
sadalmi szervek, valamint a nemzetközi 
szerevezetek előtt , és beszámolni köteles az 
elnöksége alatt  végzett  munkáról. Ezért ál-
lított am össze beszámoló jelentésemet.

A MOT működtetése 2007 és 2009 között  
az alábbi adminisztratív feladatokat rótt a 
az Elnökségre és a leköszönő elnökre: Az 
újonnan megválasztott  tisztségviselőkkel 
és elnökségi tagokkal megismertett ük a 
MOT működési rendjét és az aktuális fel-
adatokat, ezért a MOT Elnöksége havi-, leg-
feljebb kéthavi rendszerességgel ülésezett , 
ahol az aktuális teendők megbeszélése tör-
tént meg. Ekkor a napi működéseket igénylő 
feladatokat határoztuk meg, amelyet az eb-
ben a periódusban megnyitott  Határozatok 
Könyvébe is bevezett ünk. Ezzel a feladatok 
teljesítése könnyen ellenőrizhetővé vált. Az 
adminisztratív feladatok közé tartozott  a 
MOT alapítványának (Magyar Rák Alapít-
vány) alapítói jogokat érintő átszervezése. 
Foglalkoztunk a hirdetők, támogatók szer-
vezésével, és az ezzel kapcsolatos keretszer-
ződésekkel. Folyamatosan foglalkoztunk a 
MOT pénzügyeinek karbantartásával, így 
a befektetések, tartalékok, elszámolások 
rendszeres átt ekintésével. Szükséges volt a 
nyilvántartásokkal, tagdíjakkal kapcsola-
tos folyamatos tevékenység is.

Az elmúlt időszakban az alábbi straté-
giai feladatokkal foglalkoztunk:
 1.  a Magyar Onkológia című tudományos 

folyóiratunk kiadásának rendezése
 2.  az új Szervezeti és Működési Szabályzat 

véglegesítése
 3.  a MOT közhasznú társasággá történő 

átalakítása
 4.  a MOT vagyonának megőrzése, hasz-

nosítása
 5.  döntés támogatásokról, díjakról, egyéb 

jutt atásokról
 6.  a MOT hazai és nemzetközi tudomá-

nyos együtt működéseinek erősítése
 7.  tudományos rendezvények szervezése
 8.  a szekciók tevékenységének elősegítése
 9.  ipari partnerekkel és civil szervezetek-

kel való együtt működés
10.  a MOT „láthatóságának” elősegítése

A MAGYAR ONKOLÓGIA 
CÍMŰ TUDOMÁNYOS 

FOLYÓIRATUNK KIADÁSÁNAK 
RENDEZÉSE

Az előző vezetés kezdte el, és tett  erőfeszí-
téseket a Magyar Onkológia kiadásának 
rendezésére abból a célból, hogy a lapból 
származó bevételeket növelje, továbbá for-
mai és tartalmi megújulás következzen be. 
Az Elnökség döntése alapján az Akadémiai 
Kiadóval kötött ük meg a szerződést. A lap 
külső megjelenése jelentősen megújult, cik-
keinek látogatott sága a honlapon megnőtt . 
A lap szakmai megújulását szolgálta, hogy 
megalapított uk a Magyar Onkológia Díjat, 
amely minden évben jelentős pénzjutalom-
ban részesíti a legjobb eredeti közlemény 
és a legjobb összefoglaló közlemény szer-
zőit. 2009-ben a legjobb eredeti közlemény 
díját Dr. Polgár Csaba (Budapest) nyerte el. 
A legjobb összefoglaló közlemény díját Dr. 
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Blaskó György (Debrecen) kapta. További 
újítást jelentett  az a lehetőség, hogy a Ma-
gyar Onkológia olvasói kreditpontokat 
kaphatnak a folyóiratban megjelent közle-
mények alapján feltett  kérdésekre adott  he-
lyes válaszokért. Részletek a MOT honlap-
ján megtekinthetők (www.oncology.hu).

AZ ÚJ SZERVEZETI ÉS 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

VÉGLEGESÍTÉSE ÉS A MOT 
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGGÁ 

TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSA

A MOT átalakítását közhasznú társasággá 
azért határoztuk el, hogy társasági adóked-
vezményt, helyi adókötelezett séget érintő 
kedvezményt, illeték- és vámkedvezményt 
kaphassunk. Ehhez szükséges volt az új 
SzMSz megalkotása, a  közhasznúság és a 
közhasznú jutt atások meghatározása, és a 
megváltozott  pénzügyi működési rend. Az 
SzMSz kidolgozása hosszabb folyamat volt, 
munkabizott ságok alakultak. Javaslatkérés 
történt, ezt követt e a tervezet előkészítése, 
átt ekintése és a közgyűlés által történt el-
fogadása. A bírósági bejegyzés folyamata 
rövidesen befejeződik.

A MOT VAGYONÁNAK 
MEGŐRZÉSE, HASZNOSÍTÁSA 

A MOT vagyonát elsősorban a befekteté-
sek, a kongresszusi bevételek és a Magyar 
Onkológiában megjelenő hirdetésekből 
származó bevételek növelik. A Magyar 
Onkológiában leközölt hirdetéseket a MOT 
Elnöksége (sok esetben az elnök vagy főtit-
kár) elsősorban gyógyszercégekkel tárgyal-
ja le, de a szerződést a folyóirat kiadója köti 
meg. Ezenkívül az előző vezetés adomány-
gyűjtő bizott ságot hozott  létre, amely külső 
partnerektől szerez támogatást.

DÖNTÉS TÁMOGATÁSOKRÓL, 
DÍJAKRÓL, EGYÉB 
JUTTATÁSOKRÓL

A MOT legfontosabb díja a Krompecher-
díj, amely évente kerül kiosztásra, és az on-
kológiában nyújtott  kiváló kutatói vagy kli-
nikai teljesítményt ismeri el. 2009-ben Dr. 
Csuka Orsolya és Dr. Horváth Ákos kapta 
a díjat. A Krompecher Emlékelőadások és 

díjátadások a MOT 2009. évi kongresszu-
sán történtek. 

Minden évben támogatjuk, a Magyar 
Patológus Társasággal közösen, az orvos-
tanhallgatók részére alapított  Krompecher 
Pályázatot, amely szintén ünnepélyes ke-
retek között  került átadásra. Az elkészült 
pályaműveket I., II. és III. díjjal honoráljuk, 
és azok egyútt al diplomamunkaként is el-
fogadásra kerülnek. 

2009-ben került először átadásra a Dr. 
Kásler Miklósnak, az Országos Onkológiai 
Intézet főigazgatójának kezdeményezésére 
megalapított  „Kiváló Ifj ú Onkológus” díj, 
amelyet Dr. Polgár Csaba nyert el. Szin-
tén 2009-től nyílt lehetőség arra, hogy a 
Genersich Antal Alapítvány emlékérmét 
kiváló onkológusnak is oda lehessen ítélni. 
Ezt a díjat először Dr. Rahóty Pál főorvos 
úr nyerte.

A Magyar Onkológia folyóirat díjairól 
már megemlékeztünk. A MOT és a Roche 
cég évenként meghirdetésre kerülő közös 
pályázatot alapított  a daganatellenes keze-
lés témakörében. 2009-ben a pályázat kiírá-
sa az Avastinnal kezelt betegek bemutatá-
sára történt hazai onkológus szakemberek 
részére. A pályázat nagy sikert aratott  és 
számos díj került kiosztásra a MOT 2009. 
évi kongresszusán.

A MOT a hagyományoknak megfelelően 
Tiszteletbeli Tagokat választott . 2007–2008-
ban Dr. Julio Celis (Koppenhága) és Dr. 
Peter Boyle (Lyon), 2009-ben Dr. Jung János 
(Marosvásárhely) kapta a címet. 

A MOT az alábbi kongresszusi és egyé-
ni támogatásokat nyújtott a: 2008 – négy 
diplomás és három szakdolgozó kongresz-
szusi részvételi támogatása; 2009 – tizen-
két diplomás támogatása lágyrésztumor-
továbbképzésen, valamint a Kékgolyó Na-
pok rendezvény támogatása.

A MOT HAZAI ÉS 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEINEK 
ERŐSÍTÉSE

1. Az előző vezetés jóvoltából a MOT tag-
ja az EACR-nek. Ez azzal is jár, hogy a 
MOT mindenkori elnöke hivatalból tag-
ja az EACR Council-nak.

2. 2009. szeptember 21-én Prof. Dr. Oláh 
Editet az Onkológiai Tudományos Euró-
pai Akadémia tagjává választott ák.

3. A MOT tisztségviselői és tagjai rendsze-
resen részt vesznek az Organisation of 
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European Cancer Institutes (OECI) évi 
stratégiai rendezvényein. A 2008-ban Pá-
rizsban megtartott  „General assembly”-n 
Dr. Kásler Miklós, Dr. Polgár Csaba, Dr. 
Lövey József és Dr. Szentirmay Zoltán, 
2009-ben Manchesterben Dr. Polgár Csa-
ba és Dr. Szentirmay Zoltán vett  részt.

4. A MOT együtt működik más tudomá-
nyos társaságokkal, mint például a 
MOTESZ, MAGYOT vagy a Magyar Pa-
tológusok Társasága.

5. A MOT kiemelkedő képzett ségű tagjai 
számos orvostovábbképző konferencián 
és tanfolyamon meghívott  előadóként 
vesznek részt.

TUDOMÁNYOS 
RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE 

2008–2009-BEN. A SZEKCIÓK 
TEVÉKENYSÉGÉNEK 

ELŐSEGÍTÉSE

1. Szent Agáta Mammológus Nap, Buda-
pest, 2008. február 2.

2. MOT Szakdolgozói Szekció I. Vándor-
gyűlése és Szakkiállítása, Eger, 2008. jú-
nius 12–14.

3. A MOT Dunántúli Szekciója X. Tudomá-
nyos Vándorgyűlése, Visegrád, 2008. au-
gusztus 29–31.

4. A MOT Dunántúli Szekciójának I. Tovább-
képző Konferenciája „A gastro in testinalis 
traktus mostohagyermekei” címmel, Za-
laegerszeg, 2009. szeptember 4.  

5. A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebésze-
ti Társaság, a Magyar Ortopéd Társaság, 
a Magyar Reumatológusok Egyesülete 
és a MOT interdiszciplináris fóruma a 
biszfoszfonátokról, Budapest, 2008. ok-
tóber 30.

6. Az MTA Orvostudományok Osztálya és 
a MOT közös, a Magyar Tudomány Nap-
jához kapcsolódó rendezvénye, 2008. no-
vember 11.

7. A MOT Északkelet-magyarországi Tago-
zata és a karcagi Kátai Gábor Kórház kö-
zös rendezése, Karcag, 2009. április 17.

8. A MOT Délmagyarországi Tagozatának 
konferenciája, Szeged, 2009. április 25.

9.  A MOT XXVIII. Kongresszusa a Magyar 
Gerincgyógyászati Társaság részvételé-
vel, Budapest, 2009. november 12–14.

A MOT XXVIII. Kongresszusát annak 
fi gyelembevételével szerveztük, hogy az 
utolsó 50. éves Jubileumi Kongresszus után 

eltelt időben is az onkológia újabb jelentős 
eredményeket ért el. Ez különösen meg-
mutatkozott  a daganatdiagnosztikában és 
-terápiában. Igyekeztünk az alapvető on-
kológiai problémák mellett  olyan témákat 
is felvenni a programba, amelyek a MOT 
Kongresszusokon viszonylag ritkán ke-
rülnek megtárgyalásra. Ezért örültünk 
a Magyar Gerincgyógyászati Társaság 
részvételének. További ritkán megtárgyalt 
terület volt a transzplantáció és az onkoló-
gia összefüggése, a májtumorok komplex 
diagnosztikája és terápiája, valamint a mo-
lekuláris neuro-onkológia. A kongresszus 
plenáris előadásait Dr. Kásler Miklós, Dr. 
Kovács Att ila, Dr. Jung János (Marosvá-
sárhely), Dr. Szendrői Miklós, Dr. Varga 
Péter Pál és Dr. Stefano Boriani (Bologna) 
tartott a. A neuro-onkológiai szekció két 
fő referátumát széleskörű érdeklődés mel-
lett  Dr. Hiroko Ohgaki (IARC, Lyon) és Dr. 
Molnár Péter (Debrecen) tartott a meg. Az 
ugyancsak jól sikerült Interdisciplinaris 
Májtumor Kerekasztalt Dr. Gődény Mária 
szervezte, de a többi szekció is nagyszámú 
résztvevő előtt  zajlott  és előadói rendkívül 
magas színvonalú előadásokat tartott ak. A 
kongresszuson összesen 1019 fő és ebből 
566 orvos, 24 biológus, fi zikus és vegyész, 
81 Ph.D. hallgató és 144 szakdolgozó  vett  
részt. A bejelentett  előadások száma 165, 
a posztereké 91 volt. A poszterek közül a 
legjobbakat két-két I., II. és III. díjjal jutal-
maztuk. Itt  említjük meg, hogy az újonnan 
alakult Szakdolgozói Szekció is sikeresen 
szerepelt a kongresszuson.

IPARI PARTNEREKKEL
ÉS CIVIL SZERVEZETEKKEL 

VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A MOT kiemelten fontosnak tartja a kapcso-
latt artást innovatív gyógyszergyártókkal. 
Ez abban is megmutatkozott , hogy a 
XXVIII. MOT Kongresszuson 36 cég ál-
lított  ki és nagy érdeklődést kiváltó cég-
szimpóziumok megtartására került sor. 
Gyógyszergyártók felkérésére a MOT 
képviselői továbbképző előadásokat tarta-
nak onkológusok részére. Így előadásokra 
került sor a tüdőrák, a colorectalis rák, az 
emlőrák, a veserák és a lymphomák téma-
körében. 

A MOT kapcsolatot tart civil szerveze-
tekkel is. Tagjai rendszeresen részt vesznek 
a Magyar Rákellenes Liga a „Rák Világ-
nap” alkalmával megtartott  rendezvénye-
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in, a „Séta az egészségért”, az „Egészség 
Hídja” és az „Összefogás az egészségért a 
mellrák ellen” rendezvényein.

A MOT „LÁTHATÓSÁGÁNAK” 
ELŐSEGÍTÉSE 

A MOT a nyilvánosság előtt  elsősorban 
honlapjának működtetése kapcsán jelenik 
meg. A honlap tartalmi karbantartása a 
mindenkori főtitkár feladata. A MOT meg-
ismertetése szempontjából fontos az időn-
kénti sajtótájékoztatók szervezése és nem 
utolsó sorban a Magyar Onkológia szaklap 
kiadása.

Szeretném ismételten megköszönni azt 
a bizalmat és támogatást, amelyet elnöksé-
gem ellátásához kaptam. Különösen köszö-
nök mindent Dr. Landherr László főtitkár 
úrnak, akivel kiválóan együtt  tudtam dol-
gozni. Köszönöm az Elnökség tagjainak, 
név szerint Dr. Bodrogi István leendő el-
nöknek, Dr. Oláh Edit akadémikus leköszö-
nő elnök asszonynak, Dr. Eckhardt Sándor 

akadémikus úrnak, Dr. Gődény Máriának, 
Dr. Tímár Józsefnek, a Magyar Onkoló-
gia szaklap főszerkesztőjének, Dr. Géczi 
Lajos és Dr. Orosz Zsolt főorvos uraknak, 
Weinerné Dr. Vincze Borbála kincstárnok 
asszonynak, az Ellenőrző Bizott ságnak és 
Dr. Rosta András elnök úrnak az önzetlen 
segítségét és együtt működési készségét. 
Köszönöm jogászunk, Dr. Szilas Júlia, a Tit-
kárság tagjainak (Garaminé Kőkuti Kata-
lin, Werly Zsuzsanna, Pongó Gabriella), az 
Intellimed Kft -nek és Kurátor Kft -nek kivá-
ló munkáját. Nagyon könnyű volt együtt -
működni, és ezért köszönöm a segítségét 
az Akadémiai Kiadó szerksztőinek, továb-
bá a XXVIII. MOT Kongresszus megszer-
vezéséért a K&M Congress Kft -nek és két 
vezetőjének, Mátrai Katalinnak és Steiner 
Jánosnak, végül minden együtt működő 
partnerünknek. Őszinte szívvel kívánok a 
Magyar Onkológusok Társaságának továb-
bi fejlődést és sok évig tartó nagyon sikeres 
működést.

Dr. Szentirmay Zoltán
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FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ
(2007. november–2009. november)

(Elhangzott a MOT XXVIII. 
kongresszusának közgyűlésén)

A tagság megtisztelő bizalmából fakadóan 
2005 novembere óta töltött em be a Magyar 
Onkológusok Társasága főtitkári posztját, 
melynek első két évéről 2007 novemberé-
ben már beszámoltam. 

A Magyar Onkológusok Társasága iga-
zi multidiszciplináris tudományos társa-
ság, mely több mint 50 éves múltra tekint 
vissza. Egyike a MOTESZ létszámban és 
tudományos súlya szerint is legjelentősebb 
tagtársaságainak. A MOT szerepének fon-
tosságát rendkívüli módon emeli az, hogy 
olyan betegség, a rák elleni küzdelemben 
áll a frontvonalban, mely a társadalom 
egészségügyi problémái közül az egyik 
legnagyobb. 

Megrendülve búcsúzunk azoktól a ki-
váló kollégáinktól, akik az elmúlt évek-
ben örökre eltávoztak közülünk: Dr. Hor-
váth Anikó, Dr. Kiskőszegi Andor, Dr. 
Lichtenberger György és Dr. Magyar Pál 
emlékét megőrizzük.

Jelenleg 1192 tagot számlálunk, akik kö-
zül 767 az aktív, 237 a nyugdíjas és 188 a 
szakdolgozó tagtársunk. Örvendetes, hogy 
a 35 évnél fi atalabbak száma az utóbbi évek-
ben emelkedett , jelenleg 164 fő. Regisztrált 
tagjainkon kívül 113 fő ún. „nem tag egész-
ségügyi szakember” is társult hozzánk.

A 2007-ben megújult és újraszerveződött , 
igen aktív tudományos tevékenységet foly-
tató Szakdolgozói Szekció tagjainak száma 
a korábbi 24-ről 188 főre emelkedett .

A tagdíjfi zetési fegyelem a 2007-es évhez 
képest javult, csökkent a tagdíjat nem fi ze-
tők aránya. Sajnos ennek ellenére 2009-ben 
28 személyt kellett  törölnünk a nyilvántar-
tásból 3 éves tagdíjfi zetési elmaradás mi-
att .

Annak ellenére, hogy az alapszabály ki-
mondja: „a rendes tag kötelessége, hogy a 
Társaság testületi állásfoglalásaihoz, dön-
téseihez, határozatainak kialakításához és 

végrehajtásához hozzájáruljon…”, a tagság 
elvárható aktivitása bőven hagyott  kíván-
nivalót maga után.

A MOT mindennapi tevékenységének 
szervezését illetően elmondhatom, hogy 
a működés folyamatos és naprakész volt 
a kapcsolatt artásban, vállalkozási tevé-
kenységben, jogi munkában és az admi-
nisztrációban egyaránt. Az új alapszabály 
kidolgozását és elfogadását követően sor 
került a Szervezeti és Működési Szabályzat 
véglegesítésére és folyamatban van a köz-
hasznúvá válás bírósági bejegyzése is. A 
Magyar Rák Alapítvány újjászületett  és ma 
már jogtiszta viszonyok között , alapszabá-
lyának mindenben megfelelően működik. 

Minden tagtársunk meggyőződhet róla, 
amikor kezében tartja a Magyar Onkológia 
újabb számait, hogy az újság formailag és 
tartalmilag is megújult, színvonala még 
magasabb lett . Ezért köszönet illeti Tímár 
József Főszerkesztő urat és az Akadémiai 
Kiadót egyaránt.

A MOT honlapját (www.oncology.hu) 
folyamatosan fejlesztett ük, melynek követ-
keztében mind formailag, mind tartalmi-
lag jelentős változáson ment át. Lehetővé 
vált az elektronikus kongresszusszerve-
zés, az elektronikus szavazás. A Társaság 
minden tagnak e-mail-címet biztosított  és 
rendszeresen hírlevelet küld, melyet sokan 
olvasnak. Rendelkezünk interaktív tag-
nyilvántartással, társasági levelező rend-
szerrel, rendszeresen tájékoztatjuk tagtár-
sainkat a kongresszusokról, pályázatokról, 
ösztöndíjakról, egyéb rendezvényekről. 
Megkezdtük a távoktatási rendszer létre-
hozását és elektronikus hozzáférést biz-
tosított unk a Magyar Onkológia minden 
számához. Minden, a honlappal kapcsola-
tos elképzelés megvalósítására sajnos még 
nem került sor. Terveztük folyóirat mo-
dulokhoz való hozzáférés lehetővé tételét 
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is, publikációs adatbázis létrehozását és 
a gyógyszerinformációk minél szélesebb 
körű elérhetővé tételét, de sajnos e felada-
tok megvalósítására már nem maradt idő. 

A Társaság és a Genersich Alapítvány 
között  történt megállapodás alapján a MOT 
rendszeres támogatást nyújt az Alapítvány-
nak, amelynek idei díját Dr. Rahóty Pál fő-
orvos úr, a MOT korábbi főtitkára kapta.

2008-ban 4 diplomás tagunknak és 3 szak-
dolgozónknak nyújtott unk utazási támogatást 
külföldi kongresszuson való részvételhez. Ezt 
a feladatot a Magyar Rák Alapítvány átvett e 
tőlünk, és az idén már alapítványi támogatás-
sal utaztak kongresszusra tagtársaink.

A korábbi hagyományokat folytatva a 
MOT az elmúlt két évben is több tudomá-
nyos rendezvényt szervezett , illetve támo-
gatott :
– Szent Agáta Mammológus Nap, 2008. 

február 2., Budapest
– A MOT és az IAP Magyar Divíziója: „Soft  

Tissue and Bone Pathology Meeting”, 
2009. április 19–21., Eger

– MOT szakdolgozó szekció I. Vándorgyű-
lése, 2008. június 12–14., Eger

– MOT Északkelet-magyarországi Tagoza-
tának 57. Tudományos Ülése: „Méhnyak- 
és petefészekrák”, valamint „A dagana-
tos betegek fájdalmainak csillapítása” 
címmel, 2008. október 17., Miskolc

– A Magyar Tudomány Napjához kapcso-
lódó rendezvény az MTA Orvosi Tudo-
mányok Osztálya, a Magyar Onkológu-
sok Társasága és az Országos Onkológiai 
Intézet közös ülése „Aktuális fejezetek 
az onkológiában” címmel, 2008. novem-
ber 11., Budapest

– MOT Északkelet-magyarországi Tago-
zatának 58. Tudományos Ülése „Nyelő-
cső-, gyomor-, vastag- és végbélrákok” 
címmel, 2009. április 17., Karcag

– MOT Dél-magyarországi Tagozatának 
konferenciája, 2009. április 25., Szeged

– Kékgolyó Napok – A Szakdolgozói Szek-
ció Tudományos Ülése, 2009. május 7–9., 
Budapest

– MOT Északkelet-magyarországi Tagoza-
tának 59. Tudományos Ülése: „Tüdőrák”, 
2009. október 16., Miskolc

Dr. Landherr László
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KINCSTÁRNOKI BESZÁMOLÓ
(2007. november–2009. november)

(Elhangzott a MOT XXVIII. 
kongresszusának közgyűlésén)

A MOT XXVI. Kongresszusa kereté-
ben tartott  közgyűlésen (2005. november 
12.) a MOT Kincstárnokának választott ak. 
Megbízásom négy évre szólt. Feladatom a 
Társaság vagyonának gondos kezelése és 
felügyelete, továbbá az elnökségi döntések 
előkészítéséhez szükséges információk, ja-
vaslatok kidolgozása volt. 

A MOT bevételének és kiadásainak pon-
tos, a pénzügyi és számviteli előírásoknak 
megfelelő adminisztrációját, kezelését, va-

lamint a szakmai tanácsadást a Kurátor kft . 
(könyvelő cég) látja el. Elsődleges felada-
tom volt a könyvelő céggel történő szoros 
együtt működés és információcsere. A cég 
által rendszeresen elkészített  pénzügyi ki-
mutatás nagymértékben hozzájárult a Tár-
saság pénzügyi helyzetének átláthatósá-
gához. Munkám során a jogszabályoknak, 
előírásoknak mindenben megfelelő, szabá-
lyos és biztonságos, ugyanakkor eredmé-
nyes gazdálkodást tűztem ki célul. Beszá-

A TÁRSASÁG BEVÉTELEI (2008. JANUÁR 1–2009. SZEPTEMBER 30.)

2008 éves
Ft

2009. szeptember 30.
Ft

Tagdíj
Magyar Onkológia szaklap kiadási jogdíj és hirdetésszervezői jutalék (Akadémiai Kiadó ZRT)
Értékpapírkamat, lekötött  összeg banki kamata
Támogatás (pártolótagság)
Banki kamat

3 500 000,00
5 759 403,00
3 785 445,00
2 000 000,00

31 976,00 

2 214 500,00
1 960 260,00
3 820 550,00
1 297 933,00

22 861,00

Összesen 15 076 824,00 9 316 104,00

A TÁRSASÁG KIADÁSAI (2008. JANUÁR 1–2009. SZEPTEMBER 30.)

2008 éves
Ft

2009. szeptember 30.
Ft

Személyi (megbízás + járulék)
Könyvelési díj
Nemzetközi tagdíj
Magánszemélynek nyújtott  támogatás
Társasági adó
Jogi személynek nyújtott  támogatás (TDK, Pth.Társ., OOI, szekciók t.)
Rendezvényköltség
Intellimed Kft  munkadíj,
GTS Datanet szolgáltatói díj
Kulturális járulék
Egyéb működési költség

4 113 216,00
5 321 442,00

66 464,00
855 867,00
729 511,00
95 000,00

1 159 500,00
835 200,00

45 000,00
3 611 817,00

3 210 128,00
3 479 144,00

30 000,00
1 059 529,00

549 400,00

22 000,00
2 691 476,00

Összesen 16 833 017,00 11 041 677,00
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molómban a XXVII. kongresszust követő 
beszámolási időszak pénzügyi helyzetét 
ismertetem. 

A konkrét pénzmozgásokat a tábláza-
tok összesítik. Az elmúlt két év bevételei a 
tagdíj-befi zetésekből, a Magyar Onkológia 
szaklap kiadási jogdíjából és hirdetésszer-
vezői jutalékaiból, valamint a bankkama-
tokból tevődtek össze.

A táblázatban feltüntetett  bevételek 
megfelelő kezelésével és a költségek opti-
malizálásával megvalósított uk célunkat. A 
bevételek növelésének további lehetőségei: 
a tagdíj-befi zetési fegyelem javítása, kész-
pénzkészletünk jövedelmező befektetése, 
továbbá a Magyar Onkológia szaklapban 
megjelent hirdetésekből származó jövede-
lem növelése.

A társaság megtisztelő bizalmának kö-
szönhetően 2006. január elsejétől látt am el 
a kincstárnoki tisztségviselő feladatát. Az 
elmúlt négy évre vonatkoztatva megálla-
pítható, hogy Társaságunk igen eredmé-
nyes pénzügyi gazdálkodást folytatott , a 
pénzkészlet gyarapodása: 36,60%.

Köszönetet mondok az Elnökség tagja-
inak, valamint Garaminé Kőkuti Katalin-
nak, a MOT titkárnőjének és Dr. Szilas Jú-
lia ügyvédnőnek, a Társaság jogászának a 
munkámban nyújtott  segítségükért. 

A MOT XXVIII. Kongresszusa keretében 
tartott  közgyűlésen megújított ak tisztsé-
gemben és újabb négy évre megválasztot-
tak a MOT kincstárnokának. Ezúton is kö-
szönöm a Társaság megtisztelő bizalmát.  

 Dr. Vincze Borbála
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