A Magyar Táplálkozástudományi Társaság alapszabálya, valamint az 1997. évi CLVI. - a
Közhasznú szervezetekről szóló - törvény kimondja:
19 § (1)
A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készíteni
19 § (2)
A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik
19 § (3)
A közhasznúsági jelentés tartalmazza
a) számviteli beszámolót
b) a költségvetési támogatás felhasználását
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d) a célszerinti juttatások kimutatását
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékét
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót
19 § (4)
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet.

Közhasznúsági jelentés
Magyar Táplálkozástudományi Társaság
2007 évi munkájáról
A Társaság neve:
A Társaság működési területe:
A Társaság székhelye:
A Társaság alapítás éve:

Magyar Táplálkozástudományi Társaság
Magyarország
1088 Budapest, Szentkirályi u. 14.
1966.

A Társaság a táplálkozástudománnyal foglalkozók önkéntes társulásán alapuló, a
tudományág területén a tudományos és gyakorlati munkát elősegítő, koordináló és
lefolytató, a táplálkozáshoz kapcsolódó népegészségügyi problémákat feltáró,
megoldásukban közreműködő szervezet. E tevékenységének előmozdítása érdekében
fejleszti kapcsolatait a táplálkozás-tudomány elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó
hazai és külföldi társaságokkal, szervezetekkel és ezekkel jó együttműködést alakít ki.
A Társaság közhasznú tevékenysége során együttműködés keretében részt vesz az orvosok
(különösen a családorvosok) továbbképzésében (kredit rendszer).
A Társaság közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a
Társaság honlapján (www.mttt.hu) hozza nyilvánosságra.
A MTT és MTTA (Magyar Táplálkozástudományi Társaság Alapítványa) könyvelését az
ADOKA Bt végzi. A MTT és MTTA 2007. évi számviteli beszámolót határidőre elkészítette,
és a hatóságokhoz benyújtotta. A beszámoló megtekinthető, másolata mellékelve.
2007 évben a Társaság Költségvetési támogatást nem kaptunk
A 2006. évi a SZJA 1%-os bevétele 12.130.- Ft, melyet a Társaság a tudományos pályázatok
díjazására fordított.
A Társaság célszerinti juttatásban nem részesült.
Az MTT vezetősége és a MTTA kuratórium tisztségviselői díjazás nélkül, társadalmi
tevékenységként végzik feladatukat.
A MTT folyószámláját a OTP Bank Rt. IX. ker. Tinódi utcai fiókjában, a MTTA
folyószámláját a Kereskedelmi és Hitel Bank V. Arany János utcai fiókjában vezetik.
Dr. Tarján Róbert özvegye által létrehozott Tarján Róbert Alapítvány 300.000.- Ft értékű
kamatozó kincstárjegyet jegyez, melynek kamatát a kétévente kiadott Tarján Róbert
Emlékérem díjazottja veheti át.
2007 évben Tarján Róbert emlékérem átadására nem került sor.
Legfontosabb bevételek: Ft
Tagdíj
532 502

Legfontosabb kiadások Ft
Megbízási díj
SzJA
Távközlési díj
Posta
Irodaszer
Szállítási, fuvarozási

180 000
43 400
166 438
49 408
47 926
252 600

Banki kamat
Vándorgyűlés bevétel
Támogatás

SZJA 1 %
2007. 12. 30
MTT banki egyenleg:
MTTA banki egyenleg:
Lekötött betét:

57 547
2 529 450
400 000

12 130

Nyomtatvány
Nemzetközi tagsági díj
Reprezentációs díj
Könyvelési díj
Bank költség
Vándorgyűlés költségei
Jutalék
Szoftver, adathordozók (2006-os
évi NCA pályázat támogatás
terhére)
Tudományos díj

750
99 751
67 270
72 000
58 527
2 380 498
75 000
113 648
100 000

537 050.- Ft
840 371.- Ft
1.616.563.- Ft

A Táplálkozástudományi Társaság tárgyi eszközei: laptop, Windows XP, Microsoft Office
2007 programmal, projektor, melyek a Tudományos konferenciák, Vándorgyűlések technikai
eszközeiként segítik a munkát.
Sajnálatos módon a Társaság taglétszámának lassú csökkenése figyelhető meg az elmúlt
évek folyamán, melyet jó volna megállítani és megfordítani. Az ifjúsági tagok számát szándékunk ellenére - nem sikerült emelni, a tagtoborzás folyamatos munkát igényel,
elsősorban a felsőoktatási intézményekben, ezért a vezetőségben egy ifjúsági felelős is helyet
kapott.
Az MTT 2007 évben tartott továbbképzései, tudományos aktivitásai:
2007 évi Vándorgyűlés Kecskemét
Fő téma:
• Eredmények és kihívások a táplálkozástudományban – Élelmiszerek és egészségre
vonatkozó állítások
• A diétára szoruló betegek edukációja a kórházban és az alapellátásban
A Társaság tagjai a Kiemelten Közhasznú Szervezeti működés keretében az elektronikus- és
írott médiákon keresztül számos tudományos igényességgel összeállított ismeretterjesztő cikk,
előadás szerzői voltak.
A Társaság tagjai több alkalommal szerepeltek kredit pont szerző tudományos továbbképző
tanfolyamok előadóiként, ill. szervezője- és rendezőjeként is.
Tudományos Intézmények rendezvényein rendszeresen előadók, társszerzők a Társaság
tagjai. Pl. OÉTI, KÉKI, SE Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
2007.június 20.-án az MKT és a MNSzA felhívásához csatlakozva az MTT elnöke is aláírta
„Az Egészséges Szív Európai Chartáját".
A Társaság más kutatóintézetekkel, tudományos társaságokkal rendszeres szakmai
kapcsolatot tart, többek közt a Magyar Atherosclerosis Társaság, a Magyar Belgyógyász

Társaság, a Magyar Hypertonia Társaság, a Magyar Sebész Társaság és Magyar Diabétesz
Társaság szakembereivel.
A Társaság több tagja rendszeres munkakapcsolatban áll többek közt pl. a Magyar
Tudományos Akadémia munkabizottságaival, valamint a Magyar Élelmiszer-biztonsági
Hivatal Táplálkozás-Diéta Szakértői Munkabizottsággal.
Az ÉFOSZ (Élelmiszer Gyártók és Forgalmazók Országos Szövetsége) kezdeményezésére
Platform alakult a tudományos élet és az élelmiszeripar képviselői részvételével, melynek
vezetőségében Dr. Barna Mária is dolgozik.
Nemzetközi kapcsolatok
Az MTT tagja a FENS, EANS, IUNS szervezeteknek, azonban a külföldi rendezvényeken
általában anyagi okok miatt nincs lehetőség részvételre.
2003-tól a "Metabolizmus" c. lap egyik szakmai támogatója a Magyar Táplálkozástudományi
Társaság, így lehetőség nyílik ennek a tudományos fórumnak is az igénybevételére. A lapot az
MTT tagsági díjat fizetett tagjai továbbra is térítésmentesen kapják meg.
A Magyar Táplálkozástudományi Társaság „Tudományos Díj"-jal jutalmaz minden évben
maximum négy pályaművet.
A 2007-ben beérkezett pályaművek közül a Tudományos Bizottság az alábbi műveket
javasolta megosztott, egyenlő elismerésre:
• Gilingerné dr. Pankotai Mária: Biológiai növényvédelem a zöldséghajtatásban
• Dr. Kádas Lajos, Dr. Zajkás Gábor: Táplálkozástani fogalomtár
• Baranyai Pál, Dworschak Ernő, Juhász Olga, Pataki Mária: Az egészséges táplálkozás
szakácskönyve
A Magyar Táplálkozástudományi Társaság 2007-ben az alábbi kitüntetéseket osztotta ki:
Tangl Ferenc emlékérem:
Dr. Szeitzné Szabó Mária
Sós József emlékérem:
Dr. Szabolcs István
Fürst Péter emlékdíj (MDOSZ-el közös díj):
Schmidt Judit
Záradék:
A Magyar Táplálkozástudományi Társaság 2007. évi mérlegét, eredmény-kimutatását,
valamint a közhasznúsági jelentést a Közgyűlés megismerte és elfogadta.
Pécs, 2008. október 3.

