Beszámoló a Szegedi Rákkutatásért Alapítvány
2015 és 2016 éves tevékenységéről.
A népbetegségként ismert rák megelőzésére és gyógyítására irányuló kutatások támogatására
Alapítványt hoztunk létre Szegeden 1995-ben, Szegedi Rákkutatásért Alapítvány néven.
Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Dr. Ágai Zsuzsanna tüdőgyógyász főorvos, Dr. Bódi György
nonprofit szakember és Dr. Molnár József mikrobiológus professzor. Az igények és lehetőségek
megvalósítása a Dél-Magyarországi Takarékszövetkezetek elnökei erőfeszítéseinek és az egyéni
támogatásoknak köszönhető.
Alapítók:
- Abonyi István és Pesti Jánosné, elnök
Tiszakécskei Takarékszövetkezet
660 Tiszakécske, Szabadság tér 13.
- Sebestyén István, elnök
jogutódja a Jászszentlászlói Fókusz Takarékszövetkezet
6533 Jászszentlászló, Alkotmány utca 2/a.
- Szabó Imre, elnök és Gellért Imre ügyvezető igazgató
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet
6077 Orgovány, Kölcsey utca 2.
- Csúri Péterné, elnök
Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet
6763 Szatymaz, Dózsa György utca 25-27.
- Balogh Jánosné, elnök
Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet
6775 Kiszombor, József Attila utca 1.
- Soós Sándor, elnök
Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet
6782 Mórahalom, Milleneumi sétány 1.
Később csatlakoztak a Fókusz Takarékszövetkezet és a Jászszentlászlói Takarékszövetkezet elnöke:
Sebestyén István.
Az Alapító okiratot 1995. december 4.-én írták alá az Alapítók, és a Csongrád Megyei Bíróság
Pk.60.254/1995/1 számú végzésével, 6720 Szeged Dóm tér 10. székhellyel vette nyilvántartásba.
Az Alapítók utódaiként Sebestyén István, Szabó Imre, Gellért Imre, Csúri Péterné, Balogh Jánosné és
Sóos Sándor a törvényeknek megfelelően módosították a Szegedi Rákkutatásért Alapítvány okiratát és
benyújtották a Szegedi Törvényszékhez 2014. június 12-én.
A Szegedi Törvényszék 8.Pk.60.254/1995/7. számú végzése alapján a bíróság a Szegedi
Rákkutatásért Alapítványt közhasznú szervezetté minősítette és 647. sorszám alatti nyilvántartásba vette
2014. június 30. dátummal.
Az Alapítvány adószáma:18456200-1-06,
Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet, 6763 Szatymaz, Dózsa György u. 25-27.
Bankszámla száma: IBAN:HU42 5710 0010 1000 6825 0000 0000.
Az Alapítvány céljait továbbra is az a tény motiválja, hogy Magyarországon minden negyedik ember halálát
rosszindulatú daganatos megbetegedések okozzák. Az Alapítók a rák megelőzésére és gyógyítására
vonatkozó kutatások jelentőségének felismerésétől vezérelve határozták el, hogy a kutatási tevékenységet
Alapítványi eszközökkel is elősegítik, illetve lehetőséget teremtenek arra, hogy, ehhez más jogi és
magánszemélyek csatlakozzanak hazánkból és más országokból is.
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Az Alapítvány általános és konkrét céljai a fentiek szellemében fogalmazódtak meg:
A) Hozzájárulás a rákkutatás feltételeinek javításához:
- tudományos kutatásokhoz szükséges műszerek, vegyszerek és egyéb anyagok biztosítása;
- kísérleti állatok biztosítása;
- a gyógyszerek tervezése, vakcina kutatások és kemoprevenció ;
B) Kutatási infrastruktúra fejlesztése:
- laboratóriumi kapacitás bővítése;
- számítógépes kapcsolatok, adat-bázisok alkalmazása;
- szakkönyvek, folyóiratok, szoftverek beszerzése;
C)
együttműködések, a hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése:
- tudományos konferenciákon való részvétel;
- oktatói és hallgatói cserekapcsolatok költségeihez hozzájárulás;
- kapcsolattartás, összehangolt kutatások hazai és külföldi kutató intézetekkel;
D) A rákkutatásban elért eredmények hasznosítása:
- tudományos publikációk, szakdolgozatok, kiadványok készítésének és megjelenésének
támogatása;
- kutatási eredmények hasznosítása, szabadalmaztatási eljárások elősegítése
A fenti tevékenységek a 2011. évi CLXXV. tőrvény szerint ma is közhasznúnak minősülnek. A
Szegedi Rákkutatásért Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési, megyei és helyi választásokon jelöltet
nem állít, és nem támogat.
Az Alapító okiratban megfogalmazott legfontosabb célok támogatása:
A rákkutatással kapcsolatos tudományos tevékenység; az ezt szolgáló feltételek kialakítása és javítása;
tudományos konferenciák szervezése és azon való részvétel; publikációk; fiatal kutatók támogatása;
együttműködés hazai és külföldi intézetekkel. Az Alapítvány kedvezményezettként 1. 388.000 Ft
támogatásban részesült a 2015. évi személyi jövedelem- adó 1%-ának felajánlásai alapján.
Az Alapítvány húszéves tevékenységével végig az Alapító okiratban megfogalmazott célokat
szolgálta. Az Alapítvány elnöke, mint az Interdiszciplináris Doktori Iskola alapító tagja irányításával 21
Ph.D. disszertáció és számos Diploma munka elkészítését biztosította orvos, gyógyszerész, biológus és
vegyész diplomával rendelkező kutatók számára. A 2014-év december 16-án védte Varga Zoltán Gábor
biológus a PhD értekezését Quorum senzing gátlás témakörben, és Dr. Csonka Ákos orvos 2016. január 25én védte disszertációját prosztata rák rezisztencia témakörben.
1995-től 2016-ig összesen 464 publikáció jelent meg. Az Alapítvány támogatásával nemzetközi tudományos
folyóiratokban 2014-ben 29 publikációnk, 2015-ben 15 és 2016-ban eddig 12 publikációnk jelent meg.
Nemzetközi konferenciákon is több előadással és poszterrel szerepeltünk.
A Szegedi Rákkutatási Alapítvány a kezdettől fogva együttműködött a székhelyéül szolgáló SZTE
ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunológiai Intézettel. A rendelkezésére álló saját vagyonából
folyamatosan utalta át a támogatást az itt folyó kutatások folytatásához: Így pl. 2007-ben 2,5 millió forintot,
2008-ban 3,5 millió forintot, 2009-ben 3,0 millió forintot, 2010-ben 2,5 millió forintot, 2011-ben 2,1 millió
forintot, 2012-ben 1,25 millió forintot, 2013-ban 1,0 millió forintot utaltunk át az egyetem bankszámlájára
rákkutatás támogatására. Korábbiakban több alkalommal kapott az SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és
Immunbiológiai Intézet szakképzési hozzájárulást az Alapítvány kapcsolatainak segítségével.
Az Alapítvány elvégeztetett saját költségére ingatlan felújítási munkálatokat is, mint pl. a laboratórium és az
irattár festése vagy dolgozó szoba kialakítása a Ph.D-hallgatók, doktori disszertációt megvédett munkatársak
és a külföldi munkatársak számára - a kísérleti laboratórium közvetlen szomszédságában.
A Szegedi Rákkutatási Alapítvány tevékenységével hozzájárult az SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és
Immunbiológia Intézet tudományos tevékenységének és szakmai elismertségének gyarapításához, a
felnövekvő tudósgeneráció képzéséhez. Az utóbbi 3 év legjelentősebb szakmai kongresszusa a IX.
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Nemzetközi Rákellenes Konferencia volt Potrto Carras, Sithonia, Görögország, melyet október 6-10 között
rendeztünk mintegy ezer előadással és poszterrel. A konferencia fő támogatói között szerepelt a Szegedi
Rákkutatásért Alapítvány is. Az Alapítvány elnöke a nemzetközi szervező bizottság tagja volt és két szekció
elnöki teendőit látta el Leonard. Amaral Liszaboni Egyetem és Thomas. Efferth professzor a Mainz
Egyetemről közösen:
Jelenlegi Ph.D. hallgatók száma: 2: Kincses Annamária (biológus) és Dr. Gajdács Márió
(gyógyszerész) - témavezetőjük: Dr. Spengler Gabriella. Postdoc munkatársak: Dr. Szabó Diána PhD, Dr.
Spengler Gabriella Ph.D., Dr. Ana Martins PhD, Dr. Baráth Zoltán PhD. és Dr. Csonka Ákos Ph.D. Diploma
munkát készítők száma az utóbbi 3 évben: 13 fő
Az Alapítvány tevékenységéről részletes tájékoztatás az Alapítvány honlapján található:
www.szegedirakkutatasert.hu magyar és angol nyelven illetve a Szegedi Tudományegyetem honlapján
www.szegeditudományetem.hu található.
Szeged, 2016. december 14.

Prof. Dr. Molnár József

Dr. Ágai Zsuzsanna

Dr. Bódi György
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