
Statisztikai számjel:    18014462-9412-569-01

Az egyéb szervezet megnevezése:    A Magyar Orvosokért Alapítvány
Az egyéb szervezet címe:    1068 Budapest, Szondi utca 100.

adatok Eft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Előző év
Előző év 

helyesbítései Tárgyév
2016. 2017.

1. A. Befektetett eszközök 200 000        208 058        

2. I. Immateriális javak -                -                

3. II. Tárgyi eszközök -                -                

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 200 000       208 058       

5. B. Forgóeszközök 59 953           55 306          

6. I. Készletek -                -                

7. II. Követelések 200              -                

8. III. Értékpapírok 10 330         5 870           

9. IV. Pénzeszközök 49 423         49 436         

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 80                3 410           

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 260 033       266 774       

12. D. Saját tőke 259 710       266 411       

13. I. Induló tőke/Jegyzett tőke 1 000           1 000           

14. II. Tőkeváltozás/Eredmény 244 535       258 710       

15. III. Lekötött tartalék -                -                

16. IV. Értékelési tartalék -                -                

17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 14 175         6 701           

18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -                -                

19. E. Céltartalékok -                -                

20. F. Kötelezettségek 62                81                

21. I. Hátrasorolt kötelezettségek -                -                

22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek -                -                

23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 62                81                

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 261              282              

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 260 033       266 774       

Keltezés: Budapest, 2018. március 20. ___________________________
Dr. Altorjay András a kuratórium elnöke

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2017.



Statisztikai számjel:    18014462-9412-569-01

Az egyéb szervezet megnevezése:    A Magyar Orvosokért Alapítvány
Az egyéb szervezet címe:    1068 Budapest, Szondi utca 100.

A. Összes bevétel 27 736               27 736         19 244                  19 244        

ebből: közhasznú tevékenység bevételei 27 736              27 736        19 244                 19 244        

1. Értékesítés nettó árbevétele -                      -                -                         -               

2. Aktivált saját teljesítmények értéke -                      -                -                         -               

3. Egyéb bevételek 21 557               21 557         11 994                  11 994        

ebből: -               

     tagdíj, alapítótól kapott befizetés 19 940               19 940         10 729                  10 729        

     támogatások 1 616                 1 616           1 264                    1 264          

4. Pénzügyi műveletek bevételei 6 179                 6 179           7 250                    7 250          

B. Összes ráfordítás 13 561               13 561         12 543                  12 543        

ebből: közhasznú tevékenység ráfordítása 13 561              13 561        12 543                 12 543        

5. Anyagjellegű ráfordítások 12 237               12 237         10 854                  10 854        

6. Személyi jellegű ráfordítások 1 323                 1 323           1 689                    1 689          

ebből vezető tisztségviselők juttatásai -                     -                -                        -               

7. Értékcsökkenési leírás -                      -                -                         -               

8. Egyéb ráfordítások 1                        1                  -                         -               

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai -                      -                -                         -               

C. Adózás előtti eredmény 14 175               14 175         6 701                    6 701          

10. Adófizetési kötelezettség -                      -                -                         -               

D. Tárgyévi eredmény 14 175               14 175         6 701                    6 701          

A. Központi költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0

C.
Az Európai Unió strukturális alapjaiból, ill. a kohéziós 
alapból nyújtott támogatás 0 0 0 0 0 0

D.
Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől származó támogatás 0 0 0 0 0 0

E.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. 
évi CXXVI. Tv alapján kiutalt összeg 1611 0 1611 1209 0 1209

F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0

Keltezés: Budapest, 2018. március 20. ___________________________
Dr. Altorjay András a kuratórium elnöke

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység ÖsszesenA tétel megnevezéseSorszám

Tájékoztató adatok

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2017.
Előző év (2016.) Tárgyév (2017.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A Magyar Orvosokért Alapítvány kuratóriumának  

Vélemény  

Elvégeztük a Magyar Orvosokért Alapítvány („az Alapítvány”) 2017. évi közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolójának könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i 

fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 266 774 E Ft, a tárgyévi 

eredmény 6701 E Ft nyereség -, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, 

valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményünk szerint a mellékelt közhasznú egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az 

Alapítvány 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő 

üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel 

összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok 

értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló 

könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Függetlenek vagyunk az Alapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 

szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete 

által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az 

ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményünkhöz.  

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Magyar Orvosokért Alapítvány 2017. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés 

felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival 

összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az 

közhasznú egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és 

a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó 

következtetést.  

A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk 

a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben 

foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e a közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak vagy a 

könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást 

tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet 

lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  Ebben a 

tekintetben nincs jelenteni valónk. 
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A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős a közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és 

a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a 

vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 

állítástól mentes közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  

A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az 

Alapítványnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a 

vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló közhasznú egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának 

elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a 

vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának 

felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló közhasznú egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves 

beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy 

ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő 

bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 

Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. 

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, 

hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott közhasznú egyszerűsített éves 

beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. 

Továbbá: 

 Azonosítjuk és felmérjük a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő 

lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére 

alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot 

szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának 

kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, 

szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. 

 Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló közhasznú egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati 

bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 

kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány vállalkozás folytatására való 

képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, 

független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, 

minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig 

megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban 

okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni. 
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 Értékeljük a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, 

beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy a közhasznú 

egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

 Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány által alkalmazott 

belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

                
 
                                
          Budapest, 2018. március 20. 
 
 
  
  

Nagy Ilona Nagy Ilona 
EXAM Kft.                           Nyilvántartási szám: 003753 
1172 Budapest  
Jászkisér u. 66. 
Nyilvántartási szám:  000798 
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
Budapest, 2018. március 20.                                                                                 
Jóváhagyta: Dr. Altorjay András a kuratórium elnöke 
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Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény közhasznú jelentési kötelezettséget ír elő, 
melyet az Alapítványnak évente, az egyszerűsített éves beszámoló mellékleteként el kell 
készítenie. Elkészítésének és nyilvánosságra hozatalának célja, hogy a mérleg és eredmény 
kimutatás számszerű adatait további információkkal kiegészítve hozzájáruljon ahhoz, hogy a 
közhasznú beszámoló a Magyar Orvosokért Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről megbízható és valós képet mutasson. 
 
 
I. KÖZHASZNÚ SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAI 
 
Név:    A Magyar Orvosokért Alapítvány 
Székhely:   1068 Budapest, Szondi utca 100. 
Képviselő neve:  Dr. Altorjay András a kuratórium elnöke 
Adószáma:   18014462-1-42 
Statisztikai számjele:  18014462-9412-569-01 
 
A Fővárosi Törvényszék 1992. április 17-én jegyezte be nyilvántartásába az Alapítványt a 01-
01-0003072. nyilvántartási szám alatt. Az alapító 2000. február 29-én kérte az Alapítvány 
közhasznú szervezetté történő minősítését, melyet a Fővárosi Törvényszék 2000. augusztus 
25-én bejegyzett. 
 
Alapító neve:   Magyar Orvosi Kamara 
Székhelye:   1068 Budapest, Szondi utca 100. 
Képviselő neve:  Dr. Éger István elnök 
Bírósági bejegyzés száma:  01-02-0000019. 
Adószáma:   19008501-2-42 
Statisztikai számjele:  19008501-9112-331-01 
 
 
II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
Az Alapítvány a 2017. évi gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a 
Számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelően. A beszámoló mérlegből és 
eredmény kimutatásból áll. A mérleg főösszege 266.774 eFt, a saját tőke 266.411 eFt, a 
tárgyévi eredmény 6.701 eFt nyereség.  
 
A jelentés 2017. január 1 - 2017. december 31-ig terjedő időszak közhasznú tevékenységéről 
készült. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Jogszabályi háttérként a 
2000. évi C. törvény, a 479/2016. évi kormányrendelet, valamint az érvényben lévő 
adótörvények és egyéb jogszabályok szolgáltak. 
 
Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet, mérlegét a 479/2016. kormányrendelet 3. számú 
mellékletében foglaltak szerint készíti el ún. mérlegszerű elrendezéssel. Eredményét pedig a 
kormányrendelet 4. számú mellékletének megfelelően állítja össze. Az előírt tagoláson túl 
azok tovább nem részletezettek. 
 
A beszámoló mérlegforduló napja 2017. december 31-e, a mérlegkészítés időpontja a 
tárgyévet követő év február 28-a. 
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Az alapító által létrehozott 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és 
gazdálkodását, valamint ellátja a törvényességi felügyeletet. 
 
A beszámoló összeállítását Ránkli Melinda mérlegképes könyvelő (igazolvány száma 115062, 
lakóhelye: 1172 Budapest, Juranics utca 54.) végezte.  
 
Az Alapítvány kötelezően könyvvizsgálatra nem kötelezett, de az alapító döntése alapján a 
2017. évi egyszerűsített éves beszámolót az EXAM Kft-vel (1172 Budapest, Jászkisér utca 
66., kamarai nyilvántartási szám: 000798) megvizsgáltatta. 
 
A könyvvizsgáló neve: Nagy Ilona bejegyzett könyvvizsgáló 
Lakóhelye: 1172 Budapest, Jászkisér utca 66. 
Kamarai tagsági száma: 003753 
 
 
III. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 
 
Az Alapítvány az egészség megőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi 
rehabilitációs tevékenységre jött létre, továbbá szociális, családsegítő és időskorúak 
gondozásának feladatait is ellátja. 
 
Támogatni kívánja azokat az aktív korú orvosokat és családjukat, akik állásvesztésük, 
huzamosabb keresőképtelenséget okozó betegségük, vagy munkaképtelenséget okozó 
rokkantságuk folytán válságos, krízis helyzetbe kerültek. 
 
Támogatni kívánja azokat a nyugdíjas orvosokat, akik a nyugdíjukat jelentősen megterhelő 
gyógykezelésre szorulnak, valamint családtagjaikat, továbbá az orvos halála esetén temetési 
segélyben kívánja részesíteni őket. 
 
Az Alapítvány célja az orvosok szakmai, etikai, gazdasági, szociális és jogi érdekei 
érvényesítésének támogatása, szakértői illetve informatikai háttér biztosításával. Az orvosok 
képzésben, továbbképzésben, szakképzésben való részvételének, valamint kulturális és 
sporttevékenységének elősegítése, versenyek, szabadidős programok szervezésének 
támogatása. 
 
 
IV. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELHASZNÁLT VAGYON 
KIMUTATÁSA 
 
Saját tőke elemei Előző év (2016.) Tárgyév (2017.) Változás (eFt) 
Induló tőke/Jegyzett tőke (eFt) 1.000 1.000 0 
Tőkeváltozás/Eredmény (eFt) 244.535 258.710 +14.175 
Lekötött tartalék (eFt) 0 0 0 
Értékelési tartalék 0 0 0 
Tárgyévi eredmény közhasznú 
tevékenységből (eFt) 

14.175 6.701 -7.474 

Tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységből (eFt) 

0 0 0 

Saját tőke összesen (eFt) 259.710 266.411 +6.701 
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Az előző évhez képest az Alapítvány vagyona a tárgyévi eredmény 6.701 eFt-os összegével 
növekedett. A tőkeváltozás soron kimutatott 258.710 eFt a korábbi évek göngyölített 
eredményét tartalmazza összesítetten, melyből 2017-ben cél szerinti tevékenységre 
felosztható vagyon 66.368 eFt, a fel nem osztható tartalék összege pedig 192.342 eFt volt. 
 
A 2017. évben realizált 6.701 eFt-os eredményből 4.556 eFt a felosztható vagyont, 2.145 eFt 
pedig a fel nem osztható vagyont növeli az alapító rendelkezése szerint. 
 
 
V. CÉL SZERINTI SEGÉLYEK / JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Juttatás megnevezése Előző év (2016.) Tárgyév (2017.) Változás (eFt) 
Közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott juttatás (eFt) 

10.730 9.110 -1.620 

Pénzbeli juttatások összesen 
 

10.730 9.110 -1.620 

     - ebből adóköteles 0 0 0 
     - ebből adómentes 10.730 9.110 -1.620 
Természetbeni juttatások összesen 0 0 0 
     - ebből adóköteles 0 0 0 
     - ebből adómentes 0 0 0 
Egyéb juttatások 0 0 0 
Nem a közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott egyéb cél 
szerinti juttatás (eFt) 

0 0 0 

MINDÖSSZESEN 10.730 9.110 -1.620 
 
2017-ben 42 fő kapott cél szerinti juttatást az Alapítványtól a kuratórium határozata alapján, 
melynek összértéke 9.110 eFt volt. Ez nagyságrendileg a korábbi évekhez hasonló mértékű 
támogatási összeget jelent. Ebből 38 fő szociális rászorultság alapján mindösszesen 8.110 eFt 
támogatást kapott, míg 4 fő temetési segélyben részesült mindösszesen 1.000 eFt összegben. 
A kiutalt juttatás odaítélése minden esetben egyedi elbírálás alapján történt meg. 
 
VI. KAPOTT TÁMOGATÁSOK  
 
Juttatás 
megnevezése 

Támogatott 
cél 

Támogatás összege 
Változás (eFt) 

Előző év (2016.) Tárgyév (2017.) 
Alapítótól kapott 
támogatás (eFt) 

Cél szerinti 
közhasznú 

tevékenység 

19.940 10.729 -9.211 

Egyéb 
magánszemély 
támogató (eFt) 

6 55 -49 

SZJA 1% (eFt) 1.611 1.209 -402 
 
2017-ben folyt be az Alapítvány bankszámlájára a 2016. évi SZJA 1% felajánlásából 
származó összeg. 
 
Az Alapító 2012. december 1-én megtartott közgyűlésén döntött az Alapítvány korábbi 
támogatásának emeléséről, melynek éves összegét az alapítóhoz befolyt tagdíj befizetések 
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2,5%-ában határozta meg a korábbi 0,5% helyett. 2013-tól ez jelentős összegű támogatást 
jelent az Alapítványnak, hogy közhasznú tevékenységét mind szélesebb körben 
gyakorolhassa. 2017. évben az alapító a 2016. évben befolyt tagdíjak 2,5%-ának felével 
támogatta Alapítványát, melynek összege 10.729 eFt volt. Ennek 1/5-öd része (2.145 eFt) a 
fel nem osztható vagyont növeli. 
 
 
VII. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Költségvetési támogatásban az Alapítvány a korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben sem 
részesült, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Tv. alapján átutalt összeg (1.209 eFt) felhasználását 
az alábbiakban részletesen bemutatjuk. 
 
Támogatást nyújtó 
neve 

Támogatás 
időpontja 

Összeg Tárgyévi 
felhasználás összege 

Maradvány 

SZJA 1%-os 
támogatás (2016.) 

Kiutalva 
2017.09.25-én 

1.148 eFt 1.148 eFt közhasznú 
tevékenységre 

0 

SZJA 1%-os 
támogatás (2016.) 

Kiutalva  
2017.12.06-án 

61 eFt 61 eFt közhasznú 
tevékenységre 

0 

 
 
 
VIII. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁS 
 
Az Alapítvány vagyonát az alapító által kinevezett 7 tagból álló kuratórium kezeli, az 
Alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke látja el. A kuratórium szükség szerint, de 
legalább 3 havonta ülésezik, ülései nyilvánosak. A kuratórium határozatképes, ha az elnök és 
legalább 3 tag jelen van.  
 
A kuratórium elnöke és tagjai, valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagjai 
ellenszolgáltatás, díjazás nélkül, ingyenesen végzik a munkájukat, így részükre kifizetés nem 
történt. 
 
 
IX. A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK 
 
 
Alapadatok Előző év (2016.) Tárgyév (2017.) 
A. Éves összes bevétel 27.736 19.244 
Ebből:   
1.) A személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Tv. alapján 
átutalt összeg 

1.611 1.209 

2.) Közszolgáltatási bevétel 0 0 
3.) Normatív támogatás 0 0 
4.) Az EU strukturális alapjaiból, ill. a kohéziós 
alapból nyújtott támogatás 

0 0 
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B. Korrigált bevétel A-(1+2+3+4) 26.125 18.035 
C. Összes ráfordítás 13.561 12.543 
Ebből:   
5.) Személyi jellegű ráfordítás 1.323 1.689 
Ebből a vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 
6.) Közhasznú tevékenység ráfordításai 13.561 12.543 
  
Erőforrás ellátottsági mutató Mutató teljesítése 
Ectv. 32.§ (4) a) az átlagos éves bevétele meghaladja 
az 1 millió Ft-ot 

Igen Nem 

Ectv. 32.§ (4) b) a két év egybeszámított adózott 
eredménye nem negatív 

Igen Nem 

Ectv. 32.§ (4) c) a személyi jellegű ráfordításai a 
vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembe 
vétele nélkül eléri az összes ráfordítás egynegyedét 

Igen Nem 

   
Társadalmi támogatottsági mutató Mutató teljesítése 
Ectv. 32.§ (5) a) a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerint a szervezetnek felajánlott összegből a kiutalt 
összeg eléri az 54.§ szerinti bevétel nélkül számított 
összes bevétel 2%-át 

Igen Nem 

Ectv. 32.§ (5) b) a közhasznú tevékenység érdekében 
felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes 
ráfordítás felét a két év átlagában 

Igen 
Nem 

 

Ectv. 32.§ (5) c) közhasznú tevékenységének 
ellátását tartósan (két év átlagában) legalább 10 
közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy 
segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. Törvénynek megfelelően 

Igen Nem 

 
A szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, 
szolgáltatásai az alapító Magyar Orvosi Kamara tagjain, önkéntesein kívül más, 
meghatározott körbe tartozó személyek számára nem érhetőek el. Mindehhez megfelelő 
erőforrás áll rendelkezésére, valamint a társadalmi támogatottsága is megfelelő mértékű. Az 
Ectv. 32.§ (4)-(5) bekezdésében foglalt feltételeket teljesíti, így közhasznú jogállását 2018-
ban is megőrizheti. 
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