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Kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú 

egyszerősített éves beszámolója
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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 El őző év
Előző év 

helyesbítései Tárgyév
2018. 2019.

1. A. Befektetett eszközök 10 371           162 011        

2. I. Immateriális javak -                -                

3. II. Tárgyi eszközök -                -                

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 10 371         162 011       

5. B. Forgóeszközök 278 905        147 554        

6. I. Készletek -                -                

7. II. Követelések -                -                

8. III. Értékpapírok 207 430       62 632         

9. IV. Pénzeszközök 71 475         84 922         

10. C. Aktív id őbeli elhatárolások 3 227           2 406           

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 292 503       311 971       

12. D. Saját tőke 292 207       311 695       

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

14. II. Tőkeváltozás/Eredmény 265 411       291 208       

15. III. Lekötött tartalék -                -                

16. IV. Értékelési tartalék -                -                

17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 25 796         19 487         

18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -                -                

19. E. Céltartalékok -                -                

20. F. Kötelezettségek 10                -                

21. I. Hátrasorolt kötelezettségek -                -                

22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek -                -                

23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 10                -                

24. G. Passzív id őbeli elhatárolások 286              276              

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 292 503       311 971       

Keltezés: Budapest, 2020. április 27. ___________________________
Dr. Altorjay András a kuratórium elnöke

KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2019.



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 38 099                38 099         35 166                   35 166         

ebből: közhasznú tevékenység bevételei 38 099               38 099         35 166                  35 166        

1. Értékesítés nettó árbevétele -                       -                -                          -                

2. Aktivált saját teljesítmények értéke -                       -                -                          -                

3. Egyéb bevételek 34 622                34 622         28 093                   28 093         

ebből: -                

     tagdíj -                       -                -                          -                

     alapítótól kapott befizetés 31 583                31 583         25 720                   25 720         

     támogatások 3 038                  3 038           2 372                     2 372           

4. Pénzügyi műveletek bevételei 3 477                  3 477           7 073                     7 073           

B. Összes ráfordítás 12 303                12 303         15 679                   15 679         

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 12 303               12 303         15 679                  15 679        

5. Anyagjellegű ráfordítások 10 709                10 709         13 959                   13 959         

6. Személyi jellegű ráfordítások 1 551                  1 551           1 720                     1 720           

ebből vezető tisztségviselők juttatásai -                      -                -                         -                

7. Értékcsökkenési leírás 42                       42                -                          -                

8. Egyéb ráfordítások 1                         1                  -                          -                

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai -                       -                -                          -                

C. Adózás el őtti eredmény 25 796                25 796         19 487                   19 487         

10. Adófizetési kötelezettség -                       -                -                          -                

D. Tárgyévi eredmény 25 796                25 796         19 487                   19 487         

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 költségvetésébıl vagy más államtól, 

nemzetközi szervezettıl származó támogatás 0 0 0 0 0 0

E.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének 

adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 

1996. évi CXXVI. Tv alapján átutalt összeg 2278 0 2278 2330 0 2330

F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0

Keltezés: Budapest, 2020. április 27. ___________________________

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 2000.09.13-án 
bejegyzett. 
Országos azonosító:  0100/68635/1992/686351992 
Eljáró bíróság:  Fővárosi Törvényszék 
Ügyszám:   0100/Pk.68635/1992. 
Alapítvány jellege:  Nyílt alapítvány 
 
Alapító neve:   Magyar Orvosi Kamara 
Székhelye:   1068 Budapest, Szondi utca 100. 
Képviselő neve:  Dr. Kincses Gyula elnök 
Bírósági bejegyzés száma:  01-03-0000019. 
Adószáma:   19008501-2-42 
Statisztikai számjele:  19008501-9112-331-01 
 
 
II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
Az Alapítvány a 2019. évi gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a 
Számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelően. A beszámoló mérlegből és 
eredmény kimutatásból áll. A mérleg főösszege 311.971 eFt, a saját tőke 311.695 eFt, a 
tárgyévi eredmény közhasznú alaptevékenységből 19.487 eFt nyereség.  
 
A jelentés 2019. január 1 - 2019. 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. 
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A beszámoló mérlegforduló napja 2019. december 31-e, a mérlegkészítés időpontja a 
tárgyévet követő év február 28-a. 
 
Az alapító által létrehozott 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és 
gazdálkodását, valamint ellátja a törvényességi felügyeletet. A felügyelő bizottság tagjait az 
alapító határozott, öt éves időtartamra bízta meg, mely 2016.05.06 - 2021.05.06-ig tart.  
A felügyelő bizottság tagjai: 

• Dr. Csáthy László (FB elnök) 
• Dr. Gyenes Géza (FB tag) 
• Dr. Kozma Gábor (FB tag) 

A felügyelő bizottság tagjai a kuratóriumi üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek, 
tevékenységükről évente beszámolnak az alapítónak. 
 
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 
2019. 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, betegségmegelőzés, 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. 
 
Az alapítvány célja:  
 

• az orvosok szakmai, etikai, gazdasági, szociális és jogi érdekei érvényesítésének támo-
gatása, informatikai háttér biztosítása, 
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• az orvosi tevékenység feltételeinek, az orvosképzési, továbbképzési, szakképzési rend-
szer követelményei kidolgozásának elősegítése, 

• az orvosok külföldi konferenciákon való részvételének elősegítése, 
• az önhibáján kívül munkanélkülivé váló orvosok és családtagjaik támogatása, 
• rászorultság esetén az elhunyt orvosok családjainak rendszeres támogatása, 
• nyugdíjas orvosok és családtagjaik támogatása rászorultság esetén. 

 
Az alapítvány további céljai: 
 

• az olyan nyugdíjas orvosok támogatása, akik nyugdíjukat jelentősen megterhelő 
gyógykezelésre szorulnak, 

• az elhunyt orvos családtagjainak temetési segélyben részesítése,  
• az orvosok kulturális és sporttevékenységének elősegítése, versenyek, szabadidős 

programok szervezésének, rendezésének támogatása. 
 
 
IV. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELHASZNÁLT VAG YON 
KIMUTATÁSA 
 
Saját tőke elemei Előző év (2018.) Tárgyév (2019.) Változás (eFt) 
Induló tőke/Jegyzett tőke (eFt) 1.000 1.000 0 
Tőkeváltozás/Eredmény (eFt) 265.411 291.208 +25.797 
Lekötött tartalék (eFt) 0 0 0 
Értékelési tartalék 0 0 0 
Tárgyévi eredmény közhasznú 
tevékenységből (eFt) 

25.796 19.487 -6.309 

Tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységből (eFt) 

0 0 0 

Saját tőke összesen (eFt) 292.207 311.695 +19.488 
 
Az előző évhez képest az Alapítvány vagyona a tárgyévi eredmény 19.487 eFt-os összegével 
növekedett. A tőkeváltozás soron kimutatott 291.208 eFt a korábbi évek göngyölített 
eredményét tartalmazza összesítetten, melyből 2019-ben cél szerinti tevékenységre 
felosztható vagyon 90.403 eFt, a fel nem osztható tartalék összege pedig 200.805 eFt volt. 
 
A 2019. évben realizált 19.487 eFt-os eredményből 14.343 eFt a felosztható vagyont, 5.144 
eFt pedig a fel nem osztható vagyont növeli az alapító rendelkezése szerint (MOK Országos 
küldött közgyűlés 2012. évi határozata). 
 
 
V. CÉL SZERINTI SEGÉLYEK / JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Juttatás megnevezése Előző év (2018.) Tárgyév (2019.) Változás (eFt) 
Közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott juttatás (eFt) 

8.950 11.900 +2.950 

Pénzbeli juttatások összesen 
 

8.950 11.900 +2.950 

     - ebből adóköteles 0 0 0 
     - ebből adómentes 8.950 11.900 +2.950 
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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 8.950 11.900 +2.950 
 
2019-ben 47 fő kapott cél szerinti juttatást az Alapítványtól a kuratórium határozata alapján, 
melynek összértéke 11.900 eFt volt. Ez nagyságrendileg a korábbi évekhez hasonló mértékű 
támogatási összeget jelent. 41 fő szociális rászorultság alapján mindösszesen 10.650 eFt 
támogatást kapott, 4 fő temetési segélyben részesült mindösszesen 1.100 eFt összegben, míg 2 
fő kongresszusi részvételét támogatta az Alapítvány 150 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 (2018.) Tárgyév (2019.) 
Alapítótól kapott 
támogatás (eFt) 

Cél szerinti 
közhasznú 

tevékenység 

31.583 25.720 -5.863 

Egyéb 
magánszemély 
támogató (eFt) 

761 42 -719 

SZJA 1% (eFt) 2.278 2.330 +52 
 
2019-ben folyt be az Alapítvány bankszámlájára a 2018. 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 
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. 2019. évben az alapító a 2018. évben befolyt tagdíjak 2,5%-ával támogatta 
Alapítványát, melynek összege 25.720 eFt volt. Ennek 1/5-öd része (5.144 eFt) a fel nem 
osztható vagyont növeli. 
 
 
VII. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Költségvetési támogatásban az Alapítvány a korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben sem 
részesült, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Tv. alapján átutalt összeg (2.330 eFt) felhasználását 
az alábbiakban részletesen bemutatjuk. 
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Támogatást nyújtó 
neve 

Támogatás 
időpontja 

Összeg Tárgyévi 
felhasználás összege 

Maradvány 

SZJA 1%-os 
támogatás (2018.) 

Kiutalva 
2019.09.26 

2.318 eFt 2.318 eFt közhasznú 
tevékenységre 

0 

SZJA 1%-os 
támogatás (2018.) 

Kiutalva 
2019.12.03 

9 eFt 9 eFt közhasznú 
tevékenységre 

0 

SZJA 1%-os 
támogatás (2018.) 

Kiutalva 
2020.03.03 

3 eFt 0 3 eFt 

 
 
 
VIII. VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁS 
 
Az Alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium, az Alapítvány képviseletét a kuratórium 
elnöke látja el. A kuratórium tagjait az alapító határozott, öt éves időtartamra bízta meg, mely 
2016.05.06 – 2021.05.06-ig tart. 
 
A kuratórium elnöke:  Dr. Altorjay András 
A kuratórium tagjai:  Dr. Farkas József 
    Dr. Major László 
    Dr. Karlinger Kinga 
    Dr. Horváth Imréné Dr. Grünwald Anna 
    Dr. Hollós Gábor 
    Dr. Nagybaczoni Béla 
 
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 feladatai: 
 

• a kuratórium képviseli és gondozza az alapítványt, intézkedik az alapítási célok meg-
valósulása érdekében a vagyon felhasználásáról, személyek, csoportok, tevékenységek 
és események támogatásáról, az alapítvány működési költségeinek biztosításáról, 

• dönt az alapítványnak adott juttatások, adományok és egyéb hozzájárulások elfogadá-
sáról, vagy visszautasításáról, 

• meghozza az intézkedéseket az alapítvány optimális gazdálkodása érdekében, elvi 
irányítást gyakorol az alapítvány gazdálkodása felett, 

• elfogadja az alapítvány éves gazdálkodási tervét, az éves beszámolót (közhasznúsági 
melléklettel),  

• megalkotja a szervezeti és működési szabályzatát, ügyrendjét úgy, hogy az azokban 
foglalt rendelkezések nem lehetnek ellentétesek az alapító okirattal, 

• gyakorolja az alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, 
• évente egy alkalommal tájékoztatja az alapítót az alapítvány működéséről, vagyoni 

helyzetéről, 
• dönt és intézkedik minden olyan kérdésben, amit jogszabály, illetve az alapító okirat 

nem utal más szerv, vagy személy hatáskörébe. 
 
A kuratórium elnöke és tagjai, valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagjai 
ellenszolgáltatás, díjazás nélkül, ingyenesen végzik a munkájukat. 
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IX. A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES  MUTATÓK 
 
 
Alapadatok Előző év (2018.) Tárgyév (2019.) 
A. Éves összes bevétel 38.099 35.166 
Ebből:   
1.) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. Tv. alapján átutalt összeg 

2.278 2.330 

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

0 0 

B. Korrigált bevétel A-(1+2+3+4) 35.821 32.836 
C. Összes ráfordítás 12.303 15.679 
Ebből:   
5.) Személyi jellegű ráfordítás 1.551 1.720 
Ebből a vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 
6.) Közhasznú tevékenység ráfordításai 12.303 15.679 
  
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. Az Alapítvány 
működéséhez megfelelő erőforrás áll rendelkezésére, valamint a társadalmi támogatottsága is 
magas. Az Ectv. 32.§ (4)-(5) bekezdésében foglalt feltételeket teljesíti, így közhasznú 
jogállását 2020-ban is megőrizheti. 
 








