
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

01 Fővárosi Törvényszék

Horváth Attiláné

Májbetegekért Alapítvány

0 1 0 1 0 0 0 6 1 8 0 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Májbetegekért Alapítvány

1 0 9 7 BUDAPEST

ALBERT FLÓRIÁN út

5-7

    

0 1 0 1 0 0 0 6 1 8 0

0 1 0 0 P k 6 0 4 9 2  1 9 9 6

1 8 2 2 7 7 4 3 2 4 3

Horváth Attila

Budapest 2 0 2 2 0 4 3 0

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.24 17.50.24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Májbetegekért Alapítvány

Adatok ezer forintban

2 796 2 146

2 796 2 146

24 275 20 797

120 217

24 155 20 580

1 938 2 731

29 009 25 674

6 895 9 308

150 150

11 014 6 744

-4 269 2 414

474 172

474 172

21 640 16 194

29 009 25 674
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Májbetegekért Alapítvány

Adatok ezer forintban

23 263 25 519 23 263 25 519

24 558 12 928 24 558 12 928

24 556 12 927 24 556 12 927

1 520 200 1 520 200

47 821 38 447 47 821 38 447

47 821 38 447 47 821 38 447

45 125 32 906 45 125 32 906

4 184 2 341 4 184 2 341

650 676 650 676

2 131 110 2 131 110

52 090 36 033 52 090 36 033

52 090 36 033 52 090 36 033

-4 269 2 414 -4 269 2 414

-4 269 2 414 -4 269 2 414
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Májbetegekért Alapítvány

Adatok ezer forintban

1 795 1 838 1 795 1 838

1 520 200 1 520 200

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.24 17.50.24



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Májbetegekért Alapítvány

1 0 9 7 BUDAPEST

ALBERT FLÓRIÁN út

5-7

    

0 1 0 0 P k 6 0 4 9 2  1 9 9 6

0 1 0 1 0 0 0 6 1 8 0

1 8 2 2 7 7 4 3 2 4 3

Horváth Attila

egészségügy

1997. évi CLIV. trv. 35. par. 1-2. bek.

egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység

krónikus májbetegek

1000000
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Májbetegekért Alapítvány

1 0 9 7 BUDAPEST

ALBERT FLÓRIÁN út

5-7

    

0 1 0 0 P k 6 0 4 9 2  1 9 9 6

0 1 0 1 0 0 0 6 1 8 0

1 8 2 2 7 7 4 3 2 4 3

Horváth Attila

egészségügy

1997. évi CLIV. trv. 144. par. 1-2. bek.

lakosság egészségi állapotának javítása, egészségkárosító környezeti hatások elleni fellépés

májbetegséggel foglalkozó szakemberek

450
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Májbetegekért Alapítvány

Adatok ezer forintban

eszköztámogatás 75 0

nővérek covid helyzet miatti anyagi támogatása 2 037 0

2 112 0

2 112 0

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.24 17.50.24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Májbetegekért Alapítvány

Adatok ezer forintban

47 821 38 447

3 633

44 188 38 447

52 090 36 033

4 184 2 341

52 090 36 033

-4 269 2 414
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Májbetegekért Alapítvány

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.24 17.50.24



Májbetegekért Alapítvány 

1097 Budapest Albert Flórián út 5-7. 

 

Adószám: 18227743-2-43 

Nyilvántartási szám: 01-01-0006180 

KSH szám: 18227743-9499-569-01 

 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET  

2021. évi a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves 

beszámolójához 

 

 

 

 

Kelt: Budapest; 2022.04.30 

 

………………………………………… 

Horváth Attila 

 

 

 

 

 

 



Általános rész 

Az Alapítvány egészségügyi tevékenységét 1996. évben kezdte meg. A civil szervezet 

alapítványi formában működik, közhasznú jogállással 2014.06.01-e óta rendelkezik.  

A civil szervezet célja: A Szent László Kórház Hepatológiai-Gastroenterológiai Rendelőjének 

és a Rendelő által gondozott krónikus májbetegek magasabb színvonalú, az európai szakmai 

és tudományos követelményeknek megfelelő ellátásának elősegítése. A Szent László 

Kórházon kívüli májbetegek gyógyítását elősegítő gyógyító helyek munkájának segítése. A 

korszerű vizsgálatokhoz szükséges diagnosztikus eszközök beszerzésének támogatása. Az új 

és a tudomány mai színvonalának megfelelő gyógykezeléseket szolgáló klinikai vizsgálatok 

támogatása. Kutató és gyógyító tevékenység támogatása. A májátültetésre szoruló betegek 

kivizsgálásának és műtéti előkészítésének elősegítése. Prevencióval, gyógyító munkával és 

gondozással kapcsolatos szakmai tevékenység támogatása. Májbetegségek korai 

felismerését, a megbetegedettek optimális kezelését és gondozását elősegítő programok 

kidolgozása. A korai diagnózist lehetővé tevő módszerek kutatása, tesztelése és alkalmazása. 

Tapasztalatok szerzése a modern prevenció lehetőségeivel kapcsolatosan, a prevenció 

megvalósulását elősegítő tevékenységek támogatása. A célkitűzéseknek megfelelő témájú 

tudományos kongresszusokon, szimpóziumokon való részvétel támogatása. A kutatási 

eredmények publikációjához szükséges kiadások fedezése, egyéb - főként betegeknek szóló - 

kiadványok szerkesztésének támogatása. A kiemelkedő tevékenységet nyújtó dolgozók 

(nővér, asszisztens, orvos) anyagi jutalmazása, ösztöndíjak kiírása, külföldi tanulmányok, 

valamint hazai és külföldi kongresszusi részvétel támogatása. Pályázatok kiírása. A betegek 

egészségnevelését, felvilágosítását szolgáló kiadványok, dokumentumok, előadások 

költségeinek támogatása és ezek anyagi ösztönzése. A kórházi és az ambuláns ellátás 

kulturált körülményeinek javítása. Eszközök és műszerek vásárlása. Az alapítvány 

tulajdonába tartozó tárgyi eszközök kihelyezése üzemeltetésre más gyógyító helyekre. A 

kihelyezett adományok céloknak megfelelő felhasználásának ellenőrzése. 

Székhelye: 1097 Budapest Albert Flórián út 5-7. 

Internetes honlapja: www.majbeteg.hu 

A beszámoló elfogadására Horváth Attila a kuratórium elnöke jogosult. 

Könyvviteli szolgáltatást külső szolgáltató végzi. A külső szolgáltató neve: Horváth Attiláné 

egyéni vállalkozó, elérhetősége: 1188 Budapest, Kölcsey u. 6/b. Regisztrációs száma: 120239.  

A civil szervezetnél a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolóban szereplő adatok 

könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.  

A mérlegkészítés pénzneme: HUF 

A mérlegkészítés időpontja 2022.04.30.  



Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet) 

a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a 

nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon 

összevetésének elve alapján határoztuk meg.  

 

Számviteli politika 

 

A civil szervezet számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény 

alapelveit, a 479/2016 (XII.28.) Kormányrendelet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv (Civil tv.) és a 

350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásait. Ez biztosítja azt, hogy a civil szervezet beszámolója 

reálisan mutatja a szervezet jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a 

jövőbeni tervek is kirajzolódnak.  

Mérlegét a 479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet 3. sz. melléklete, eredménykimutatását ugyanezen 

jogszabály 4. sz. melléklet szerint készíti. Közhasznúsági melléklete a 350/2011. (XII.30.) 

Kormányrendelet melléklete szerinti adattartalommal készíti. Mindezekhez az Országos Bírósági 

Hivatal által rendszeresített PK-742 számú űrlapot használja. 

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 

számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. 

A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény 

előírásai szerint vezesse.  

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály 

megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. 

A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. A támogatások felhasználásának elkülönítését 

gyűjtőszámos rendszer vezetésével végzi.  

Analitikus nyilvántartást vezet a szervezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. 

A civil szervezet tevékenységének jellemzői alapján határozza meg a kivételes nagyságú, illetve 

előfordulású tételeket:  

Kivételes nagyságú bevétel az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő bevétel, amely eléri 

vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes számvitel szerinti bevétel 50 százalékát.  

Kivételes nagyságú költség vagy ráfordítás az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő 

költség, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költség és ráfordítás együttes 

értékének 50 százalékát.  

Kivételes előfordulású bevétel minden olyan bevétel, illetve költség vagy ráfordítás, amely nincs 

szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban a szervezet alaptevékenységével, rendszeres 

tevékenységén kívül esik, a bekövetkezése eseti jellegű. 



Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott 

üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét 

növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az 

ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 

1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.  

A civil szervezet kiegyensúlyozottan gazdálkodik. Kizárólag alaptevékenységet folytat, és úgy vállal 

kötelezettségeket, hogy az ne veszélyeztesse az alapcél szerinti tevékenysége ellátását és 

működésének fenntartását. A mérlegkészítésig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező 

vagy körülmény nem áll fenn.  

 

Tájékoztató rész 

A szervezet 2021-ben munkaviszonyban, részmunkaidőben 3 főt foglalkoztatott, ebből 2 nyugdíjast.  

Bruttó munkabér 2.241.400 Ft, a munkabért terhelő szociális hozzájárulási adó összege 99.145 Ft.     

A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesültek.  

 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.                          

A szervezetnek nincs öt évnél hosszabb futamidejű, sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított 

kötelezettsége.                                                                                                                                                                

Jövőbeni fizetési kötelezettségek, melyek a mérlegben nem jelennek meg, de a pénzügyi helyzet 

értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, nincsenek.                                                              

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.  

 

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások a tárgy évben nem voltak.  

Tevékenységünket célszerinti tevékenységünkkel összhangban járóbeteg ellátásból (fibroscan és 

ultrahang vizsgálatok), tudományos konferenciák (Hepatológia és Konszenzus konferencia, Májnap) 

tartásából, adományokból, pályázati úton elnyert támogatásokból , valamint az SZJA 1%-ból tartjuk 

fenn.  

Ráfordításaink között a szervezet működéséhez kapcsolódó költségek (járóbeteg szakellátás, rendelő 

bérlés, munkabér és járulékai, könyvelés, weboldal üzemeltetés, telefon és internet költségek, 

adminisztrációs költségek, bankköltség) szerepelnek, valamint a fentebb említett konferenciák 

közvetlen költségei, ráfordításai, illetve a szűrőprogramokhoz kapcsolódó projekt költségek, valamint 

a krónikus májbetegségek rizikófaktorainak számító önkárosító magatartásformák és 

szenvedélybetegségek indikátoraiként azonosítható negatív gyermekkori élmények és hatásai kutatás 

támogatása. 



- A Magyar Gastroenterológiai Társaság Hepatológiai szekciójának tulajdonában lévő Hepatitis 

Regiszter (Hepreg) szervezési és felügyeleti feldolgozása folyamatos. Folyamatosan 

üzemeltetjük májbetegeket segítő információs és preventív honlapjainkat (majbeteg.hu; 

hepac.hu; hepacare.hu), melynek segítségével felmérhetők a krónikus vírushepatitisek 

rizikófaktorai. 

 

- Hazánkban először, 2008-ban alapítványunk jóvoltából lett elérhető a májbiopsziát 

sok esetben kiváltó FibroScan készülékkel történő vizsgálat, mely nem invazív módon 

képes meghatározni a máj hegesedésének-, valamint elzsírosodásának mértékét. 

Ezen vizsgálatokat térítés ellenében a 1111 Budapest Egry József u. 1-3. BME T 

épületben található rendelőben végezzük. Alapítványunk tulajdonában van egy 

ultrahang készülék is, amelyet Pilisvörösváron egy Egészségközpontban 

üzemeltetünk. 

 

- A 25. alkalommal megtartott Májnap egynapos akkreditált továbbképző konferencia 

háziorvosok, gasztroenterológusok és minden érdeklődő számára, ahol a szakma 

elismert kiválóságai tartanak előadásokat a májbetegségekkel kapcsolatban. 

 

- A Hepatológia konferencia minden évben a Májbetegekért Alapítvány, a Magyar 

Májkutatási Társaság és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Hepatológiai 

Szekciójának szervezésében kerül megrendezésre Visegrádon. Ezen a rendezvényen 

kerül átadásra a 2014-ben elhunyt dr. Telegdy László emlékére létrehozott dr. 

Telegdy László életműdíj és a dr. Telegdy László fiatal kutatói ösztöndíj, azonban  

2021-ben a Covid járvány miatt nem kerültek kiosztásra a díjak. A konferencia külön 

programrészeként idén is megrendezésre került őszi Konszenzus konferenciánk, ahol 

a következő évi hepatitis kezelési protokollokról döntött a szakma. 

 

Mutatószámok 

 

Vagyoni helyzet mutatószámai: 

A tartósan befektetett eszközök aránya 8,36%. A/(A+B+C)*100  

A forgóeszközök aránya 81,00%. B/(A+B+C)*100  

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) 36,25%. D/(Források összesen)*100  

Az eladósodottság aránya 0,67%. F/(A+B+C)*100  

A nettó eladósodottság 0,00%. (F-BII)/D  

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke 20.625 ezer Ft. (B-FIII) 



A tőkefeszültségi mutató 1,85%. F/D*100 

Pénzügyi helyzet mutatószámai  

A szervezet likviditási helyzete jónak mondható, a forgóeszközök bőven nyújtanak fedezetet a 

kötelezettségekre. 

 

Támogatások bemutatása 

 

1. Támogatási program elnevezése: A magyarországi háziorvosi praxisokban célzott HCV 

szűrés a 2030 HCV elimináció pilléreként 

Támogató megnevezése: Abbvie Gyógyszerkereskedelmi Kft 

Támogatás forrása: más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2020.07.20-2021.07.31.  

Támogatási összeg: 30.740.000 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

 

2020. évi felhasználás: 16.142.764 Ft 

2021. évi felhasználás: 11.938.730 Ft 

 

Tárgyévi felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

 személyi: 0 Ft 

 dologi:  11.938.730 Ft 

 felhalmozási: 0 Ft 

 

Program bemutatása:  

2020-ban felhívást jelentettünk meg háziorvosok számára hepatitis C edukáció és 

célzott szűrés témában. A programot az AbbVie Gyógyszerkereskedelmi Kft 

támogatásából indítottuk el. (részletesebben lásd támogatások bekezdésnél). 2021. 

januártól a program kibővítésre került a háziorvosok által kevésbé elérhető, marginalizált 

csoportokkal dolgozó szociális munkásokkal és addiktológiai segítőkkel. A program során 

informatikai, rendszerfejlesztési, nyomdai, logisztikai és adminisztratív költségek merültek 

fel. Az országos programban a résztvevő háziorvosi praxisok/szociális munkások részére 

online (betegirányító szoftveren keresztül) illetve offline (nyomtatott kérdőív) biztosítottuk a 

krónikus hepatitis C és B rizikófaktor felmérő kérdőívet, mely alapján betegeik anti-HCV 

szűrése megvalósulhatott a programban biztosított anti-HCV gyorstesztekkel. Pozitív 

eredmény esetén háziorvos/szociális munkás vállalta, hogy a beteg számára a Hepatitisz 

Regiszter erre a célra kifejlesztett felületén online vizsgálati időpontot foglal hepatológiai 

szakrendelésre, ezzel elősegítve a kiszűrt beteg kezelésbe juttatását. 

 
 



Egyéb bevételek kimutatása 
 

 
Májnap, Hepatológia, Konszenzus  konferenciák bevétele: 1.791.250.- Ft; 
Járóbeteg szakellátás bevételei: 19.422.000.- Ft; 
SZJA 1%:  tárgy évben folyósított 1.838.459.- Ft-ból tárgy évben felhasznált 788.000 Ft; 
Abbvie Kft-től korábbi évben kapott támogatás tárgy évi költségekre felhasznált része: 
11.938.730 Ft; 
Más gazdálkodó szervezettől származó bevétel : 4.306.200 Ft; 
Magánszemélyektől kapott adományok: 200.000.- Ft. 
 
 
 

Aktív és Passzív időbeli elhatárolások tételei 
 
 
Bevételek aktív időbeli elhatárolásként a tárgy évre vonatkozó, de csak az azt követő 
időszakban felmerülő bevételek kerülnek kimutatásra, nevezetesen a Fibrosan vizsgálatok 
tárgy évet követően kiszámlázott bevételei. 
 
Bevételek passzív időbeli elhatárolásaként a tárgy évben pénzügyileg rendezett, de csak az 
azt követő időszakban keletkező költségek és ráfordítások ellentételezésére fordítandó 
bevételek kerülnek kimutatásra, úgymint tárgy évben fel nem használt SZJA 1%, illetve a 
konkrét célokra kapott támogatások tárgy évben fel nem használt része.  
 
Költségek aktív időbeli elhatárolásaként a tárgy évben felmerült, de csak az azt követő 
időszakra vonatkozó költségek kerülnek kimutatásra, nevezetesen a szakmai felelősség 
biztosítás, a számlázó programok következő évi költsége, illetve a tárhelyek és domain nevek 
tárgy évet követő időszakokra vonatkozó költségei. 
 
Költségek passzív időbeli elhatárolásaként a tárgy évre vonatkozó, de csak az azt követő 
időszakban felmerülő költségek kerülnek kimutatásra, nevezetesen a Fibrosan vizsgálatokhoz 
kapcsolódó költségek, decemberi könyvelési díj, honlap karbantartás december havi 
költsége, decemberi adminisztrációs költségek, illetve a december hónapra vonatkozó 
telefon költség. 
 
 
 
 

 


