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A szervezet neve:  Alapítvány az Érbetegekért 

Székhely:  1122 Budapest, Városmajor utca 68. 
Adószám:  180447775-1-43 

Bírósági bejegyzés:  77.Pk.68537/1992/23  közhasznúsági bejegyzés 3365  
 

Az 1992. évben a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT) két vezetőségi tagja 

alapította. Az alapítói vagyont a MAÉT két korábbi nyereséges nemzetközi kongresszus 

bevételei biztosították. Az Alapítvány kuratóriumi elnökét a MAÉT vezetőségi tagjai 

választják, megbízatásuk határozatlan időre szól. A létrehozott alapítvány a szív- és 

érbetegségben szenvedő betegek eredményes kezeléséhez szükséges szakmai 

továbbképzésekhez, gyógyító-tudományos tevékenységek javításához nyújt támogatást.. 

 

Az Alapítvány az Érbetegekért feladatai: 

- továbbképzések támogatása,  

- szakmai honlap fenntartása angiológiai és érsebészeti orvosok számára 

 

Az Alapítvány az Érbetegekért gazdálkodása 

Az Alapítvány vagyona gazdasági társaságok, magánszemélyek felajánlásaiból, átutalásaiból  

tevődik össze. Tartozásaiért saját vagyonával felel.  

Az Alapítvány Számviteli Politikájában meghatározottak szerint kettős könyvelés alapján, 

„A” típusú mérleget és Összköltség típusú eredmény kimutatást végez. 

Beszámoló készítés időpontja:  tárgyévet követő március 15. 

  

2017. évi részletes gazdálkodási adatok 

 

Eredménykimutatás 

- Alaptevékenység nettó árbevétele     0 eFt 

- Egyéb bevételek           4.935 eFt  

- Kamat bevételek, árfolyamnyereség               0 eFt 

 Összes bevétel    4.935 eFt 

 

- Honlap fenntartása        442 eFt 

- Igénybevett szolgáltatások (könyvelés, bérleti díjak)            536 eFt 

- Egyéb szolgáltatások (bank)       49 eFt 

 Anyagjellegű költségek     1.027 eFt 

 -Megbízási díjak ( 1 fő)      354 eFt 

- Bérjárulékok          70 eFt 

 Személyi jellegű kifizetések          424 eFt 

- Kongresszusi részvételek             2.264 eFt 

- Külföldi szervezeti tagdíjak      127 eFt 

- Jubileumi ráfordítások             1.625 eFt   

 Adott támogatások, egyéb ráfordítások   4.415 eFt 

  

 Összes kiadás, ráfordítás   5.866 eFt  

 

2017. évi eredmény      - 931 eFt 



Mérleg 

Pénzeszközök     11.454 eFt 

Egyéb követelések             9 eFt 

Aktív időbeli elhatárolások            0 eFt 

 Eszközök összesen:     11.463 eFt  

 

Alapítói tőke        1.496 eFt  

Tőkeváltozás     10.827 eFt 

Mérleg szerinti eredmény   -   931 eFt 

Saját töke értéke 11.392 eFt 

 

Szállítók     67 eFt 

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség    4 eFt 

 Idegen tőke:         71 eFt 

Passzív időbeli elhatárolás      0 eFt 

 Források összesen:     11.463 eFt 

 

A társaság vállalkozási tevékenységet nem végzett, hiteleket, kölcsönöket nem adott. 

Tárgyi eszközei nincsenek, pénzeszközeit garanciális kötelezettségek nem terhelik.   

 

 

Az Alapítvány az Érbetegekért képviselője és az éves közhasznú beszámolójának aláírására 

jogosult személy: 

 Dr. Tamás László János 

 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 6. 

 

Budapest, 2018.03.15. 

 

 

 

       ……………………………………………. 

            Dr. Tamás László János 

       Alapítvány az Érbetegekért   

                  kuratórium elnöke 


