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A MAÉT önkormányzati elven működő a Civil tv-ben meghatározott közhasznú 

tevékenységet folytató szervezet, amelynek megfelelően egészségmegőrző, 

betegségmegelőző, tudományos, kutatási tevékenységet támogat, és., amelynek közhasznú 

szolgáltatásaiból tagjain kívül mások is részesülhetnek. 

A MAÉT gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapszabályában 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megva|ósítását nem veszélyeztetve végezhet. 

A MAÉT politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. 

A MAÉT közhasznú jogállású jogi személy. 

 

A MAÉT tagszervezetként csatlakozott a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek 

Szövetségéhez. 

 

A MAÉT az angiológia és érsebészet, illetve annak valamely határterületén működő, valamint 

azokhoz kapcsolódó tudományágakkal foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló, a 

szakmai munkát koordináló és ösztönző, a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztését 

elősegítő társaság. A MAÉT befektetési tevékenységet nem végez. 

 

A MAÉT feladata: 

- az angiológia és érsebészet, valamint a társ szakciók hazai és nemzetközi eredményinek 

ismertetése és elősegíteni felhasználásukat 

- az angiológia, érsebészet és a társszakmák korszerű szemléletének és módszertanának 

ismertetése 

- a magyar kutatási eredmények támogatása, megvitatása, valamint megismertetése hazai és 

külföldi fórumokon. 

 

A MAÉT gazdálkodása 

A MAÉT vagyona a tagok által befizetett tagdíjból, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból,  

Átutalásaiból, illetve a MAÉT által szervezett szimpóziumok, kongresszusok bevételeiből, a 

kiadványokban közzétctt hirdetések díjából tevődik össze. 

A MAÉT tartozásaiért saját vagyonával felel.  

 

A MAÉT pénzeszközei a következő célokra használhatóak fel: 

- társasági rendes tagok kongresszusi támogatása 

- külföldi vendégek, tiszteletbeli tagok fogadása 

- kongresszus tudományos rendezvény, továbbképzés szervezésének támogatása 

- működési költségek fedezése 

 

A Társaság 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 

- Nettó árbevétel (Angiológiai Napok)    5.109 eFt 

- Egyéb bevételek      1.970 eFt 

       ebből tagdíj     1.520  

 és támogatás        450 

Kamatbevételek               0 eFt 

 Összes bevétel       7.079 eFt 

 

Anyagköltségek                 70 eFt 

Igénybevett szolgáltatások (könyvelés, bérleti díjak) 539 eFt 

Egyéb szolgáltatások (bank)         57 eFt 

 Anyagjellegű költségek       666 eFt 

 

Megbízási díjak ( 1 fő)       354 eFt 

Reprezentációs költségek         32 eFt 

Bérjárulékok           70 eFt 

 Személyi jellegű kifizetések      456 eFt 

Kongresszusi részvételek, támogatások      362 eFt 

 

2017. évi eredmény       5.595 eFt 

 

Mérleg 

Pénzeszközök     14.300 eFt 

Egyéb követelések             0 eFt 

Aktív időbeli elhatárolások            0 eFt 

 Eszközök:      14.300 eFt 

Alapítói tőke        832 eFt 

Tőkeváltozás     7.837 eFt 

Mérlegszerinti eredmény   5.595 eFt 

Saját töke értéke  8.669 eFt 

Szállítók          36 eFt 

Adó kötelezettség           0 eFt 

Passzív időbeli elhatárolások          0 eFt 

 Források:      14.300 eFt 

 

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

Tárgyi eszközei nincsenek, pénzeszközeit garanciális kötelezettségek nem terhelik.   

 

 

A MAÉT képviselője és az éves közhasznú beszámolójának aláírására jogosult személy: 

 Dr. Pécsvárady Zsolt 

 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 24. 

 

Budapest, 2018. 03.15. 

       ……………………………………………. 

       Dr. Pécsvárady Zsolt 

         MAÉT elnök 


