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Az egyesület neve: Magyar Porphyria Egyesület
Székhelye: 1184 BUDAPEST TINÓDI UTCA 62. A. ép. 3. em. 12. ajtő.
Az egyesület célia:
Fő feladata ebben a betegségben szenvedők felderítése,amely szurővizsgáIatáItaltörténhet meg.
A média erejével országos szinten felhívni a figyelmet a porphyriára. Ismeretterjesztő
előadásokkal,taláIkozókkal, felvilágosító kiadvanyokkozzétételével folyamatosan ráirányítani a
figyelmet a porphyriára.

SzámvÍteli politika

Az Egyesület

a Számviteli törvény és a224l200 (XII.19.) Korm. Rendelet alapjan Kozhasznú
egyszerűsített éves beszámolót készít.Könyveit és analitikáitaszámviteli törvény és az általános

számviteli előírások szerint vezeti.
Az ér1ékcsökkenés elszámolás aaszámviteli politikában meghatározottmértékek szerint történik.

A mérleg fordulónapja december

31.

A mérlegkészítésidőpontja január 31.
II.
1.

SZÁMLAoSZTÁLYoK
Számlaosztály - Befektetett eszközök

A Magyar Porphyria Egyesület 2010. évben 48
2. Számlaosztály -

e Ft értékűtárgyi

eszközzsl rendelkezett.

Készletek

A Magyar Porphyria Egyesületnek 2010. évben készlete nem volt.
3.Számlaosztály

_

Követelések. pénzeszközök

Az egyesület 2010. december 31-én követelést nem tart nyilván:
2010.december 3I-i leltározott pénzkészlete a házipénztfuban 69'925,- Ft, az elszámolási
b etétszámlán 2 1 L 5 4 0,- Ft volt.
2010. évben aktív idöbeli elhatárolás képzésérenem került sor.
4. Számlaosztály

_

F'orrások

A Magyar Porphyria Egyesület saját tőkéje 329 eFt. A2OO9. évi saját tőkét csökkenti
-45 e Ft eredmény.

Az egyesületnek kötelezettsége 2010. december végénnincs.
2010. évben passzív időbeli elhatárolás képzésenem történt.

a

2010. évi

nr.

rÖzH.tsznÚ nnnonrÉNyxrvlurarÁs

A Magyar Porphyria Egyesület eredmény kimutatását a Számviteli torvény és a224l2O0 (XII.19.)
Korm. Rendelet előírása alapján készíti.Költségeit csak az 5-ös számlaosztályban könyveli, a
számlatükör

bontása a magyar törvényeknek megfelelő.

Bevételek:
2010 ' évben Magyar Porphyria Egyesületnek vállalkozási tevékenységből szárm aző árbevétele és

költsége nem volt.

AkÓzhasznú tevékenységbevétele 454 e Ft, a következoképpen alakult:

o
.
.

Személyijövedelemadó
Tagdrj bevétel:
Egyéb bevétel:

I 0Átámogatás:

120 e Ft

eFt
69eFt

265

A Magyar Porphyria Egyesület 2010. év során költségvetési támogatást nem kapott.
Költséeek:
2010. évben fontosabb költségei az aIábbíak szerint alakultak:

o
o
o
o
o
.
o
o
.

43eFt

Nyomtatványok, anyagköltség:
Rendezvényekkoltségei
Fénymásolás, sokszorosítás
Postaköltség
Számviteli szolgáltatás díja
Egyéb anyagjellegű költségek
Bankköltség:
Személyi jellegű költségek
Értékcsökkenés

173 e Ft
133 e Ft

55eFt
40eFt
6eFt
11eFt
3eFt
35eFt

A kcizhasznú tevékenységösszes ráfordítása 499 eFt.
A közhasznú tevékenység2010. évi eredménye -45 e Ft.
Szeméh'i ielleeű költséeek

A személyi jellegű költségek

o
.
o

2010. évi alakulása a következő:

bérkclltség

személyi jellegű egyéb kifizetés
járulékok

ÖssznsnN:

0eFt
3eFt
0eFt

3eFt

2010- évben a Magyar Porphyria Egyesületnek alkalmazott1a, bérkifizetése nem volt.

A vezető tisztségviselők az egyesülettol juttatást nem kaptak.

Kapott költségvetési támogatás

és felhasználása

Tárgyévben az Egyesület az SZJA l%-áből 120.262,- Ft támogatást kapott.
A felhasznáIást a2. számu melléklet tartaImazza.

Vagyon felhasználása

Az e|őző évhez képest az egyesület saját tőkéje 374 eFt-rőI329 e Ft-ra, 45 e Ft-tal csökkent.
Alapelvéhezhúen az Egyesület elsődleges célja nem a Vagyon gyarupítása. hanem akozcéIu
szolgáltatások végzése.Ezt ebben az évben teljesítette.
Célszerinti j uttatások

Az Egyesület 2010-ben sem volt önsegéIyező szervezet,így ezenacímen nem

tör1ént kifizetés.

Kapott támogatások bemutatása

A tárgyévben a támogatások összege az e\őző évhez képest csökkent' összesen I20.262,- Ft
SZJA támogatás érkezett. Bemutatja a3. számű melléklet'
Összefoglaló a 2010. évről

A Magyar Porphyria Egyesület 2010 . évi tevékeny sége az alapszabáIybanrcgzitettirányelveknek
megfelelően történt'

Január 2l-én megtartotta első elnökségi ülését,aho! azelnökség megbeszélte az éves munka-

és

ütemtervet.

F'ebruár 12-re ismét összehívásra került az e|őző elnökjeltilt visszalépése miatt.
Február 27-re a rendkívüli Küldöttgyűlés megválasztottaSzalay Szilárdnét aMagyar Porphyria
Egyesület elnökévé.

Február 28. a Ritka Betegségek Világnapján egyesületünk kiállítóként külön

standdal
képviseltette magétÍ., mint a RIROSZ tagszervezete, és részt vett a konferencián.
Ápritis 10-én ülésen elnökség előkészítette a következőközgyúlés menetét.
Április 24-énKüldöttgyűlés volt a2O09. évi beszámoló és közhasznusági jelentés elfogadása
céljából.
Július 30-tól augusztus 1-ig Sikondán a Dél-Dunántúli régióban levő tagoknak volt családi
összejövetel. Ennek keretében a tagok és érdeklődők tájékoztatást kaptak a betegség
felismeréséről, szűrővizsgálatok megszevezéséről, kezelésről' illetve a porphyriás betegek
életviteléről. - Egyesületünk a 2009. évi NCA páIyázatán nyert pénzosszeg segítségével
értdolgozta betegtájéko ztatő kiadványát - ,,Porphyriák _ Útmutató betegek és hozzátaftozóik
számára" - e kiadvány ismer1etéséreis sor került.
Július 31-én _ elnökségÍ ülés volt Sikon dán, az aktuális ügyek megbeszélésére.
2010. szeptember 17-l9-én Gánton a Közép-dunántúli régió szervezésébenvolt családihétvége.Ennek keretében előadáshangzott el a porphyriás betegek homeopátiás gyógymód
lehetőségeiről. A taIálkoző lehetőséget nyújtott a porphyriás betegek ésbozzátartozőikfelmetülő
kérdéseikmegválaszolására.

október 27-én elniikségi ülésen elnökség összeállította a következő közgyúlés tartalmi
napirendi pontjait.
November 13-án közgyűlés volt Budapesten, ahol jelenlévok tájékoztatást kaptakaz év addigi

eseményeirő1, rendezvényeiről.
Az éves munkankat nyomon követhették honlapunkon és a Porphyria Híradó hasábjain
a szerkesztőknek és a postázási teendőketvégzőknek köszonhetően.
Az elnöksé g a szalrnai vezetőséggel együttműködve igyekezett a régiós tevékenységet erősíteni
az éves tevékenységtink' rendezvényeink soran. Ennek követkeáében értékelhetjük sikeresnek az
elmúlt évet

Budapest, 20II. március 26.

Ü\

*\*\ ('i.'u

*.0

*_{

Y AÍt
T{Í AG

Magyar Porphyria Egyesület

,o,RP,yn'IA
.::',"^.'

'l;'.l"l

1}}',',

