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MAGYAR PORPHYRIA EGYESÜLET

I. ÁLTALÁNOS MAGYARÁZAT
Az egyesület neve: Magyar Porphyria Egyesület
Székhelye: 1027 Budapest, Lipthay u. 9. 2/20.
Az egyesület célja:
Fő feladata ebben a betegségben szenvedők felderítése, amely szűrővizsgálat által történhet
meg. A média erejével országos szinten felhívni a figyelmet a porphyriára. Ismeretterjesztő
előadásokkal, találkozókkal, felvilágosító kiadványok közzétételével folyamatosan
ráirányítani a figyelmet a porphyriára.
Számviteli politika
Az Egyesület a Számviteli törvény és a 479/2016 (XII.28.) Korm. Rendelet alapján Közhasznú
egyszerűsített éves beszámolót készít. Könyveit és analitikáit a számviteli törvény és az
általános számviteli előírások szerint vezeti.
A mérleg fordulónapja december 31.
A mérlegkészítés időpontja január 31.
II. SZÁMLAOSZTÁLYOK
1. Számlaosztály - Befektetett eszközök
A Magyar Porphyria Egyesület 2019. évben tárgyi eszközzel nem rendelkezett.
2. Számlaosztály - Készletek
A Magyar Porphyria Egyesületnek 2019. évben készlete nem volt.
3.Számlaosztály - Követelések, pénzeszközök
Az egyesület 2019. december 31-én követelést nem tart nyilván:
2019.december 31-i leltározott pénzkészlete a házipénztárban 364.950,- Ft, az elszámolási
betétszámlán 423.386,- Ft volt.
2019. évben aktív időbeli elhatárolás képzésére nem került sor.
4. Számlaosztály - Források
A Magyar Porphyria Egyesület saját tőkéje 788 e Ft. Az 1.065 e Ft előző évi saját tőkét
csökkenti a 2019. évi -277 e Ft eredmény.
Az egyesületnek 2019. december végén rövid és hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.
2019. évben passzív időbeli elhatárolás képzése nem történt.

III. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
A Magyar Porphyria Egyesület eredmény kimutatását a Számviteli törvény és a 479/2016
(XII.28.) Korm. Rendelet előírása alapján készíti. Költségeit csak az 5-ös számlaosztályban
könyveli, a számlatükör bontása a magyar törvényeknek megfelelő.
Bevételek:
2019. évben Magyar Porphyria Egyesületnek vállalkozási tevékenységből származó árbevétele
és költsége nem volt.
A közhasznú tevékenység bevétele 273 e Ft, a következőképpen alakult:
•
•
•

Tagdíj bevétel:
SZJA 1 % bevétel:
egyéb bevétel:

186 e Ft
86 e Ft
1 e Ft

A Magyar Porphyria Egyesület 2019. év során költségvetési támogatást nem kapott.
Költségek:
2019. évben fontosabb költségei az alábbiak szerint alakultak:
•
•
•
•
•

rendezvények, konferenciák költsége:
szakmai anyagok
személyi jellegű ráfordítások
Egyéb szolgáltatások
.
Bankköltség:

434 e Ft
37 e Ft
19 e Ft
16 e Ft
44 e Ft

A közhasznú tevékenység összes ráfordítása 550 e Ft.
A közhasznú tevékenység 2019. évi eredménye -273 e Ft.
Személyi jellegű költségek
A személyi jellegű költségek 2019. évi alakulása a következő:
• bérköltség
0 e Ft
• személyi jellegű egyéb kifizetés
14 e Ft
• járulékok
5 e Ft
ÖSSZESEN:
19 e Ft
2019. évben a Magyar Porphyria Egyesületnek alkalmazottja, bérkifizetése, nem volt, az év
folyamán megbízási díj kifizetésére került sor.
A vezető tisztségviselők az egyesülettől juttatást nem kaptak.

Kapott költségvetési támogatás és felhasználása
Tárgyévben az Egyesület a 2018. évi SZJA 1%-ából 85.681,- Ft támogatást kapott.
2019. évben az Egyesület felhasznált az SZJA 1% támogatásból cél szerinti tevékenységre
214.711,- Ft-ot.
A felhasználást az 1. számú melléklet tartalmazza.
Vagyon felhasználása
Az előző évhez képest az egyesület saját tőkéje 1.065 e Ft-ról 788 e Ft-ra, -277 e Ft-tal
csökkent.
Alapelvéhez hűen az Egyesület elsődleges célja nem a vagyon gyarapítása, hanem a közcélú
szolgáltatások végzése. Ezt ebben az évben is teljesítette.
Célszerinti juttatások
Az Egyesület 2019-ban sem volt önsegélyező szervezet, így ezen a címen nem történt kifizetés.
Kapott támogatások bemutatása
A tárgyévben a támogatások összege az előző évhez képest csökkent, az SZJA 1 %
megérkezett. Egyéb támogatás az év folyamán magánszemélyektől és külföldi szervezettől
nem volt.
Összefoglaló a 2019. évről
Az egyesület a szakmai évet a 2019.02.23-án Pécsett és 2019.02.24-én Szegeden megtartott
Ritka Betegségek Világnapja rendezvénnyel kezdte. Mindkét rendezvény szakmailag nagyon
sikeres volt, a szegedi rendezvényen felszólalt a fővédnök, Dr. Horváth Ildikó egészségügyért
felelős államtitkár is. A Világnap alkalmából több kisfilm is készült a RIROSZ gyártásában,
valamint megjelent egy hasznos kiskönyv a RIROSZ tagszervezetinek bemutatásával.
A RIROSZ ugyanebben a hónapban levelet küldött a szociális államtitkárnak „Nemzeti
Erőforrás Központ létesítése Ritka Kliensek számára” tárgyban, mely levélhez
tagegyesületként csatlakoztunk.
Egyik tagtársunk március hónapban DoTerra illóolaj bemutató szervezett, melyen több tag is
részt vett. A bemutatón megismerhettük az illóolajok használatát, előnyeit, különös tekintettel
a ritka betegségben élők számára.
Március óta a Honvéd Kórház Poprhyria Szakambulanciáján már csak egy szakorvosunk
dolgozik, dr. Bor Márta főorvosnő más területen folytatja munkáját.
Az egyesület közgyűlése 2019.04.13-án volt megtarva. A rendezvényen egy dietetikus
szakember is részt vett és egy rövid összefoglalót tartott a porphyriás betegeknek javasolt
diétáról.

Ugyanezen a napon tartotta a RIROSZ is az éves rendes közgyűlését, mely eseményen
egyesületünk is részt vett.
2019 szeptemberében Milánóban volt megtartva a Nemzetközi Porphyria Konferencia. A
Betegnapon egyesületünk 4 tagja is részt vett és rövid ismertetőben mutatta be a Magyar
Porphyria Egyesület tevekénységét.

Budapest, 2020. szeptember 30.
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1. számú melléklet
Költségvetési támogatások felhasználása 2018-2019. év
Támogatásnyújtó
Támogatás
Felhasználás összege
Felhasználás célja
neve
időpontja összege
tárgyévi
SZJA 1 %
2019.09.26 85681
0
SZJA 1 %
2019.12.31
célszerinti
214711
működési és
SZJA 1 %
2019.12.31
reklám
0

