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Az 1992. évben magánszemélyek által létrehozott alapítvány a szív- és érbetegségben 

szenvedő betegek eredményes kezeléséhez, valamint az egészségügyi feltételek és 

közreműködő orvosok gyógyító-tudományos tevékenységének javításához nyújt támogatást.. 

 

A Városmajori Alapítvány feladata: 

- továbbképzések támogatása,  

- eszközök, berendezések beszerzése,  

- kollégák szociális támogatása 

 

A Városmajori Alapítvány 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 május 15. 

  

2017. évi részletes gazdálkodási adatok 

 

Eredménykimutatás 

- Alaptevékenység bevételei    4.337 eFt 

- Bevételek szja 1%- ból    2.096 eFt 

- Gazdasági társaságok támogatása      4.030 eFt 

- Magánszemélyek adományai             918 eFt 

- MNB támogatás elszámolt    7.879 eFt 

- Egyéb mns bevételek         68 eFt 

 Összes bevétel   19.328 eFt 

 

- Anyagköltségek              156 eFt 

- Igénybevett szolgáltatások (könyvelés, bérleti díjak) 522 eFt 

- Egyéb szolgáltatások (bank)       155 eFt 

 Anyagjellegű költségek       833 eFt 

 

 -Megbízási díjak ( 5 fő)     1.330 eFt 

- Egyéb személyi kifizetések        287 eFt 

- Bérjárulékok          263 eFt 

 Személyi jellegű kifizetések    1.880 eFt 

 



Értékcsökkenési leírás   1.240 eFt 

 

Egyéb ráfordítások 

- Kongresszusi részvételek, támogatások   5.169 eFt 

- Megrendelt szakmai oktatások       763 eFt 

- Pénzügyi műveletek ráfordításai (árf.veszt.)         4 eFt 

 Egyéb ráfordítások összesen  5.936 eFt 

 

 Összes költség és ráfordítás  9.889 eFt 

 

2017. évi eredmény    plusz  9.439 eFt 

 

Mérleg 

- Saját töke értéke   16.332 eFt 

- Szállítók         495 eFt 

- Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek      35 eFt 

- Passzív időbeli elhatárolás     2.121 eFt  támogatásból vett t.eszköz   

 Források összesen: 18.983 eFt 

 

- Tárgyi eszközök     4.039 eFt  

- Pénzeszközök:    12.915 eFt  

- Szolgáltatásokra adott elölegek   1.534 eFt 

- Aktív időbeli elhatárolások       495 eFt    2018.évben kezdődő kutatási program 

 Eszközök összesen: 18.983 eFt 

 

 

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

Tárgyi eszközei irodaeszközök és használatba adási szerződés alapján a Semmelweis 

Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinika részére átadott gyógyászati eszközök.  

Pénzeszközeit garanciális kötelezettségek nem terhelik.   

Az Alapítvány 2014. óta kiemelt támogatója a MNB. 

2017. év kiemelt rendezvénye Soltész Lajos Emlék Szimpózium volt.  

 

 

A Városmajori Alapítvány az Ér- és Szívbetegekért képviselője és az éves közhasznú 

beszámolójának aláírására jogosult személy: 

 Dr. Entz László 

 1118 Budapest, Bakator utca 16. 

 

Budapest, 2018. 05.15. 
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        Dr. Entz László 

      Városmajori Alapítvány az Ér- és Szívbetegekért 

             képviselője 


