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A beszámolót készítő Társaság adatai: 

A szervezet neve: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 

Székhelye: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 16. 

A Fővárosi Törvényszék nyilvántartási száma: 566 

Adószáma: 19000754-2-42 

Gazdálkodási formája: egyéb társadalmi szervezet 

Közhasznú státusza: nem közhasznú szervezet 

 

A budapesti székhelyű tudományos társaság jogutóda az 1924-ben alapított Magyar 

Gyógyszerésztudományi Társaságnak, illetve az 1966-ban alapított Magyar Gyógyszerészeti 

Társaságnak. A beszámolót a hatályos számviteli törvény. 1. számú melléklet egyszerűsített 

"A" változatú mérlegéből és a 2. számú melléklet "A" változatú (összköltség-eljárással készült) 

eredmény-kimutatásából állítottuk össze. A beszámoló készítésénél figyelembe vettük a 

társadalmi szervezetek mérlegkészítésére, és speciális számviteli előírásaira vonatkozó 

szabályokat, így az eredménykimutatást a főtevékenységet és a vállalkozási tevékenységet 

különválasztó, ún. három oszlopos változatban készítettük el. A kiegészítő melléklet további 

információit a törvény által előírt tartalommal adjuk meg. A szövegben a társadalmi szervezet 

teljes neve helyett az MGYT és a Társaság megnevezést használjuk. A kiegészítő melléklethez 

csatoljuk a Civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről szóló többször módosított 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet által előírt 

közhasznúsági mellékletet.  

 

1. A 2019. évi gazdálkodás jogi feltételrendszere 

 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság működési feltételeit két jogszabály befolyásolja. 

Ezek: 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (új Ptk.)  

- Az egyesülési jogról, a közhasznúsági jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (civil tv.) 

 

A Társaság ezen jogszabályok alapján 2015. november 28-án elfogadta a Társaság átdolgozott 

alapszabályát, melyet az illetékes Törvényszék bejegyzett. 

 

Az új Alapszabály egyik leglényegesebb intézkedése, hogy a Társaság operatív irányító 

szervezete az Elnökség, legfőbb döntéshozó testülete a Küldöttgyűlés lett. Ezen új alapító 

okirati rendelkezés alapján az MGYT egyszerűsített éves beszámolóját, és költségvetési tervét 

az MGYT Küldöttgyűlése fogadja el.  

 

A civil szervezetekre – a fent megjelölt jogszabályokon kívül - csak kevés speciális jogszabály 

vonatkozik.  Ebből adódóan a Társaságnak az összes - kisebb vállalkozásokra vonatkozó - 

jogszabályt alkalmazni kell. A Társaság működésével összefüggő legfontosabb jogszabályok 

jegyzékét az 1. függelék tartalmazza. 

 

A Társaság 2016. december 3-i Küldöttgyűlésén megválasztott tisztségviselői: 

 

Prof. Dr. Szökő Éva elnök 

Prof. Dr. Révész Piroska tudományos alelnök 

Farkasné Dr. Tompa Ildikó szervezési alelnök 
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Dr. Horváth László főtitkár 

Dr. Tábi Tamás gazdasági titkár 

Dr. Kovácsné Dr. Bácskay Ildikó szervezési titkár 

Dr. Takács Gézáné rendezvényi titkár 

 

 

2. A 2019. évi gazdálkodás közgazdasági feltételrendszere 

 

A Társaság gazdálkodása közgazdasági feltételrendszerének értékelésekor a 

jogszabályváltozások (döntően az adótörvények változásainak) hatásait, illetve az általános 

üzleti-gazdálkodási környezet változásait kell vizsgálni. 

 

A 2019. évben egy olyan jogszabályváltozás történt, amely a Társaság pénzügyi gazdasági 

helyzetét befolyásolta, nevezetesen a bruttó munkabéreket terhelő szociális hozzájárulási adó 

2019. július 1-től 2 százalékponttal csökkent. 

 

A 2019. évi makroökonómiai adatok javulása érdemben nem befolyásolta a Társaság 

gazdálkodását, a lakossági fogyasztás növekedésének ugyanis nincs hatása az MGYT 

gazdálkodására. A bevételeinket biztosító állami költségvetési szervekre és a vállalkozói 

szektorra változatlanul a szigorú költséggazdálkodás a jellemző. 

 

 

3. Az MGYT részesedései és alapítványai 

 

A Társaság egy nonprofit korlátolt felelősségű társaságban rendelkezik részesedéssel: 

 

A társaság neve:  Gyógyszerészi Gondozásért Nonprofit Kft. 

A társaság székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 86. B. épület 

A társaság cégjegyzék száma:  01-09-945712 

A társaság adószáma:  22942009-2-42 

Közhasznúsági státusza:  Nem közhasznú 

Az MGYT tulajdoni hányada:  1/3 

Az ügyvezetők neve:  Pongrácz Gábor, Dr. Király Árpád Péterné, Dr. Samu Antal, 

Pannonhalminé Dr. Csóka Ildikó Mária 

 

 

A Társaság egy - jelenleg is működő – Alapítványt hozott létre: 

 

Az Alapítvány neve: Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány 

Törvényszéki nyilvántartási száma: 10459 

Adószáma: 18195747-2-42 

Székhelye: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 16., I. em. 2. 

Közhasznúsági státusza: Közhasznú szervezet 

A kuratórium elnöke: Dr. Benkőné Dr. Márkus Sarolta  

A kuratórium tagjai: Dr. Bozsik Erzsébet, Dr. Benkőné Dr. Márkus Sarolta, Dr. Kokovay 

Katalin, Dr. Erdei Ottilia Zsuzsanna, Dr. Berzsenyi Pál Balázs. 
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Az Alapító MGYT az Alapítvány alapszabályának – az új jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelő – módosítását elvégezte, és kérte a korábbi közhasznúsági besorolásának 

bejegyzését. Az Alapítvány új alapszabályát és a közhasznú státuszát a Törvényszék 

bejegyezte. 

 

A két szervezettől – jogi formájuk miatt – osztalék jellegű jövedelem nem tervezhető. E két 

szervezet tevékenysége közvetetten elősegíti a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 

szakmai és tudományos céljainak elérését. 

 

 

4. A Társasághoz tartozó önálló jogi személyiségű és részleges gazdálkodási 

önállósággal rendelkező nem jogi személyiségű szervezetei.  

 

Az 1924. óta folyamatos működésű MGYT 1991-ben élt azzal a törvényi lehetőséggel, hogy 

számos szervezete az MGYT szervezeti kereteit megtartva önálló jogi személyiséget választott, 

és önálló adóalannyá, különálló gazdálkodó egységgé vált. Ezen szervezetek 2002–től több 

ütemben önálló jogi személyiségüket feladva az MGYT gazdálkodási keretei között látják el 

alapszabályban rögzített feladataikat.  

 

A Civil Törvény ezt a szabályt nem változtatta meg, így az önálló jogi személyiségű szervezetek 

a továbbiakban is önálló adóalanyok maradhattak. Ugyanakkor a jogalkotó adós maradt annak 

az átmeneti szabálynak megalkotásával, amely biztosíthatná a korábban bírósági regisztrálás 

nélküli működés utólagos törvényszéki bejegyeztetését. A helyzet rendezése érdekében a 

Fővárosi Törvényszékkel és a Nemzeti Adó és Vámhivatallal egyeztetve előkészítés és 

elfogadás előtt állnak az MGYT alapszabályának módosítása, és a Kórházi Gyógyszerészeti 

Szervezet új alapító dokumentumai melyek alapján – reményeink szerint – az ex-lex állapot 

megszüntethető lesz. 

 

A beszámolási időszak végén már csak egy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezete 

volt az MGYT-nek. 

 

A szervezet neve: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti 

Szervezet 

Székhelye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

Adószáma: 18544763-1-09 

 

 

A jogi személyiségű szervezet adatait jelen beszámoló nem tartalmazza, e szervezet ugyanis 

önálló beszámoló készítésre és adózásra kötelezett.  

 

A nem jogi személyiségű szervezetek elszámolásait az MGYT titkársága vezeti, ugyanis a belső 

elszámolások alkalmazott algoritmusa teljes egészében a kettős könyvvitel rendszerébe nem 

illeszthető. 
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5. Az MGYT 2019. évi gazdálkodásának általános értékelése 

 

A Társaság 2019. évi gazdálkodása sikeres volt. A tervezett tevékenységek pénzügyi alapjai 

zavartalanul biztosítottak voltak. A 2019. évi terv eredeti, felújítási ráfordítások nélküli pozitív 

nullszaldós nyereség előirányzata számottevően túlteljesült. Ennek oka, hogy a tárgyévben 

megvalósult rendezvények gazdasági szempontból sikeresek voltak. A terven felüli gazdasági 

eredmény lehetővé tette, hogy a Társaság pénzügyi és tárgyi vagyon tartalékait tovább növelje. 

A terv és tényadatok összehasonlítását a külön napirendi pontként előterjesztett költségvetés 

adattáblázata tartalmazza. Bár a gazdasági egyensúly 2019-ban is biztosított volt, és ugyan a 

Társaság jelentős pénzügyi tartalékokkal rendelkezik és 2019-ben évek óta először nem 

csökkent a taglétszám, de rögzíteni szükséges, hogy a Társaság  tagdíj bevétel, valamint a 

gazdasági stabilitás alapját képező kiadvány bevétel is trendszerűen csökken. 

A 2019. gazdálkodási évben a Társaság alap tevékenységből 90.299 ezer Ft bevételt, 

vállalkozási tevékenységből 1.690 ezer Ft bevételt realizált. 

A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos trendek bemutatása érdekében néhány főbb gazdasági 

mutató elmúlt 5 éves alakulását az alábbi táblázattal szemléltetjük: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Alaptevékenység 

bevétele 82.898 54.917 69.719 66.021 90.299 

Vállalkozási tevékenység 

bevétele 1.689 2.140 1.862 1.649 1.690 

Adózott eredmény 821 710 12.042 1.588 10.747 

Pénzeszköz 90.338 90.723 95.636 105.819 99.347 

Saját tőke 103.550 107.824 119.866 121.455 132.201 

 

A Társaság bevételeinek nagymértékű ingadozását döntően az befolyásolja, hogy az adott 

évben a nagy rendezvények szervezését önálló rendezvényszervező cégre bízzuk-e. Ebben az 

esetben ugyanis a lebonyolított rendezvény eredménye jelentkezik csak bevételként, saját 

szervezés esetében azonban a rendezvény valamennyi bevétele és költsége jelentkezik a 

Társaság eredmény levezetésében. A táblázatból az is leolvasható, hogy az elmúlt 5 év második 

legnagyobb adózott eredményét realizáltuk. A saját tőke adatokat nézve látható, hogy a 

Társaság gazdálkodásának fő célkitűzése, azaz a társasági vagyon megőrzése sikeresen 

megvalósult, sőt 5 év alatt a saját tőke 27,6 %-kal nőtt. 
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6. Az egyes tevékenységek gazdálkodásának ismertetése 

Az egyes tevékenységek 2019. évi bevételi adatait és megoszlási viszonyszámait az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

 

  2019. évi 

bevétel (Ft) 

Megoszlás 

% 

Index 

2019/18 

(%) 

Kiadványok Könyvkiadás 59 290  0,1% 1,9% 

Gyógyszerészet 33 386 000  35,0% 105,9% 

Acta Pharm. Hung. 2 706 000  2,8% 95,8% 

Rendezvények Rozsnyay Emlékverseny 2 066 300 2,2%  

Gyógyszeranalitikai Kollokvium 7 078 651  7,4% 84,2% 

Ipari és technológiai 

Konferencia 22 791 823 23,9%  

Továbbképzés Továbbképzések 8 835 000  9,2% 569,7% 

 Tagdíjak 9 535 314  10,0% 126,6% 

 Önkéntes tagdíjak 2 417 000  2,5%  

 1 %-os szja 147 991  0,2% 94,6% 

 Támogatások 3 090 000  3,2% 109,2% 

 Hírdetés 1 689 600  1,8% 102,5% 

 Távoktatást elősegítő szolg. 250 000  0,3% 156,3% 

 Pénügyi és egyéb bevételek 160 146  0,2% 445,9% 

 2019. évi összes bevétel 95 386 781  100,0%   

 

A bevételek között egyszeri eredménynövelő tétel volt az MGYT részére a beruházás-felújítás 

ráfordításainak fedezetét képező – téglajegyként meghirdetett – önkéntes tagdíj bevétel. 
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7. A 2019. évi számviteli mérleg és eredménykimutatás tételeinek elemzése 

 

A Társaság 2019. évi mérleg adatait az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer Ft-ban): 

 

tétel- 

szám 
Tétel megnevezése  

Index 

2019/2018 

    Előző év Tárgyév % 

1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-4. Sorok) 16 121  34 065  211,3% 

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 337  204  60,5% 

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 14 784  32 861  222,3% 

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 000  1 000  100,0% 

5 B. FORGÓESZKÖZÖK (6-9. Sorok) 117 973  111 977  94,9% 

6 I. KÉSZLETEK 596  750  125,8% 

7 II. KÖVETELÉSEK 11 558  11 880  102,8% 

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0  0   

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 105 819  99 347  93,9% 

10 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2 478  3 387  136,7% 

11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 

sor) 136 572  149 429  109,4% 

12 D. Saját tőke (13-16. Sorok) 121 455  132 201  108,8% 

13 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 0  0   

14 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 119 867  121 455  101,3% 

15 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0  0   

16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0  0   

17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 

ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 1 588  10 746  676,7% 

18 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 

TEVÉKENYSÉGBŐL 0  0   

19 E. Céltartalékok 0  0   

20 F. Kötelezettségek (21-23. Sorok) 7 101  8 149  114,8% 

21 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0  0  

22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 128  3 128  100,0% 

23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 973  5 021  126,4% 

24 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 8 016  9 079  113,3% 

25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 

(12+19+20+24 sor) 136 572  149 429  109,4% 

 

A Társaság mérleg főösszege az eszközök és források egyező végösszegével 149.429 ezer Ft, 

amely 9,4%-os növekedést mutat. A mérleg főösszeg változás mögött több egyedi tényező 

kereshető, így mélyebb közgazdasági tartalom egy nonprofit szervezetnél az adat mögött nem 

állapítható meg. 

Az immateriális javak értéke a számviteli szabályok alapján elszámolt értékcsökkenési leírás 

miatt csökkent, mely csökkenéseket kisebb új beszerzések nem ellensúlyozták. 

A befektetett pénzügyi eszközök között a Gyógyszerészi Gondozásért Közhasznú Nonprofit 

Kft. 1.000 ezer Ft-os jegyzett tőkéje került kimutatásra. A jogszabályi előírások alapján e 
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Társaság tőkéjét 3 millió Ft-ra kellett emelni a korábbi 200 ezer Ft-ról. Az MGYT-re jutó 

tőkeemelést, 800 ezer Ft-ot befizettük. Közgazdasági szempontból ez inaktív befektetés, hiszen 

a létrehozott társaság gazdálkodási formájából adódóan osztalék jellegű jövedelem a jogszabály 

erejénél fogva sem realizálható.  

A Társaság által alkalmazott mérleg típusban a tárgyi eszközöknél kell kimutatni a befejezetlen 

beruházások és felújítások kimutatott értékét. Az ezzel kapcsolatos információkat a jelen 

dokumentum 10. fejezetében közöljük. 

A pénzeszközök 99.347 ezer Ft-os állományából a pénztár záró állománya 62 ezer Ft, az 

elszámolási betét számla záró egyenlege 2.643 ezer Ft, 96.300 ezer Ft az OTP-nél elhelyezett 

lekötött betét, valamint a deviza betétszámla egyenlege 342 ezer Ft (1.035,03 EUR). 

A mérleg forrás oldalán a Társaság 1924-es alapítása miatt induló tőkét, jegyzett tőkét nem 

tartalmaz, ilyen jellegű adatok nem kerültek a régebbi korok számvitelébe, illetve az új 

egyesülési jogról szóló törvény alapján bejegyzésre. 

A tőke változások között kell kimutatni az előző évek adózott eredményeit. A 2019. 

gazdálkodási évben a kimutatott tőkeváltozás 121.455 ezer Ft. Hosszú lejáratú 

kötelezettségként mutatjuk ki az Anoli-díj fedezetét képező kölcsön összegét.  

A rövid lejáratú kötelezettségek növekedését a döntően a 2020. január 20-án rendezett általános 

forgalmi adó képezte. 
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A Társaság 2019. évi eredménykimutatását az alábbi táblázat tartalmazza: 

Eredménykimutatás megoszlása az alaptevékenységből (adatok ezer Ft-ban): 

 

 
tétel megnevezése Előző év Tárgyév % 

 1. Értékesítés nettó árbevétele 67 670  91 989  135,9% 

 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0  0    

 3. Egyéb bevételek 2 987  3 301  110,5% 

         ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 0  0    

                   - támogatások 2 987  0  0,0% 

 4. Pénzügyi műveletek bevételei 36  97  269,4% 

 A. Összes bevétel (1±2+3+4+5) 70 693  95 387  134,9% 

 ebből: közhasznú tevékenység bevételei 0  0    

 6. Anyagjellegű ráfordítások 42 326  42 326  100,0% 

 7. Személyi jellegű ráfordítások 23 502  24 464  104,1% 

 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0  0    

 8. Értékcsökkenési leírás 767  692  90,2% 

 9. Egyéb ráfordítások 2 509  1 371  54,6% 

 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1  29  2900,0% 

 B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10) 69 105  84 640  122,5% 

 ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 0  0    

 C. Adózás előtti eredmény (A-B) 1 588  10 747  676,8% 

 12. Adófizetési kötelezettség 0  0    

 D. Adózott eredmény (C-12) 1 588  10 747  676,8% 

 E. Tárgyévi eredmény  1 588  10 747  676,8% 

 

Az értékesítés nettó árbevétele változásának legfontosabb tényezői (adatok Ft-ban):  
  2018 2019 % 

Gyógyszerészet 31 540 450  33 386 000  105,85% 

Acta Pharm. Hung. 2 824 500  2 706 000  95,80% 

Rendezvények 18 109 132  33 976 774  187,62% 

Továbbképzés 6 014 390  8 835 000  146,90% 

Tagdíjak 7 532 200  11 952 314  158,68% 

     
 

Költségek és ráfordítások változásának főbb tényezői (adatok Ft-ban): 

  2018 2019 % 

Anyagköltség 

Nyomtatvány, irodaszer, számítástechnika 550 013  226 194  41,13% 

Energia 391 505  324 033  82,77% 

Egyéb anyagköltségek (főleg tisztítószerek, 

dekoráció, koszorúk, plakettek, stb.) 298 873  285 612  95,56% 

Igénybevett szolgáltatások 

Karbantartás (főleg fénymásoló, számítástechnika) 16 000  85 020  531,38% 

Könyvelés, tanácsadás 3 060 000  3 060 000  100,00% 

Ügyvéd 80 000  170 000  212,50% 

Bérleti díjak (rezsiköltség részét képező) 930 926    0,00% 
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Postaköltség (iroda) 456 679  136 777  29,95% 

Telefon, internet 329 572  407 045  123,51% 

Közös költség 335 916  343 296  102,20% 

Nyomdaköltség  65 940  159 802  242,34% 

Köztisztasági szolgáltatás 507 000  234 000  46,15% 

Foglalkozás EÜ szolgáltatás 26 760  23 784  88,88% 

Egyéb szolgáltatás 246 841  981 206  397,51% 

 

Az egyéb bevételek között a támogatási összegeket kellett elszámolni: 

- SZJA 1%-ának kiutalása 148 ezer Ft 

- Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány támogatásai összesen 3.090 ezer Ft 

A pénzügyi műveletek bevételei nagymértékben csökkentek. Az ezzel összefüggő tényeket a 

kiegészítő melléklet 12. pontjában adjuk. 

Anyagi jellegű ráfordításként kell kimutatni a Társaság anyagköltségeit és az általa igénybe vett 

szolgáltatásokat. A jelentős eltérést a saját rendezésű konferenciák közvetített szolgáltatásai 

okozzák.  

A személyi jellegű ráfordítások alakulását a 11. pontban ismertetjük. 

Egyéb ráfordítások között a legjelentősebb tétel az MGYT által adott támogatások és juttatások: 

850 ezer Ft-os értéke, melynek tételei az alábbiak: 

- Debreceni Orvostanhallgatók TDK támogatása 50 ezer Ft 

- 2019. Évi Herba Medica verseny támogatás 100 ezer Ft 

- Az év gyógyszerészhallgatója támogatás 100 ezer Ft            

- Szegedi Gyógyszerészképzés TDK konferencia  100 ezer Ft 

- Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány támogatása 500 ezer Ft 

 

Az adott és kapott támogatásokkal összefüggésben meg kell jegyezni, hogy a jogszabály 

változása miatt bizonyos támogatásokat szponzorainknak előnyösebb a Magyar 

Gyógyszerésztudományért Alapítvány részére nyújtani, és a támogatási célt az Alapítvány által 

közvetlenül megvalósítani. Ennek az MGYT eredményére történő hatása nulla, ugyanakkor a 

támogatott célok az eredeti célkitűzésnek megfelelően megvalósulnak. 
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Eredménykimutatás megoszlása a vállalkozási tevékenységből: 

 

A vállalkozási tevékenységből 2019-ben 1.690 ezer Ft-ot realizáltunk. 

 

Az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység összevonásával adódik az MGYT 2019. évi 

eredménykimutatása, melynek adatait az alábbi táblázat szemlélteti (adatok ezer Ft-ban): 

 

Tétel megnevezése Előző év Tárgyév % 

1. Értékesítés nettó árbevétele 67 670  91 989  135,9% 

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0  0    

3. Egyéb bevételek 2 987  3 301  110,5% 

        ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 0  0    

                  - támogatások 2 987  0  0,0% 

4. Pénzügyi műveletek bevételei 36  97  269,4% 

A. Összes bevétel (1±2+3+4+5) 70 693  95 387  134,9% 

ebből: közhasznú tevékenység bevételei 0  0    

6. Anyagjellegű ráfordítások 42 326  42 326  100,0% 

7. Személyi jellegű ráfordítások 23 502  24 464  104,1% 

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0  0    

8. Értékcsökkenési leírás 767  692  90,2% 

9. Egyéb ráfordítások 2 509  1 371  54,6% 

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1  29  2900,0% 

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10) 69 105  84 640  122,5% 

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 0  0    

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 1 588  10 747  676,8% 

12. Adófizetési kötelezettség 0  0    

D. Adózott eredmény (C-12) 1 588  10 747  676,8% 

E. Tárgyévi eredmény  1 588  10 747  676,8% 
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8. A Társaság vagyoni helyzetének elemzése 

A Társaság pénzügyi likviditási helyzete kimagaslóan jó. A 2019. december 31-i pénzkészlet 

nagysága 99.347 ezer Ft. A pénzeszközök mellett gazdálkodási tartalékot jelent a Társaság 

ingatlan vagyona is. A bruttó 22.225 ezer Ft-os beszerzési ár és a 14.238 ezer Ft-os jelenlegi 

könyv szerinti érték jelentősen alulértékelt. Az ingatlan piaci értékét jelentősen megnöveli a 

2020-ban üzembehelyezésre kerülő székhely átalakítás és felújítás.  

 

 

 

 

 

 

9. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése (adatok Ft-ban) 

 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

11 Immateriális javak 4 274 751 132 018 0 4 538 787 

1139 Vagyoni értékű jogok terv 

szerinti értékcsökkenése 869 748 0 0 869 748 

1149 Szellemi termékek terv 

szerinti értékcsökkenése 3 537 021 132 018 0 3 669 039 

12 Ingatlanok, vagyoni értékű 

jogok 7 542 332 444 492 0 7 986 824 

1239 Épületek terv szerinti 

értékcsökkenése 7 542 332 444 492 0 7 986 824 

13 Műszaki berendezések, gépek 

járművek 1 060 070 0 0 1 060 070 

1319 Termelő gépek, berendezések 

terv szerinti értékcsökkenése 1 060 070 0 0 1 060 070 

14 Egyéb berendezések,  

felszerelések, járművek 6 905 676 115 852 0 7 021 528 

1419 Üzemi gépek, berendezések 

terv szerinti értékcsökkenése 273 852 0 0 273 852 

1439 Irodai, igazgatási 

berendezések terv sz. écs. 6 631 824 115 852 0 6 747 676 

Összesen 19 914 847 692 362 0 20 607 209 
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10. Tájékoztatás a Társaság székhelyének-felújítási – beruházási munkáiról 

 

A Társaság előző küldöttgyűlése határozott a székhely felújítási és átalakítási munkáiról.  

A tevékenység az MGYT szempontjából hátrányos közgazdasági feltétele, hogy a felújítandó 

ingatlan földhivatali besorolása lakóingatlan, így az általános forgalmi adó 

szabályrendszerében a felújítási munkák ÁFA tartalma nem vonható le, nem igényelhető vissza. 

Azaz normál esetben a felújítás 27 %-kal többe kerül, mert az ÁFA összegét is ráfordításként 

kell elszámolni.  

E negatív hatás ellensúlyozására a szerződéskötésnél arra törekedtünk, hogy minél több olyan 

építőipari kisvállalkozót találjunk, akik ÁFA mentesen tudják számlázni munkadíjukat. Ez 

nyilvánvalóan a beruházás szervezési, koordinálási feladatait lényegesen bonyolultabbá tette, 

de a beruházás végéig a potenciális ÁFA veszteség közel 20 %-át megtakarítottuk.  

 

Mivel az ingatlan rendkívül elhanyagolt volt, így a kivitelezés, és főleg az átalakítási munkák 

során több olyan plusz feladat jelentkezett, amelyek nem tervezett pótmunkák megrendelését is 

szükségessé tették. 

A sok kivitelező, és a nem tervezett pótmunkák együttes hatására sajnos a felújítás és átalakítás 

átadására a beszámolási évben nem kerülhetett sor, így annak üzembehelyezése 2020. évre 

halasztódott. 

 

A beszámolási évben a felújítás közvetlen ráfordításait az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

Számla 

kelte 

Számla 

összege 

(Ft) 

Megnevezés Partner 

2019.12.10 153 500  

bútorlap szabva, élrezárva - 

felújítás ANDÓ Bútoripari Kft. 

2019.06.19 4 796  csomagolószalag - felújítás OBI Hungary Retail Kft. 

2019.06.21 17 880  csomagoló doboz - felújítás PLASTOPACK Kft. 

2019.06.24 3 597  csomagolószalag - felújítás OBI Hungary Retail Kft. 

2019.07.03 162 500  költöztetés - felújítás Tóth Ildikó ev.  

2019.07.04 172 500  költöztetés - felújítás Tóth Ildikó ev.  

2019.10.09 500 000  

üvegezés, asztalos munka - 

felújítás VARGA ZSOLT ev. 

2019.11.08 1 686 433  

építőipari, kivitelezési munkák - 

felújítás SIPI-ÉP Kft 

2019.11.20 1 200 000  ajót - ablak felújítás VARGA ZSOLT ev. 

2019.12.11 5 467 777  

Építőipari kivitelezési munkák 

szerződés szerint I. részlet SIPI-ÉP Kft 

2019.12.16 2 000 000  elektromos szerelés - felújítás Fejős László ev. 

2019.12.17 2 500 000  

festés, mázolás, glettelés - 

felújítás Kiss János ev  

2019.12.18 1 905 000  

átalakulási tervek készítése - 

felújítás 

LETÁK és TAMÁS Építésziroda 

Kft. 

2019.12.18 2 450  

Zártéka Bt. TPAEA8124453 

zárbetét - felújítás Zártéka Bt. 

2019.08.12 1 500 000  

gáz, központifűtés kivitelezési 

munkák előleg ZOBOKI BROSS Kft. 

2019.09.25 1 500 000  víz-gáz-fűtés kivitelezési előleg ZOBOKI BROSS Kft. 

Összesen 18 776 433    
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Számvitelileg a fenti ráfordításokat befejezetlen beruházásként, illetve az utolsó két tételt 

követelésként kellett a Társaság 2019. évi mérlegében kimutatni, tehát a tárgyévben az 

ügyleteknek eredményt befolyásoló hatása nem volt. 

 

A 2020. évi üzembehelyezést követően a beruházási ráfordítások az ingatlanvagyon részét 

képező tárgyi eszközként lesznek aktiválva. A ráaktivált érték évi 2 %-os (azaz 50 év alatt) 

kerül értékcsökkenési leírásként elszámolásra, tehát az ügylet a következő évek gazdálkodását 

sem fogja túlságosan megterhelni. 

 

A 2020. évi ráaktiválást követően áll elő az (a régen beszerzett ingatlanoknál gyakran 

előforduló) sajátságos helyzet, hogy a Társaság ingatlan értékében a ráaktivált érték magasabb 

lesz, mint az eredeti ingatlan érték.  

 

  



 16 

11. Munkaügyi és bér információk 

 

Éves statisztikai létszám 2,7 fő   

     

2019.évben 

alkalmazottak 
Éves juttatás 

Szocho                            

(bruttó bért 

és cafetériát 

terhelő) 

Szja                 

(cafetériát 

terhelő) 

Összesen 

Bruttó bérek 11 186 716 2 078 295   13 265 011 

Cafetéria 675 000 129 516 101 362 905 878 

Összesen    14 170 889 

     

 
Szerződés 

szerinti bruttó 

megbízási díj 

Szocho Szja Összesen 

Megbízási 

díjak 2 162 203 345 911 0 2 508 114 

     

 Szocho Szja Összesen 

Telefon számlák utáni adók 7 287 5 982 13 269 

 

 

A nem egész számmal megadott létszám és bér adatok azt tükrözik, hogy egy munkavállalónk 

munkaköre kiszervezésre került, így az év egy részében már nem bérként került kimutatásra. 

A kiszervezés eredményeképpen közel 15 % költséget is megtakarítottunk. 

 

12. Pénzgazdálkodási tevékenység 

 

A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően kockázatos pénzügyi instrumentumokba 

nem fektetheti a pénzét. A magyarországi inflációs ráta alacsony szintje miatt a kockázat nélküli 

befektetések hozama rendkívül alacsony. Ugyanakkor az esetleges állampapír vásárlások 

esetében a többlethozamokat a pénzügyi kezelési és tőkeszámla vezetési költségek még tovább 

apasztanák. Azt is figyelembe kell venni, hogy az MGYT egy olyan szolgáltatás csomagot vesz 

igénybe a számlavezető OTP Bank Nyrt-nél, amely a bankköltségeit relatíve alacsony szinten 

tartja. Járulékos előny, hogy a Társaságnak átutalást teljesítő ügyfélkör számottevő hányada is 

az OTP-nél vezeti számláját, amely tranzakciós költség megtakarítást jelenthet a 

partnereinknél. 
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13. A számviteli politikával és az értékelési eljárásokkal összefüggő információk 

 

A Társaság számviteli politikája magában foglalja az eszközök és források értékelési 

szabályzatát, az eszközök és források leltározási szabályzatát, a társaság pénzkezelési 

szabályzatát és a társaság bizonylati szabályzatát.  

A számviteli politika meghatározó elemei közül a 2019. évi beszámoló készítés során a tárgyi 

eszközök értékelésének, az értékcsökkenési leírás meghatározási módjának van jelentősége.  

A Társaság a 100.000 Ft alatti tárgyi eszközöket egy összegben, a beszerzéskor számolja el. A 

beszerzései során a várható használati idő meghatározásakor maradványértékkel nem kalkulál.  

A 2019. évben kapott – fel nem használt – támogatásokat a jogszabályban előírtak szerint a 

következő évre elhatároltuk, és a támogatás felhasználásakor számoljuk el. 

 

 

14. Ellenőrzési eljárások hatásának bemutatása 

A beszámolási időszakban pénzgazdálkodást érintő hatósági ellenőrzés nem volt, a személyi 

jövedelemadó 1 %-ának kiutalása előtt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a feltételeket ellenőrizte, 

és a felajánlásokat kiutalta. 

 

 

15. A könyvviteli szolgáltatásért felelős személy 

 

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és a beszámoló összeállításáért 

felel Tóth Ilona adótanácsadó – mérlegképes könyvelő. (1122 Budapest, Magyar jakobinusok 

tere 4/a., regisztrációs szám: 166725).  

A számviteli-adózási tevékenységet Kertész István okleveles közgazdász – adószakértő 

felügyelte (1122 Budapest, Maros u. 4.).  

A Társaság könyvelését – immár 18 éve – a PRE-TAX Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató 

Kft. (1123 Budapest, Kék Golyó utca 2/a., adószám: 12346866-2-43) végezte. 

 

 

16. Vezető tisztségviselők díjazása 

 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság vezető tisztségviselői, és valamennyi aktivistája 

feladatainak ellátásáért díjazásban nem részesül, az aktivisták szűk köre esetenkénti utazási 

költségtérítést kap. 

 

17. A közzétett beszámoló elérési helye 

 

A Társaság beszámolója és közhasznúsági jelentése a civil szervezetek birosag.hu honlapján 

elektronikusan, papír alapon pedig a 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 16. címen érhető el. 

 

18. Lekötött tartalékok  

 

A Társaság lekötött tartalékkal nem rendelkezik. 
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19. Kutatás-fejlesztési tevékenység 

 

A Társaság kutatási-fejlesztési tevékenységet általában nem végez. Ettől eltérően a beszámolási 

évben az EMMI-től kapott 1.843.166 Ft. + ÁFA összegű egyszeri tanulmány készítési 

megbízása ebbe a kategóriába sorolható. 

 

20. Környezetvédelmi információk 

 

A Társaság tevékenységéből adódóan egyedi környezetvédelmi intézkedésekre nem kötelezett. 

 

 

Budapest, 2020. ……………. 

 

 

 

 

 

Dr. Turiákné Dr. Szökő Éva Valéria 

elnök 

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
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1. függelék 

 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság működése során alkalmazandó legfontosabb 

jogszabályok 

 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 

szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

- a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 

- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 

- a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 

29.) KIM rendelet 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

- a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) 

Kormányrendelet 

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

- az SZJA meghatározott részének felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 

- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény / 2011. évi CLVI. törvény 

IX. fejezet a szociális hozzájárulási adóról 

- a szakképzési hozzájárulásról szóló 2011. évi CLV. törvény 

- a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 

- a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 

- a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

- a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény. 
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Határozati javaslat: 

 

……./2020…... számú Küldöttgyűlési Határozat. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 

2020. május …-én tartott Küldöttközgyűlése a Társaság 2019. évi egyszerűsített éves 

beszámolója mérlegét az eszközök és források egyező 149.429 ezer Ft-os végösszegével, 

10.747 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadta. Ugyancsak elfogadásra került a Társaság 

gazdálkodásáról készített szöveges elnökségi beszámoló.  

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. HORVÁTH LÁSZLÓ ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.06.16. 14.55.27


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: lhorvath@med.unideb.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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