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Általános rész 

Az Alapítvány egészségügyi tevékenységét 2007. évben kezdte meg.  

A civil szervezet alapítványi formában működik, közhasznú jogállással 2015.10.06-a óta 

rendelkezik. 

A civil szervezet célja: Tudatosítani a társadalomban, hogy a szív- és érrendszeri betegségek 

nemcsak a férfiak körében, nem csupán idős korban szedik áldozataikat, hanem a nők között 

is ezek okozzák a legtöbb rokkantságot és halált. Célirányos tevékenységgel mindenki 

számára megfelelően ismertté kívánja tenni, hogy a hölgyeknek nyolcszor nagyobb esélyük 

van arra, hogy szívizom infarktus vagy szélütés következtében fejezzék be életüket, mint 

arra, hogy emlőrákban, illetve petefészek-daganatban haljanak meg. 

Székhelye: 1113 Budapest Kapolcs u. 13. 

Internetes honlapja: www.noiszív.hu 

A beszámoló elfogadására dr. Masszi Gabriella az Alapítvány kutaróriumának elnöke 

jogosult. 

Könyvviteli szolgáltatást külső szolgáltató végzi. A külső szolgáltató neve: Horváth Attiláné 

egyéni vállalkozó, elérhetősége: 1188 Budapest, Kölcsey u. 6/b. Regisztrációs száma: 120239.  

A civil szervezetnél a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolóban szereplő adatok 

könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.  

A mérlegkészítés pénzneme: HUF 

A mérlegkészítés időpontja 2022.04.30.  

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet) 

a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a 

nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon 

összevetésének elve alapján határoztuk meg.  

 

Számviteli politika 

A civil szervezet számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény 

alapelveit, a 479/2016 (XII.28.) Kormányrendelet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv (Civil tv.) és a 

350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásait. Ez biztosítja azt, hogy a civil szervezet beszámolója 

reálisan mutatja a szervezet jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a 

jövőbeni tervek is kirajzolódnak.  



Mérlegét a 479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet 3. sz. melléklete, eredménykimutatását ugyanezen 

jogszabály 4. sz. melléklet szerint készíti. Közhasznúsági melléklete a 350/2011. (XII.30.) 

Kormányrendelet melléklete szerinti adattartalommal készíti. Mindezekhez az Országos Bírósági 

Hivatal által rendszeresített PK-742 számú űrlapot használja. 

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 

számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. 

A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény 

előírásai szerint vezesse.  

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály 

megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. 

A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. A támogatások felhasználásának elkülönítését 

gyűjtőszámos rendszer vezetésével végzi.  

Analitikus nyilvántartást vezet a szervezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. 

A civil szervezet tevékenységének jellemzői alapján határozza meg a kivételes nagyságú, illetve 

előfordulású tételeket:  

Kivételes nagyságú bevétel az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő bevétel, amely eléri 

vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes számvitel szerinti bevétel 50 százalékát.  

Kivételes nagyságú költség vagy ráfordítás az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő 

költség, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költség és ráfordítás együttes 

értékének 50 százalékát.  

Kivételes előfordulású bevétel minden olyan bevétel, illetve költség vagy ráfordítás, amely nincs 

szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban a szervezet alaptevékenységével, rendszeres 

tevékenységén kívül esik, a bekövetkezése eseti jellegű. 

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott 

üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét 

növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az 

ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 

1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.  

A civil szervezet kiegyensúlyozottan gazdálkodik. Kizárólag alaptevékenységet folytat, és úgy vállal 

kötelezettségeket, hogy az ne veszélyeztesse az alapcél szerinti tevékenysége ellátását és 

működésének fenntartását. A mérlegkészítésig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező 

vagy körülmény nem áll fenn.  

 

Tájékoztató rész 

A szervezet 2021-ben munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban senkit nem 

foglalkoztatott. felügyelő bizottság tagjai díjazásban részesültek fejenként bruttó 300.000.- Ft-ban, 

összesen 900.000.- Ft összegben. 



Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

Az alapítvány a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság részére sem előleget, sem kölcsönt 

nem folyósított. 

A szervezetnek nincs öt évnél hosszabb futamidejű, sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított 

kötelezettsége.  

Jövőbeni fizetési kötelezettségek, melyek a mérlegben nem jelennek meg, de a pénzügyi helyzet 

értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, nincsenek.  

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.  

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások a tárgy évben nem voltak.  

Tevékenységünket adományokból és az SZJA 1%-ból tartjuk fenn. 

Ráfordításaink között a szervezet működéséhez kapcsolódó költségek (könyvelés, weboldal 

karbantartás, bankköltség) szerepelnek. Ráfordításaink zömét az alapítvány által kiírt, elnyert 

pályázatokra fordított összegek teszik ki. Ezen kívül a kuratórium orvos tagjai (a Covid járvány miatt 

zömében on-line) továbbképzéseket  tartanak a hazai tudományos élet területén, főként 

családorvosok számára. 

Pályázati rendszerünk 

A Harc a Női Szívekért Egészségügyi és Ismeretterjesztő Alapítvány pályázatot hirdet 
kardiológusok, belgyógyászok, pszichiáterek, onkológusok, háziorvosok, praxisközösségek, 
továbbá egészségügyi intézetek és intézmények, betegellátó szervezetek, szakmai 
szervezetek orvosai és egyéb egészségügyi személyzete, valamint betegklubok, 
betegszervezetek, betegeket képviselő egyesületek részére az alábbi témában:        

„A változó korú nők szív- és érrendszeri betegségeinek, továbbá neuropszichiátriai és 
pszihológiai problémáinak kutatásával, megelőzésével, szűrésével, magas szintű ellátásával 
és rehabilitációjával kapcsolatban tervezett tevékenység, ill. a tevékenység által szerzett 
tapasztalatok”.  

 A pályázat célja:  

- elősegíteni a változó korú nők szív- és érrendszeri betegségeinek, továbbá neuropszihiátriai 
és pszichológiai problémáinak a megismerését,  

- az egyes esetek bemutatásával felhívni a figyelmet a hatékony megoldások, kezelések 
lehetséges alternatíváira,  

- a diagnosztizálás, az alkalmazott hatékony gyógyszeres és nem gyógyszeres gyógykezelési 
megoldások elterjedésének elősegítése. 

A pályázat benyújtási lehetősége folyamatos. 

Tárgy évben 29.637.934 Ft cél szerinti juttatást (eszköz beszerzés, kongresszusi részvétel) 

ítélt meg a kuratórium a pályázóknak. 



Mutatószámok 

Vagyoni helyzet mutatószámai: 

A tartósan befektetett eszközök aránya 0,00%. A/(A+B+C)*100  

A forgóeszközök aránya 100,00%. B/(A+B+C)*100  

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) 99,28%. D/(Források összesen)*100  

Az eladósodottság aránya 0,27%. F/(A+B+C)*100  

A nettó eladósodottság 0,28%. (F-BII)/D  

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke 100 ezer Ft. (B+C)-FIII  

Így a forgótőke, sajáttőke aránya 100,45%. (B+C-FIII)/D*100  

A tőkefeszültségi mutató 0,28%. F/D*100 

 

Pénzügyi helyzet mutatószámai  

A likviditási mutatók alapján a civil szervezet likviditása jónak mondható, a forgóeszközök bőven 

nyújtanak fedezetet a kötelezettségekre. 

 

 

Támogatások 

 

Támogatóink: 

 EGIS Gyógyszergyár Zrt 

 77 Elektronika Kft 

Egyéb bevételeink: 

 SZJA 1%: 15.258.- Ft. 

 

 

 


