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A Magyar Elválasztástudományi Társaságot a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 

törvény alapján a Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.832/1996/8. számú határozatában 2009. március 14-től 

közhasznú szervezetté nyilvánította. 

A Magyar Elválasztástudományi Társaság Alapszabályban rögzített célja, hogy a különböző 

elválasztástudományokkal foglalkozó tagjai tudományos ismeretei bővüljenek, közéleti aktivitásának 

teret biztosítson, munkájukat és eredményeiket elismerje és elismertesse, szakmai érdekeit védje, e 

tudomány fejlesztését elősegítse, továbbá a szakmai színvonal emeléséhez hozzájáruljon.  

 

Ennek elérése érdekében közhasznú tevékenységét elsősorban az alábbi területeken fejti ki: 

– tudományos tevékenység, kutatás,  

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

 

2018. évben realizált bevételek 

  

1. Közhasznú tevékenység bevételének részletezése  

 

• Célszerinti tevékenységből befolyt összeg               0 e Ft         

 

2. Támogatások, egyéb bevételek: 

 

• A Társaság önkormányzattól támogatásban nem részesült 

• A Társaság költségvetési támogatásban nem részesült. 

• Közhasznú célú működésre kapott egyéb támogatás        2.033 e Ft                                  

• Tagdíjból származó bevétel              717 e Ft 

• Szja 1% bevétel                  58 e Ft       

• Lekötött betétek kamata                   3 e Ft 

• Egyéb bevétel                                            0 e Ft 

 

2018. évben realizált kiadások 
 

1. Működési jellegű kiadások 

• Anyagjellegű ráfordítások                  2.701 e Ft 

• Személyi jellegű ráfordítás       2.893 e Ft 

• Értékcsökkenés            449 e Ft 

• Egyéb ráfordítás:            569 e Ft 

• Pénzügyi műveletek ráfordításai:          717 e Ft 

 

2. Felhalmozás jellegű kiadás           357 e Ft 

 

3. A Társaság által nyújtott támogatások (célszervezetek felsorolásával) 

 

 Eke Zsuzsanna                    282 e Ft 

 Zelenyánszki Dóra        142 e Ft 

 Rédei Csanád                                         141 e Ft 

         Összesen:                   565 e Ft 
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4. A Társaság által kapott támogatások (célszervezetek felsorolásával) 

  

 Rotachrom Kft      1.500 e Ft 

 Lucienne Kováts         533 e Ft 

 Összesen:       2.033 e Ft 

 

A 2018. évi tevékenység bemutatása 

 
A Magyar Elválasztástudományi Társaság 2018-ban két szakmai rendezvényt szervezett. 2018. 

május 28-án Elválasztástudományi Ankét 2018 tudományos ülést szervezett a Társaság Budapesten a 

Mercure Budapest Buda szállodában. Az ankéton hét tudományos előadás hangzott el. A 

rendezvényen mintegy száz fő vett részt. Az ankéthoz kapcsolódóan tartottuk meg a METT 2018. évi 

rendes közgyűlését. 

 

A 2018. október 18-án Orange-ban (CT, USA) megrendezett 18th Csaba Horváth Medal Award 

Symposiumon került átadásra a Connecticut Separation Science Council és a Magyar 

Elválasztástudományi Társaság által közösen gondozott Csaba Horváth Memorial Award díj. A díj 

2018. évi kitüntetettje Prof. Milton Lee (Brigham Young University, Provo, Utah, USA).  

 

A Magyar Elválasztástudományi Társaság 2018. november 8–10. között Tapolcán rendezte meg az 

Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2018 konferenciát. A rendezvényen 235 résztvevő jelent meg. 

Az Elválasztástudományi Vándorgyűlés létszámában és programjában is a szakterület legnagyobb 

hazai rendezvénye. A konferenciát megelőző délután, november 7-én két rövid tanfolyam, a 

konferencián 30 tudományos előadás hangzott el, illetve 45 poszter került bemutatásra. 

Alapító elnöke, Nyiredy Szabolcs (1950-2006) emlékének megőrzése céljából a Magyar 

Elválasztástudományi Társaság 2008-ban Prizma-díj Nyiredy Szabolcs emlékére kitüntetést hozott 

létre 40 év alatti, fiatal hazai kutatók számára, kimagasló elválasztástudományi kutatások 

elismerésére. A 2018. évi díj az Elválasztástudományi Vándorgyűlésen került átadásra.  

A díjazott Turiák Lilla (MTA TTK, Budapest). 

 

A Társaság tagjai számára pályázat útján ingyenes részvételi lehetőséget hirdetett meg az 

Elválasztástudományi Vándorgyűlésre. A pályázatot a következők nyerték el:  

Bajtai Attila, Szegedi Tudományegyetem 

Kecskeméti Ádám, Debreceni Egyetem 

Kecskeméti Gábor, Szegedi Tudományegyetem 

Orosz Tímea, Szegedi Tudományegyetem 

 

Társaságunk anyagilag támogatta tagjai részvételét az Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2018 

rendezvényen. 71 fő részére összesen 660 ezer Ft támogatást nyújtottunk részvételidíj-kedvezmény 

formájában.  

 

Az Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2018 kiemelkedő posztereinek bemutatói közül a Társaság 

az alábbi támogatást nyújtotta: 

Tóth Gábor, MTA TTK, Budapest; 

Mező Emerencia, Pécsi Tudományegyetem, Pécs 

részére a 12th Balaton Symposium rendezvényen, 

Körmöczi Tímea, Szegedi Tudományegyetem, Szeged 

számára az ISC 2020 konferencián biztosít a METT ingyenes részvételi lehetőséget. 

 



A Magyar Elválasztástudományi Társaság 2018-ban pályázat alapján támogatást nyújtott tagjai 
számára az elválasztástudomány területén rendezett, nemzetközileg elismert és szakmai szempontból 
magas színvonalú hazai és külföldi konferencián történő részvételhez. 2018-ban az alábbi pályázók 
nyertek el támogatást: 
• Eke Zsuzsanna, EL TE Analitikai Kémia Tanszék, Budapest 

ISC 2018 -32nd International Symposium on Chromatography (2018. szeptember 23-27, 
Cannes-Mandelieu, Franciaország) 
Támogatási összeg: 285 OOO Ft 

• Rédei Csanád, PTE Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs 
ISC 2018 -32nd International Symposium on Chromatography (2018. szeptember 23-27, 
Cannes-Mandelieu, Franciaország) 
Támogatási összeg: 200 OOO Ft 

• Zelenyánszki Dóra, PTE Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs 
ISC 2018 -32nd International Symposium on Chromatography (2018. szeptember 23-27, 
Cannes-Mandelieu, Franciaország) 
Támogatási összeg: 200 OOO Ft 

A METT által 2018-ban nyújtott támogatások összesítése 
Elválasztástudományi Vándorgyűlés részvételidíj-engedménye 
METT tagok számára 
Elválasztástudományi Vándorgyűlés pályázati nyertesei és 
poszterdíjasok 
Pályázatok külföldi konferencia részvételekre 
Prizma-díj 
Összesen 

A mérlegtételek részletezése 

Mint a kiegészítő mellékletben 

Eredmény-kimutatás részletezése 

Mint a kiegészítő mellékletben 

Záradék 

660 e Ft 

532 e Ft 
565 e Ft 
500 e Ft 

2 257 e Ft 

Tárgyévi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a jelentéshez csatolva. 
A jelentés a vezetőség által megőrzésre kerül azzal, hogy abba bárki betekinthet, illetve saját 
költségére másolatot készíthet. 

Pécs, 2019. május 29. 

Magyar m ,,,'d llHtl4iü1.dom;inyi 

Tsr!l:uág 

7624 Pécs, Ifjúsá& útja 6. 
Adószám: 18157781-2-02 

� r-:-<.:J_ vJ.---__ Dr. Felinger Attila 
elnök 
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2018. évi Társadalmi Szervezetek 

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

I. Általános rész 

 

 

I.1.Társaság bemutatása 

 

 

A társaság 1996. június 24-én alakult szakmai rendezvények, kiállítások szervezése, szakmai 

kiadványok szerkesztése, kiadása, terjesztése érdekében. 

Alakulási forma: társadalmi szervezet.                                                                      

A társaság képviseletére jogosult személy: Dr Felinger Attila elnök  

 

 

I.2. Számviteli politika ismertetése 

 

 

A Számviteli tv. rendelkezései értelmében a Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, 

melynek részei:  

➢ Mérleg (A típusú) 

➢ Eredménykimutatás összköltség eljárással (A típusú) 

➢ Kiegészítő melléklet  

   

A mérleg tagolását és tartalmát a tv. 1. számú melléklete szerint készítik el, a továbbtagolás és 

új tételek felvételének lehetőségével a Vállalkozás nem él.  

Az Eredménykimutatás tartalmára és tagolására vonatkozóan a tv. 71.§ alapján az 

ÖSSZKÖLTSÉG eljárás módszerét választotta, ennek megfelelően a költségek elszámolását 

költségnemek szerint végzi, a 6. És 7. Számlaosztályt nem használja. 

Az eredménykimutatás tagolását és tartalmát a tv. 2. Sz. melléklete szerint készítik el. 

 

 

A vállalkozás az Egyszerűsített Éves beszámoló elkészítéséhez szükséges számviteli adatokat 

a kettős könyvvitel rendszerében rögzíti, ennek keretében a gazdálkodó a tevékenysége során 

felmerülő összes, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható eseményről – az 

eszközökről, a forrásokról és az azokban bekövetkezett változásokról – folyamatos, 

hézagmentes nyilvántartást vezet és azt a naptári év végével lezárja. 

 

A Társaság számlarendje az ajánlott számlakeret-tükör alapján került kialakításra biztosítva a 

formai és tartalmi egyezőségeket, valamint kielégítve a Társaság tevékenységéből fakadó 

belső információigényeket. 

 

 

I.3.  Amortizációs politika 

 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési költségét a hasznos élettartam végén 

várható maradványértékkel csökkentve annyi évre kell felosztani, ahány évig ezeket az 

eszközöket előreláthatóan használni fogják. 

A maradványérték meghatározása eszközönként egyedileg történik az aktiváláskor 

rendelkezésre álló információk alapján.  
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A vállalkozás vezetésének döntése értelmében az alkalmazott leírási módszer: 

 

BRUTTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN SZÁMITOTT LINEÁRIS LEIRÁSI MÓD A 

HASZNÁLATBAVÉTEL NAPJÁTÓL KEZDŐDŐEN. 

 

Az értékcsökkenési leírás elszámolásánál a Társaság követi a tv. 52.§- nak 4-7. bekezdésében 

leírtakat, valamint élve a 80.§ 2. bekezdésében rögzített lehetőséggel a 100 ezer Ft egyedi 

beszerzési érték alatti eszközöket használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy 

összegben számolja el. 

 

Az értékcsökkenési leírás besorolása a tárgyi eszközöknél a tao. trv. alapján, szakmai 

mérlegelést követően egyedileg történik. 

 

A Társaság terven felüli értékcsökkenést a tv. 53.§- a szerint számol el. 

 

 

 

II. Tájékoztató rész 

 

 

A Társaság ez évben két jelentősebb rendezvényt tartott, mely kimagasló eredménnyel, és 

elismeréssel zárult. Az események részletezve a társaság közhasznúsági jelentésében. 

Céltartalék képzésére a Társaságnál nem került sor. 

Lejárt kintlévősége nincs, a társaság készpénzben és átutalással teljesíti beszerzéseit és 

készpénzben, átutalással értékesít. 

 

 

Alkalmazottakra vonatkozó adatok: 

 

 

A Társaságnál nincs alkalmazott.      

 

III. Mérleghez kapcsolódó specifikus rész 
 

 

 

 

A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így 

beruházások és beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek. 

 

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének 

elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt. 

 

 

Saját és vásárolt készlettel a társaság jelenleg nem rendelkezik.  
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Követelések: 

                          

 Vevő követelés:              0 eFt 

Banki követelés:                    0 eFt 

           Ö s s z e s e n                                                                   0 eFt 

 

 

Pénzeszközök: 

 

A Társaság pénzeszközeit házipénztárában és az OTP, UniCredit banknál vezetett elszámolási 

betétszámlán tartja. 

 

Pénztár:                   143 eFt 

Elszámolási számla:            10.008 eFt 

Lekötött betétek:                     0 eFt 

                       Ö s s z e s e n                                                         10.151 eFt 

 

Aktív időbeli elhatárolások:        48 eFt 

 

Saját tőke: 

 

A korábbi évek felhalmozott eredményéből (eredménytartalék) nem történt felhasználás.  

Értékhelyesbítés lehetőségével a Társaság nem él, így értékelési tartaléka sincs. 

 

Tárgyévi eredménye -4.518 eFt veszteség, mely az alaptevékenységből, támogatásból, 

tagdíjak bevételeiből, valamint az ehhez kapcsolódó költségek egyenlegéből tevődött össze.   

 

Kötelezettségek:  

  

Zálogjoggal biztosított kötelezettségei nincsenek 

Pénzügyi helyzet szempontjából jelentőséggel bíró pénzügyi kötelezettségei – melyek a 

mérlegben nem jelennek meg – nincsenek. 

                          

Rövid lejáratú kötelezettségek: 

  Szállítók:        133 eFt 

  NAV felé fizetendő:       588 eFt 

  Összesen:        721 eFt 

 

                 

Passzív időbeli elhatárolások:         12 eFt. 
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IV. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó specifikus rész 

 

 

 

 

Elszámolt bevételek: 

 

             Tagdíjak              717 eFt 

  Kapott támogatás, adomány                                2033 eFt  

                        Kapott kamat,                  3 eFt  

  Egyéb:                   0 eFt 

  Szja 1%                58 eFt 

  Célszerinti tevékenység árbevétele:               0 eFt 

                        Összesen:           2.811 eFt 

 

Elszámolt ráfordítások: 

 

Anyagjellegű ráfordítások                2.701 eFt 

Személyi jellegű ráfordítás     2.893 eFt 

Értékcsökkenés         449 eFt 

Egyéb ráfordítás:         569 eFt 

Pénzügyi műveletek ráfordításai:       717 eFt 

 

  Összesen                  7.329 eFt 

 

 

 

 

 

 

Jelen beszámolót összeállította:  

     Sugár Györgyné  

                                                Bejegyzett könyvvizsgáló 

                                                KVKSZ: 001640 

 

 

 

 

 

 

Pécs, 2019. május 22. 

     

 

                                    __________________________________ 

                                                                                           Dr. Felinger Attila 

          elnök 


