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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. 

 

 

2017. 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        5.606 e Ft                                  

• Tagdíjból származó bevétel              711 e Ft 

• Szja 1% bevétel                  35 e Ft       

• Lekötött betétek kamata                   8 e Ft 

• Egyéb bevétel                                           61 e Ft 

 

2017. évben realizált kiadások 
 

1. Működési jellegű kiadások 

• Anyagjellegű ráfordítások                  1.558 e Ft 

• Személyi jellegű ráfordítás       2.477 e Ft 

• Értékcsökkenés            205 e Ft 

• Egyéb ráfordítás:         2.152 e Ft 

• Pénzügyi műveletek ráfordításai:              2 e Ft 

 

2. Felhalmozás jellegű kiadás  

     385 e Ft 

 

3. A Társaság által nyújtott támogatások (célszervezetek felsorolásával) 

 

 dr Szemán Julianna                    300 e Ft 

 dr Kelemen Éva        260 e Ft 

 dr Darula Zsuzsa                              260 e Ft 

 Simon József                    134 e Ft 
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 Farsang Evelin        123 e Ft 

 Dr. Yada Nolvachai                1.075 e Ft  

        Összesen:                 2.152 e Ft 

 

 

 

4. A Társaság által kapott támogatások (célszervezetek felsorolásával) 

  

 Rotachrom Kft      1.500 e Ft 

 Diamond Congress Kft     2.607 e Ft 

 Lucienne Kováts      1.199 e Ft 

 Vendel Miklós         300 e Ft 

 Összesen:       5.606 e Ft 

 

A 2017. évi tevékenység bemutatása 

 
A Magyar Elválasztástudományi Társaság 2017-ben két szakmai rendezvényt szervezett. 2017. 

május 30-án Elválasztástudományi Ankét 2017 tudományos ülést szervezett a Társaság a 2016-ban 

elhunyt Fekete Jenő professzor emlékére Budapesten a Mercure Budapest Buda szállodában. Az 

ankéton tíz előadás hangzott el. A rendezvényen mintegy száz fő vett részt. Az ankéthoz 

kapcsolódóan tartottuk meg a METT 2017. évi rendes közgyűlését. 

 

2017. szeptember 6-8. között rendezte meg társaságunk a Diamond Congress rendezvényszervező 

cég közreműködésével a siófoki Hotel Azúrban a 11th Balaton Symposium on High-Performance 

Separation Methods nemzetközi konferenciát. A szimpóziumot a 2017 februárjában elhunyt Tyihák 

Ernő professzor emlékének szenteltük. 

A Balaton Symposium az elválasztástudomány valamennyi területét képviseli, így nemcsak a 

különböző analitikai, hanem a preparatív és az ipari elválasztásokban alkalmazott kutatások, 

módszerek és technikák is bemutatásra kerültek.  

 

A rendezvényen 270 résztvevő jelent meg, a résztvevők 1/3-a külföldi, 2/3-a magyar volt. A Balaton 

Symposium létszámában és programjában is a szakterület legnagyobb magyar szervezésű, 

nemzetközi részvételű rendezvénye. A meghívott vendég előadók, akik egyúttal a szakma 

legkiválóbb képviselői, az USA, Japán, Ausztrália és az EU különböző országaiból érkeztek, hogy a 

magyar kutatókkal együtt ismertessék a legújabb tudományos eredményeiket. A konferencián 53 

előadás hangzott el, 55 poszter került bemutatásra.  

 

A Balaton Symposiumhoz fűződik három nemzetközi elismerés odaítélése. Az 1997-ben, a METT 

által alapított „Halász Medal Award” kitüntetést Tyihák Ernő professzor kapta; a posztumusz díjat 

felesége vette át. A 2004-ben, ugyancsak a METT által alapított „Csaba Horváth Memorial Award” 

díjat Bezhan Chankvetadze professzor (University of Tbilisi, Tbiliszi, Grúzia) vehette át. Első 

alkalommal került átadásra az „Ervin sz. Kováts award for young scientists” díj, amelyet Lucienne 

Kováts (sz. Kováts Ervin professzor özvegye) és Társaságunk alapított 2017-ben. A 4000 CHF 

pénzjutalommal járó díjat Yada Nolvachai (Monash University, Ausztrália) vehette át. 

 

A Társaság pályázat útján két METT tag részére biztosított ingyenes részvételi lehetőséget a 

Balaton Symposiumon. A támogatást a következők nyerték el: 

• Kormány Róbert, Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest 

• Lajkó Gyula, Szegedi Tudományegyetem, Szeged 
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A Társaság pályázat útján egy külföldi PhD hallgató részére tette lehetővé az ingyenes részvételt a 

Balaton Symposiumon. A támogatást Ewa Bartosińska (Gdański Orvostudományi Egyetem, Gdańsk, 

Lengyelország) nyerte el. 

 

A Balaton Symposiumon összesen nyolc fő vett részt pályázati úton vagy poszterdíjjal elnyert 

ingyenes részvételi lehetőséggel. Ezen támogatás összege 1.050.000 Ft. 

 

A Magyar Elválasztástudományi Társaság tagjai részére jelentős támogatást nyújtott a Balaton 

Symposium részvételi díjához. 93 szenior résztvevő fejenként 45 ezer Ft, 15 PhD hallgató fejenként 

30 ezer Ft támogatást kapott. Így a Társaság tagjai összesen 4.635.000 Ft részvételidíj-támogatásban 

részesültek. 

 

A Magyar Elválasztástudományi Társaság 2017-ben pályázat alapján támogatást nyújtott tagjai 

számára az elválasztástudomány területén rendezett, nemzetközileg elismert és szakmai szempontból 

magas színvonalú külföldi konferencián történő részvételhez.  

 

2017-ben az alábbi pályázók nyertek el támogatást: 

 

Darula Zsuzsanna, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged 

Proteomic Forum 2017 (2017. április 2-5, Potsdam, Németország) 

Pap A., Prakash A., Medzihradszky K. F., Darula Zs.: 

O-glycosylation analysis of human serum 

Támogatási összeg: 260 000 Ft 

 

Farsang Evelin, Pannon Egyetem, Veszprém 

HPLC 2017 Prague (2017. június 18-22, Prága, Csehország) 

Farsang E., Horváth Sz., Horváth K.: 

Study of retention behavior of bioactive macromolecules in ultrahigh pressure 

Támogatási összeg: 200 000 Ft 

 

Klement Éva, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged 

Proteomic Forum 2017 (2017. április 2-5, Potsdam, Németország)  

Klement E., Medzihradszky K. F.: 

Information on extracellular PTMs ‘hiding’ in plain sight 

Támogatási összeg: 260 000 Ft 

 

Simon József, MTA-PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport, 

Pécs 

2DCOS-9 (2017. június 7-10, Victoria, Kanada) 

Simon J., Felinger A.: 

Alteration analysis: An alternative to 2DCOR 

Támogatási összeg 200 000 Ft 

 

Szemán Julianna, Cyclolab Kft., Budapest 

HPLC 2017 Prague (2017. június 18-22, Prága, Csehország) 

Szemán J., Csabai K., Varga E., Malanga M., Ludányi K., Szente L.: 

HPLC analysis of folate appended cyclodextrins 

Támogatási összeg: 300 000 Ft 
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A METT által 2017-ben nyújtott támogatások összesítése 

Balaton Symposium részvételidíj-engedmény METT tagok számára       4 635 e Ft 

Balaton Symposium pályázati nyertesei     1 050 e Ft 

Pályázatok külföldi konferencia részvételekre    1 220 e Ft 

Összesen                    6 905 e Ft 

 

 

 

 

 

 

A mérlegtételek részletezése 
 

Mint a kiegészítő mellékletben 

 

Eredmény-kimutatás részletezése 
 

 Mint a kiegészítő mellékletben 

 

Záradék 
 

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, 2018. május 28. 

. 

       Dr. Felinger Attila 

        elnök 
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2017. évi Társadalmi Szervezetek 

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 
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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 Kft. követi a tv. 52.§- nak 4-7. Bekezdésében 

leírtakat, valamint élve a 80.§ 2. bekezdésében rögzített lehetőséggel a100 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 szentendrei fióknál vezetett elszámolási 

betétszámlán tartja. 

 

Pénztár:                  116 eFt 

Elszámolási számla:           15.351 eFt 

Lekötött betétek:           38.587 eFt 

                       Ö s s z e s e n                                                        54.054 eFt 

 

Aktív időbeli elhatárolások:       78 eFt 

 

Saját tőke: 

 

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

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

 

Tárgyévi eredménye 27 eFt nyereség, 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:        268 eFt 

  NAV felé fizetendő:       669 eFt 

  Összesen:        937 eFt 

 

                 

Passzív időbeli elhatárolások:         9 eFt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

IV. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó specifikus rész 

 

 

 

 

Elszámolt bevételek: 

 

             Tagdíjak              711 eFt 

  Kapott támogatás, adomány                               5.606 eFt  

                        Kapott kamat,                  8 eFt  

  Egyéb:                  61eFt 

  Szja 1%                35 eFt 

  Célszerinti tevékenység árbevétele:               0 eFt 

                        Összesen:           6.421 eFt 

 

Elszámolt ráfordítások: 

 

Anyagjellegű ráfordítások                1.558 e Ft 

Személyi jellegű ráfordítás     2.477 e Ft 

Értékcsökkenés         205 e Ft 

Egyéb ráfordítás:       2.152 e Ft 

Pénzügyi műveletek ráfordításai:           2 e Ft 

 

  Összesen                  6.394 e Ft 

 

 

 

 

 

 

Jelen beszámolót összeállította:  

     Sugár Györgyné  

                                                Bejegyzett könyvvizsgáló 

                                                KVKSZ: 001640 

 

 

 

 

 

 

Pécs, 2018.05.28. 

     

 

                                    __________________________________ 

                                                                                           Dr Felinger Attila 

          elnök 


