
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

3 6 0 0 Ózd

Bocskai István út

4

    

0 5 0 2 0 0 6 3 8 8 4

1 1 P k 6 0 0 9 1  2 0 0 5 0 2

1 8 4 4 7 3 0 5 1 0 5

Szűrös Ferenc Zsolt

Ózd 2 0 1 9 0 5 2 8
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

304 501

304 501

304 501

304 501

354 304

-50 197

304 501
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

128 581 128 581

19 19

109 581 109 581

14 104 14 104

128 581 128 581

178 336 178 336

48 48

178 384 178 384

-50 197 -50 197

-50 197 -50 197
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

352 352

95 125 95 125
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PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

3 6 0 0 Ózd

Bocskai István út

4

    

1 1 P k 6 0 0 9 1  2 0 0 5 0 2

0 5 0 2 0 0 6 3 8 8 4

1 8 4 4 7 3 0 5 1 0 5

Szűrös Ferenc Zsolt

szociális tevékenység

családi nap megrendezése

terápiás foglalkozások megszervezése, tanácsadói iroda működtetése

halmozottan sérült személyek, valamint családtagjaik

67

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 21.26.30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

0 0

0 0

0 0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

128 581

95 125

33 456

178 384

48

-50 197

4
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

NEA-TF-18-SZ-0371

Nemzeti Együttműködési Alap

2018

352 000

176 000

155 575

352 000

29 000

126 575

20 425

176 000
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 21.26.30



PK-442
PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

avdhA1-484a6180-62db-4098-9f35-baa853ac028b.pdf



KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2018. év 

 

1. A szervezet azonosító adatai: 

           

 Név: Halmozottan Sérültek Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Szülőszövetsége 

           Székhely: 3600 Ózd, Bocskai István utca 4. 

          Bejegyző határozat száma: 0500/Pk.60091/2005. 

           Nyilvántartási szám: 05-02-0063884 

           Képviselő neve: Szűrös Ferenc Zsolt 

 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

2018. májusban közgyűlést tartottunk, ahol elfogadtuk az előző évi beszámolót, és 

megbeszéltük a tárgyévre vonatkozó feladatokat, szabadidős programokat 

 

2018. június hónapban családi napot tartottunk, ahol terápiás foglalkozásokat 

szerveztünk sérült személyeknek. 
 

2018. augusztus hónapban megnyitottuk Tanácsadói Irodánkat. Szeretnénk segítséget 

nyújtani különböző ügyintézések lebonyolításában, információ nyújtásban, pénzbeli 

ellátások megigénylésében, továbbá segítünk az oktatási intézményekkel, illetve a 

fogyatékosokat ellátó intézményrendszerekkel való kapcsolattartásban. 
 

2018. szeptember hónapban, a korábbi sikerére tekintettel, újabb családi napot 

tartottunk, ahol ismételten terápiás foglalkozásokat szerveztünk. 

 

2018. október hónapban elkezdtük egyesületünk honlapjának elkészítését. Szórólapok 

segítségével szeretnénk jobban megismertetni szervezetünket, így november hónapban 

elkészültek a kidolgozott propagandaanyagok. 

 

2018. decemberében Mikulás ünnepséggel kedveskedtünk kis tagjaink és családjaink 

részére. Ajándékcsomaggal és vendéglátással, sérült tagjaink által előadott karácsonyi 

műsorral zártuk az évet.  

 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

 

A fogyatékosokat megillető jogok érvényesítése1998.évi XXVI. tv 2 §(5)  

 

Ennek keretében az Egyesület a halmozottan sérült személyek, családjaikat és az őket 

segítő szakemberek és intézmények részére szakmai és anyagi segítséget nyújt, 

programokat, kezdeményezéseket valósít meg annak érdekében, hogy a halmozottan 

sérültek oktatáshoz, neveléshez, családi élethez, foglalkoztatáshoz, kultúrához és 

sporthoz, valamint emberi méltósághoz és állampolgársághoz fűződő jogai 

maradéktalanul érvényesüljenek. 

 

            A rehabilitációs szolgáltatás, ellátás1998.évi XXVI. tv. 21 § b); C); g) 



 

Ennek keretében az Egyesület a megfelelő szakemberek és szolgáltatások elérését 

támogató információk gyűjtésével és közreadásával segíti a halmozottan sérült 

személyeket és hozzátartozóikat abban, hogy hozzáférjenek a nevelésükhöz, 

egészségügyi ellátásukhoz, foglalkoztathatóságuk javításához szükséges 

lehetőségekhez. Az Egyesület támogatja a családokat és a szakembereket abban, hogy 

a halmozottan sérültek fejlesztésére irányuló együttműködésük akadályai elháruljanak. 

Az Egyesület törekszik a halmozottan sérült személyek és hozzátartozóik pihenésének, 

aktív szabadidős  tevékenységeinek támogatására.  

 

Gyermekvédelem 1997.évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 2. §  

 

Ennek keretében az Egyesület információs, tanácsadó és képzési programokat, 

kezdeményezéseket valósít meg annak érdekében, hogy a halmozottan sérült 

gyermekek érdekei maradéktalanul érvényesülhessenek mind a nevelés, mind pedig az 

általuk igénybe vett egyéb szolgáltatások, ellátások során. 

 

Esélyegyenlőség biztosítása 2003. évi CXXV. törvényaz egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról31. §(1)  

 

Ennek keretében az Egyesület által létre hozott Tanácsadói Iroda, igyekszik 

információs, tanácsadói és egyéb szakmai segítséget nyújtani a halmozottan sérült 

személyek lakóhelyén működő önkormányzatok és intézmények számára ahhoz, hogy 

a nevelés, foglalkoztatás, az egészségügyi és szociális területén, valamint a 

közszolgáltatások elérése kapcsán tett esélyegyenlőségi intézkedéseik 

megalapozottabbak legyenek, illetve elérjenek a halmozottan sérültekhez is. 

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő 

halmozottan sérültek, valamint családtagjaik. 

 

           Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 

 

           A közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

- információ nyújtás,  

- ügyintézésben való segítségnyújtás 

- érdekképviselet 

- szabadidős programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás 
megnevezése Előző év* Tárgyév* 

      

      

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

      

A. Vezető tisztségviselőknek 
nyújtott juttatás összesen:     

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

B. Éves összes bevétel 128 581 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. törvény alapján 
átutalt összeg 95 125 

D. közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. normatív támogatás 0 0 

F. az Európai Unió 
strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 

G. Korrigált bevétel [B-
(C+D+E+F)] 33 456 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 178 384 

I. ebből személyi 
jellegű ráfordítás 

 
 
 0 48 

J. Közhasznú tevékenység 
ráfordításai 0 0 

K. Adózott eredmény -50 197 



L. A szervezet munkájában 
közreműködő közérdekű 
önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma 
(főben; a közérdekű 
önkéntes tevékenységről 
szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelően)  4 

Erőforrás-ellátottság 
mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) 
[(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]  Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen  

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-
A2)/(H1+H2)≥0,25]  Nem 

Társadalmi támogatottság 
mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) 
[(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Igen  

Ectv. 32. § (5) b) 
[(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]  Nem 

Ectv. 32. § (5) c) 
[(L1+L2)/2≥10 fő]  Nem 
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