
Közhasznúsági  melléklet 2015 évre 

1. A szervezet azonosító adatai: 

Név: BÍZZ Vakon! Közhasznú Egyesület 

Székhely: 1101 Budapest  Népligeti út 2. 

Bejegyző határozat  száma : 60863/2008.9 

Nyilvántartási szám: 01-02-0013178 

Adószám: 18265455-2-42 

Képviselő neve: Balogh Anikó 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

- különböző, látássérültek által használt eszközök (beszélő vérnyomásmérő, beszélő 

lázmérő, fehér botok) beszerzése 

- a Láthatatlan Kiállításnak köszönhetően több rendezvényen is részt vettünk, ahol 
önkénteseinkkel érzékenyítő bemutatót tartottunk, valamint szóróanyagot 
helyeztünk el, mely az egyesületet népszerűsíti és mutatja be.  

 
- Orbán Csaba Kabócát 100.000 Ft anyagi támogatásban részesítettük, hogy 

kiemelkedő sporttevékenységét akadály nélkül tudja folytatni, illetve a 
szükségleteinek megfelelő sporteszközöket tudjon vásárolni.  

 
- a weboldalunkat folyamatosan fejlesztjük, hogy az érdeklődők naprakész 

információkat találjanak oldalunkon, de ezzel egyidőben figyelmet szentelünk a 
nagyon népszerű közösségi média kezelésére is, melyet idén már sikeres marketing 
megjelenésre is használtunk.  
 

- A Láthatatlan Kiállítással közösen rendeztük a Fehér Bot Világnapjára szervezett 

sajtóeseményünket, melyen magyar hírességek is megjelentek és együtt hívtuk fel a 

figyelmet a látássérültek helyzetére. A rendezvény a KIKA bevásárlóközpont 

támogatásával jöhetett létre és a média is közvetítette a programot  

- 30.000 Ft-al támogattuk a Láss Egyesület decemberi MikuLáss futás programját, 

valamint önkénteseinkkel személyesen is részt vettünk a programban és együtt 

hívtuk fel a közösen végzett mozgás örömére a figyelmet.  

- karácsonyt megelőzően közös karácsonyi vacsorát szerveztünk a Kaltenberg 

Étteremben, ahol vakok és látók közösen gyűltek össze egy nagyon kellemes estére. 

Az eseményt nagyon pozitív visszajelzések kísérték.  

  
- alkalmazotti státuszba helyeztünk egy látássérült hölgyet, aki angol nyelv oktatását 

vállalja szintén látássérült társai számára.  Az oktatás ingyenesen vehető igénybe 
vakok számára, melyet a 2016-os évben kibővített formában tervezünk szervezni.  



 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység 

megnevezése : 

a) A lakosság egészségügyi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az 
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997. évi CLVI. 
tv. az egészségügyről 144. § (1) és (2) bek. 

 
b) Rehabilitációs foglalkoztatás  

(1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 21. § a)-g) pont)  

c) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése 
(2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről 1. § (2) és (3) bekezdése) 

Mivel szervezetünk céljai fontosak a társadalom számára, ezért megfelelő támogatottságot is 

kapunk; egyesületünk munkáját önkéntesek is segítik. Az önkénteseink díjazás nélkül 

vállalják, hogy az egyesület céljainak eléréséhez munkájukat adják és idejüket áldozzák. 

Ráfordításaik mértéke igazodik az egyesület programjához és szükségleteihez.  

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

a) 1997. évi CLVI. tv. az egészségügyről 144. § (1) és (2) bek. 
b) 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 21. § a)-g) pont 
c) 2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről 1. § (2) és (3) bekezdése 

 
a közhasznú tevékenység célcsoportja:  

Az elsődleges cél tekintetében közvetlenül a kiskorúak, illetve cselekvőképtelenek vagy 

korlátozottan cselekvőképesek. Közvetetten a felnőttek, szülők, tanárok és gondozók, akik 

hatással lehetnek a gyermekek személyiségfejlődésére.   

A másodlagos cél tekintetében a vakok és gyengén látók, illetve azon látó emberek, akik 

ismeretében vannak annak, hogy valamilyen betegség folytán a látásuk romolni fog, majd 

végül teljesen elveszítik. Összességében minden látássérült a célcsoportunknak tekinthető.  

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 

Alapcél szerinti kiemelt tevékenység elérheti akár a 83.000 főt is, hiszen másodlagos 

tevékenységünk a vakok és gyengén látók számára, mely programtól függően mindenki 

számára elérhető. 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Az alapcél szerinti célokat nagy mértékben tudtuk teljesíteni, hiszen sporteseményt volt 

lehetőségünk támogatni, illetve érzékenyítő programokon részt venni, ahol közvetlenül 

tudtunk a látókkal találkozni, beszélgetni és közvetlen kapcsolatot kialakítani.  



Kiemelkedő eredménynek tekintjük a Fehér Bot Világnapja alkalmából szervezett eseményt, 

melynek pozitív sajtóvisszhangja volt és igen sok megjelenést produkált, melynek 

köszönhetően nagyon sok látó embert értünk el.  

A legkiemelkedőbb eredményünknek azonban mégis a munkaerő-felvételt tekintjük, mely az 

első lépcsője volt a 2016-ban továbbszervezendő ingyenes angol nyelvoktatás 

biztosításának.  

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása: 

Felhasznált vagyon megnevezése         Vagyonelem értéke         Felhasználás célja 

Pénzeszköz                                                          50.-e Ft                      eszközök  

Pénzeszköz                113.-e Ft  adomány  

Pénzeszköz     76.-e Ft  ügyvédi költség 

Pénzeszköz                                                      41.-e Ft                      Bankköltség és pü.szolg.ktg      

Pénzeszköz     75.-e Ft  számviteli szolgáltatás 

Pénzeszköz                                                     46.-eFT                         bérköltség 

Pénzeszköz                           109.-e Ft             nyomdai szolgáltatás 

Pénzeszköz     12.-e Ft  járulékok 

Pénzeszköz                                                     36.-eFT                         karbantartás    

Pénzeszköz                                                     39.-eFt                          tanácsadás 

Pénzeszköz                                                     71.-eFt                         egyéb szolgáltatások 

Pénzeszköz                                                   112.-eFt                         kültéri rendezvény 

Összesen:                                                          780.-e Ft 

 

5. Cél szerinti juttatások. Az egyesületnél 2015 évben nem volt cél szerinti juttatás: 

6.A , A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás: Az előző évekhez hasonlóan az Egyesület 
vezető tisztségviselői, valamint munkatársai sem pénzbeli, sem egyéb juttatásban nem 
részültek, feladatainkat társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül végezzük. 

A működési költségek nagy részét munkatársaink fedezik (gépkocsi üzemanyag költséget, a 
telefonköltséget) lehetőséget teremtve, hogy minél több pénzt tudjunk fordítani a cél 
szerinti tevékenységre. 

 

 



7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók /adatok ezer forintban/ 

Alapadatok                                                                                Előző év                           Tárgyév 

B,Éves összes bevétel:                                                                509.-                                 1.465.- 

Ebből: 

- C ,A személyi jövedelemadó meghatározott  

meghatározott részének az adozó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

1996.évi CXXVI. Tr. Alapján átutalt összeg                                73.-                                       165.- 

-D, Közszolgáltatási bevétel                                                              0                                           0 

- E, Normatív támogatás                                                                    0                                            0 

-F, Az Európai Unió strukturális alapjaiból  

illetve a kohéziós alapból nyújtott támogatás                               0                                            0 

A fenti mutatók segítségével láthatjuk, hogy a megfelelő erőforrásokkal szervezetünk 

rendelkezik, hiszen a két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív.  

G, Korrigált bevétel                                                                     436.-                                  1.300.- 

H,  Összes ráfordítás/ kiadás/                                                     332.-                                     780 .- 

- I, Ebből személyi jellegű ráfordítás:                                           0                                          0 

-J,  Közhasznú tevékenység ráfordításai:                                   332.-                                    780.-     

K, Adózott eredmény:                                                                    177.-                                    685.-        

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma :  11   
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően)                                                                  11                                   15 
  
 
                                                                                                                                                         
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]                                                   igen                         
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]                                                            igen                         
 
Budapest,  2016.03.31 


