
Közhasznúsági  melléklet 2017 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: 18265455-1-42 

Képviselő neve: Balogh Anikó 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

- A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, a Láthatatlan Kiállításnak köszönhetően 
több rendezvényen is részt vettünk, melynek keretein belül önkénteseinkkel 
érzékenyítő bemutatót tartottunk az érdeklődők számára. Az ilyen jellegű események 
során szóróanyagot is helyezünk el, mely az egyesületet népszerűsítését szolgálja.  

 
- Mivel egyesületünk elkötelezett híve a sportnak és a látássérültek sporthoz való 

hozzájutás támogatásának, idén is segítettük paralimpikonunkat, Orbán Csaba 
Kabócát kerékpár alkatrész és a sportteljesítményéhez hozzájáruló táplálék-kiegészítő 
vásárlásával.  

 
- Természetesen a fejlődésünk szempontjából fontos, hogy a weboldalunkat 

folyamatosan fejlesztjük, hogy az érdeklődők naprakész információkat találjanak 
oldalunkon. Ezen kívül a tavalyi példából kiindulva a közösségi média felületén 
továbbra is igyekeztünk aktívabban részt venni.  
 

- Immáron hagyománynak tekinthető a nyári időszakban a látássérülteket is aktívan 

bevonó szabadtéri aktivitások szervezése. Az idei kirándulás úticélja a Tisza-tó volt, 

ahol a sarudi Élményfaluba 21 fővel látogattunk el. Érkezéskor pogácsa és üdítő várta 

a csapatot,majd sárkányhajózni indultunk. A hajók irányítását látássérültek és látók 

kísérők közösen végezték. Ez után a lovardában gyönyörű hucul lovakat látogattunk 

meg. A lovaglást követően ismét a vízé volt a főszerep: motorcsónakba szálltunk és 

körbeszáguldottuk a tavat. Ez után ki-ki egyénileg választott programot magának.  

 
- A Láthatatlan Kiállítással közreműködve októberben ismételten megrendeztük a 

Fehér Bot Világnapjára szervezett rendezvényünket, bár a korábbiaktól eltérően egy 

budapesti általános iskolával dolgoztunk össze és gyerekeknek tartottunk 

iskolaidőben játékos feladatokat bekötött szemmel, illetve ügyeltünk arra, hogy a 

gyerekek személyesen is találkozhassanak látássérültekkel, ezzel is közelebb és 

elérhetővé, természetessé téve az elfogadást látó és nem látó között.  

 



 

- Most már elmondhatjuk, hogy a Láss Egyesület MikuLÁSS rendezvényének 

támogatása immár hagyománnyá vált, ugyanis ez évben is 30.000 Ft-al támogattuk az  

egyesület decemberi programját, ami lényegében 10 futó nevezési díját jelenti. 

Valamint önkénteseinkkel személyesen is részt vettünk a programban és együtt 

hívtuk fel a közösen végzett mozgás örömére a figyelmet.  

- Ahogy az év vége közeledik, a karácsonyi megemlékezés sem maradhat el. A tavalyi 

sikeres alkalomnak köszönhetően idén ismét a Makadám étteremben szerveztünk 

karácsonyi vacsorát a látássérültekkel közösen, melyen közel 30 fő vett részt.  

- A 2017-es év teljesítményét nagyban meghatározta az ingyenes angoloktatás 
szervezése, melynek köszönhetően alapfokon indítottunk el kiscsoportos oktatást, 
illetve egy fő középfokú nyelvvizsgára való felkészítését is tartjuk. A vizsga hamarosan 
kezdetét veszi és nagyon bízunk benne, hogy sikeresen fog zárulni.  

 
- A Nemzeti Színház rendezésében az Úr komédiásai című darabra látogattunk el, 

amely habár nem audionarrált előadás volt, mégis nagy hatással volt a hallgatókra, 
hiszen a színpadon Barkó Tamás, egy látássérült előadó is szerepelt.  
 

- A legnagyobb horderejű program, amelyet elindítottunk az az Arany Bot Díj 
létrehozása, melynek folyamatai átnyúlnak a 2018-as évre is.  Bízva az “együtt” 
erejében úgy gondoltuk, hogy egy új hullám létrehozására van szükség, melynek 
eredményeképpen „divatba lehetne hozni” az egymásra figyelést, a segítségnyújtást 
az arra rászorulóknak; jelen esetben a vakok és látássérültek számára.  Ezt az „új 
hullámot”az Arany Bot Díj  létrehozásával keltjük életre. A programról bővebb 
információkat a www.aranybot.hu oldalon találhatnak.  
 
 

 
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.  

http://www.aranybot.hu/


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:  

Elsősorban 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.  

Fontos, hogy a jobb életminőség jegyében segítsük a már látásukat elveszített társainkat is 

különböző programokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájuttatással.  

A tevékenységünk egy része viszont a látókra koncentrálódik, akik nagy szerepet tölthetnek 

be a szemléletváltozásban: azzal, hogy észreveszik, a kisebb segítség is lehet nagy horderejű 

az egyén életében.  

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 

A 2017-2018-as évben az Arany Bot Díj létrehozásával országos szintű elérést tervezünk.  

A ténylegesen elért célcsoport azonban továbbra is a látássérülteket jeleni, akik létszáma 

megközelítőleg 83.000 fő.  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Az alapcél szerinti célokat idén is tudtuk teljesíteni, hiszen sporteseményt volt lehetőségünk 

támogatni, illetve az oktatásban is jelentős előrelépést tettünk a minőséget és a 

mennyiséget illetően is.  

Kiemelkedőnek tekinthető az országos elérést célzó Arany Bot Díj létrehozása, melynek 

gálaeseménye a 2018-as évben fog realizálódni. A díj szervezése folyamán nagyobb 

összefogást tettünk más, látássérülteket támogató szervezetekkel is.  

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása: 

Felhasznált vagyon megnevezése         Vagyonelem értéke         Felhasználás célja 

Pénzeszköz                                                             33.-e Ft                      eszközök  

Pénzeszköz      540.-e Ft  oktatás 

Pénzeszköz                                                        42.-e Ft                      Bankköltség és pü.szolg.ktg      

Pénzeszköz       80.-e Ft  számviteli szolgáltatás 



Pénzeszköz                                                          4.-eFT                         posta 

Pénzeszköz                                  5-e Ft               nyomdai szolgáltatás 

Pénzeszköz                      8.-e Ft  kiküldetés 

Pénzeszköz                                                          2.-eFT                      illeték,késedelmi pótlék   

Pénzeszköz                                                        15-eFt                          hirdetés 

Pénzeszköz                                                     212.-eFt                         egyéb szolgáltatások 

Pénzeszköz                                                      80.-eFt                         Adott támogatás 

Pénzeszköz                  23.eFt            értékcsökkenés  

    

Összesen:                                                          1.044.-e Ft 

 

5. Cél szerinti juttatások. Az egyesületnél 2017 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:                                                                1.215.-                                 2772.- 

Ebből: 

- C ,A személyi jövedelemadó meghatározott  

meghatározott részének az adozó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

1996.évi CXXVI. Tr. Alapján átutalt összeg                                101.-                                       63.- 

-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                                                                     1114.-                                    2709.- 

H,  Összes ráfordítás/ kiadás/                                                     1719.-                                    1044 .- 

- I, Ebből személyi jellegű ráfordítás:                                          238                                             0.- 

-J,  Közhasznú tevékenység ráfordításai:                                  1719.-                                    1.044.-     

K, Adózott eredmény:                                                                   -504.-                                    1.728.-        

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma :  11   
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően)                                                                  15                                   15 
  
 
                                                                                                                                                         
Erőforrás-ellátottság mutatói                                                                         Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]                                           igen 
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                                                nem 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]                                                   igen                         
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]                                                            igen                         
 
Budapest,  2018.04.30 


