
Közhasznúsági  melléklet 2018 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.  

 
- A 2018-as év aktív kikapcsolódásának helyszínéül ismét egy vízparti helyszínt 

választottunk és Agárdra látogattunk el látássérültekkel. A program része volt egy 
vezetett kenus kincskeresés, majd csapatjátékok és fürdés. A napot egy finom óriás 
bográcsozással zártuk.  
 

- Idén a Fehér Bot Világnapjára szervezett rendezvényünk a korábbiaktól eltérően egy 

díjátadó gálával kötöttük össze.  

Létrehoztuk ugyanis az Arany Bot díjat (www.aranybot.hu) , amit az év kiemelt 

projektjének tekintünk. A látássérültekért tevékenykedő vállalatokat, civil 

szervezeteket és magánszemélyeket díjaztuk. Az elismeréseket pedig a Fehér Bot 

Napja alkalmából egy díjátadó gála keretén belül adtuk át. A díjátadó helyszíne a 

Fogadj Örökbe egy Macit! Alapítvány által üzemeltetett Premier KultCafe volt.   

Több hónapon keresztül vártuk a jelöléseket a három említett kategóriában, melyek 

közül gondos tanulmányozás után egy öt tagú zsűri választotta ki a kategória 

legjobbjait. Külön erre a projektre létrehozott honlapunkon keresztül a közönségnek 

is volt lehetősége a jelöléseket átolvasni és szavazni, melyek alapján közönségdíjat is 

át tudtunk adni egy látássérült számára.  

Terveink szerint a 2019-es évben is folytatjuk a hagyományt és ismételten kiosztjuk a 

díjakat az arra leginkább érdemeseknek.  

- A 2018-as év sem múlhatott el úgy, hogy a Láss Egyesület MikuLÁSS rendezvényét ne 

támogattuk volna. Idén, csakúgy mint korábban, 30.000 Ft-al támogattuk az  

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

http://www.aranybot.hu/


- A karácsonyi ünneplést látássérültekkel idén a Jégkert Étterembe szerveztük, ahol 

fantasztikus vacsorát fogyaszthatott el a csapat, melyen közel 30 fő vett részt.  

- Nagy örömünkre szolgál, hogy idestova több mint 3 éve folyamatosan tudjuk tartani 
látássérültek részére a nyelvoktatást. Heti rendszerességgel tartunk kis csoportok 
részére oktatást, melyet természetesen a jövő évben is szeretnénk folytatni.  
 
 
 

 
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:  

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. Pont ezért is hívtuk életre az Arany Bot Díjat, mert 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.  A hozzájárulás nem feltétlenül kell, hogy anyagi jellegű legyen: 

lehet egy technikai találmány, eszköz feltalálása vagy rendelkezésre bocsátása, egy 

beruházás, kiemelt kommunikáció a látássérültekért, bármilyen tett, apró, hétköznapinak 

tűnő cselekedet, egy videoklip, film, rendezvény, bármi, amelyet az ország embere úgy ítél 

meg, hogy érdemes az ajánlásra. 

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 

Az Arany Bot Díj megjelenéseit szervező cég statisztikája alapján az alábbi (nettó!) 

elérésekkel számolhatunk:   

Összesített  
megjelenések  

 Tv 2 db  

Rádió 5 db  

Print 5 db  

online 50 db  

összesen 62 db  

  Becsült összesített  
 elérés: 4,075,864 fő 

 

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 tartjuk az Arany Bot Díj létrehozását, melyet hagyománnyá szeretnénk tenni 

és a jövőben minden évben szeretnénk megrendezni.  

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása: 

Felhasznált vagyon megnevezése         Vagyonelem értéke         Felhasználás célja 

Pénzeszköz                                                       168.-e Ft                   anyag  

Pénzeszköz      360.-e Ft  oktatás 

Pénzeszköz                                                        38.-e Ft                      Bankköltség és pü.szolg.ktg      

Pénzeszköz       80.-e Ft  számviteli szolgáltatás 

Pénzeszköz                                                         11.-eF                  posta 



Pénzeszköz                                  61-e Ft               nyomdai szolgáltatás 

Pénzeszköz                        74.-e Ft  Bérleti díj 

Pénzeszköz                                                         635.-eFT                video készítés 

Pénzeszköz                                                        25-eFt                  hirdetés 

Pénzeszköz                                                       127.-eFt                egyéb szolgáltatások 

Pénzeszköz                                                        534-eFt                   weboldal fejlesztés 

Pénzeszköz                         17.eFt            értékcsökkenés  

    

Összesen:                                                          2.130.-e Ft 

 

5. Cél szerinti juttatások. Az egyesületnél 2018 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:                                                                2.772.-                                 669.- 

Ebből: 

- C ,A személyi jövedelemadó meghatározott  

meghatározott részének az adozó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

1996.évi CXXVI. Tr. Alapján átutalt összeg                                63.-                                      150.- 

-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                                                                     2709.-                                    519.- 

H,  Összes ráfordítás/ kiadás/                                                     1044.-                                    2130 .- 

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

-J,  Közhasznú tevékenység ráfordításai:                                  1044.-                                    2130.-     

K, Adózott eredmény:                                                                   1728.-                                   -1461.-        

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma  
(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                                                igen 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]                                                   igen                         
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]                                                            igen                         
 
Budapest,  2019.04.30 


