
Közhasznúsági  melléklet 2019 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 2019-es év számunkra főként a személyes találkozókról és az élmény alapú 
szemléletformálásról szólt, hiszen azt tapasztaltuk, hogy a saját magunk átélt élmények 
sokkal inkább nyomot hagynak és hosszú távú változás alapját képezhetik. Ez az alapja 
annak, ahogyan látóként a látássérültek felé nyitunk, viszonyulunk és segítjük őket a 
mindennapokban, illetve a munkában, a munkahelyen.  
 
Ezért is döntöttünk úgy, hogy több, a Láthatatlan Kiállítás által szervezett kitelepülésen 
veszünk részt és képviseljük a szervezetet, érzékenyítjük a programon megjelent látó 
érdeklődőket.  
Ennek köszönhetően volt lehetőségünk (a teljesség igénye nélkül) eljutnunk az alábbi 
helyszínekre:  
 

 áprilisban a Corvinus Egyetem által tartott „Látod-e?” elnevezésű programján a 
fiatalokat tudtuk megszólítani, illetve a vakon történő közlekedést is sikerrel tudtuk 
bemutatni.  

 

 Május végén-június elején a Rosalia fesztiválon tudtunk megjelenni, ahol nagyon 
könnyed formában tudtunk a vendégekkel találkozni, ahol külön figyelmet 
szenteltünk a gyerekeknek is délelőtti játékprogramunkkal és szörpkóstolóval, hogy 
ők se maradjanak ki az érzékek teszteléséből.  

 
Sokszor hangoztatjuk, hogy a fiatalokkal történő megismertetés kiemelten fontos, hiszen ők 
lesznek a következő generáció, akik hozzáállásukkal meghatározó tényezői lesznek az 
akadálymentesítésnek és az integrációnak.  
 

 A nyári időszakban még további helyszínekre is eljutottunk: Kecskemétre és nagy 
örömünkre a VOLT Fesztiválra is Sopronba, ahol kiemelkedően nagy sikert aratott a 
sötét érzékenyítő konténerünk.   

 

 Októberben Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ vendégei lehettünk, ahol 
szintén sokakkal tudtuk megismertetni a látássérültek helyzetét, illetve könnyed 
feladatokkal, élményekkel tudtuk bemutatni, mik is azok a nehézségek, amikkel a 
látássérültek napi szinten küzdenek és hol vannak azok a lehetőségek, ahol látóként 
segíteni tudunk.  



 

 Az október számunkra mindig nagyon fontos hónap, hiszen az általunk létrehozott  
Arany Bot Díj-at (www.aranybot.hu) idén is sikerült megszerveznünk.  
 
Külön örömünkre szolgál, hogy a díjátadón Vincze Lilla is tiszteletét tette és egy rövid 
előadással örvendeztette meg a meghívott vendégeket.  
A jelölek között ismét dícséretes szervezetek és magánszemélyek is helyet kaptak, díjat 
azonban csupán négyet oszthattunk ki, mely idén az alábbi díjazottaknak került kiosztásra:  
 
Különdíj: Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány 
Vállalati díj: Pesti Magyar Színház 
Civil díj: Suhanj! Alapítvány 
Magánszemély díj: Lengyel Zsófia 
 
A díjátadó megszervezését és a program lebonyolítását a 2020-as évben is kifejezetten 
szeretnénk megtartani. 
 
 
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.  



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. Ezért is döntöttünk úgy, hogy az idei évben kiemelten fókuszálunk erre a 

csoportra, elősegítve a látássérültek integrálásának lehetőségeit a látók által „uralt” 

munkahelyekre.  

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 

A 2017-2018-as évben az Arany Bot Díj létrehozásával országos szintű elérést terveztünk, 

melyet 2019-ben is sikeresen vittünk véghez.  

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

megközelítőleg 83.000 fő.  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A terveknek megfelelően számos helyszínre volt lehetőségünk eljutni és látók számára 

érzékenyítő programokon részt venni; megismertetni a látókkal azokat a helyzeteket, 

melyekkel a látássérültek nap mint nap találkoznak és ezzel szemben bemutatni azokat a 

lehetőségeket, melyet látóként tehetünk a látássérültek életének megsegítéséért.  

Kiemelkedőnek tekinthető az országos elérést célzó Arany Bot Díj ismételt megszervezése is, 

melynek gálaeseménye 2019-ben októberben történt meg. 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                                                       221.-e Ft                   nevezési díj  

Pénzeszköz       500.-e Ft  oktatás 

Pénzeszköz                                                        12.-e Ft                      Bankköltség és pü.szolg.ktg      

Pénzeszköz       80.-e Ft  számviteli szolgáltatás 

Pénzeszköz                                                          1 .-eF                  posta 

Pénzeszköz                                  630-e Ft              rendezvény szervezés 

Pénzeszköz                        72.-e Ft  Bérleti díj 

Pénzeszköz                                                         50.-eFT               Fotózás 

Pénzeszköz                                                        23-eFt                  egyéb nem kiemelt költség 

Pénzeszköz                                                        150-eFt                weboldal fejlesztés 



Pénzeszköz                         18.eFt   értékcsökkenés  

Pénzeszköz                                                              8.e Ft                  jogi tanácsadás 

    

Összesen:                                                          1.765.-e Ft 

 

5. Cél szerinti juttatások. Az egyesületnél 2019 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:                                                                669.-                                 1.503.- 

Ebből: 

- C ,A személyi jövedelemadó meghatározott  

meghatározott részének az adozó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

1996.évi CXXVI. Tr. Alapján átutalt összeg                                    150.-                                      152.- 

-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                                                                     519.-                                   1351.- 

H,  Összes ráfordítás/ kiadás/                                                     2130.-                                    1765 .- 

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



-J,  Közhasznú tevékenység ráfordításai:                                  2130.-                                    1765.-     

K, Adózott eredmény:                                                                 -1461.-                                   -262.-        

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]                                                                       nem                         
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,  2020.04.30 


