
Közhasznúsági  melléklet 2020 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 évhez képest a 2020 sok meglepetést tartogatott számunkra a Covid-19 
járvány beköszöntével. Ennek „köszönhetően” a korábban oly nagyra becsült személyes 
találkozókat és programokat törölnünk, vagy halasztanunk kellett.  
 
A kényszerpihenővel töltött időszak azonban nem telt haszontalanul, hiszen így a 
háttérmunkára és a következő év programjainak megalapozására irányíthattuk 
erőforrásainkat.  
Ez tette lehetővé, hogy a Láthatatlan Kiállítással közösen egy komplex, több hónapon átívelő, 
látássérültek munkapiacra történő integrálását elősegítő programsorozatot tudjunk 
elindítani a 2021-es évben, amint a szabályozások engedik.  
 
A tervezett program a HAPI-NFSZK támogatásával valósul meg és az alábbi programokat 
tartalmazza: 
 

- Érzékenyítő program nyílt munkaerőpiaci vállalatok számára a saját telephelyen 

- Érzékenyítő program nyílt munkaerőpiaci vállalatok számára a Bízz Vakon KH 

Egyesület telephelyén 

- Képzésfejlesztés látássérültek részére, magas szakmai minősítéssel rendelkező HR 

szervezet bevonásával  

- Képzésfejlesztés nyílt munkaerőpiaci vállalat számára magas szakmai minősítéssel 

rendelkező HR szervezet bevonásával  

- Nyílt nap leendő önkéntesek részére: „Hogyan tudunk látásérülteknek segíteni” 

címmel  

- Ingyenes (látássérültek által használt) eszközbemutató szervezése  

- Ingyenes érzékszervi tudáspróba napok (szaglás, tapintás, hallás)  

- Ping-pong torna szervezése: vakok vs. látók  

- Párbeszéd a sötétben – tabuk nélkül, együtt  

 

A programsorozatot attól kezdve, hogy a kormány hivatalosan is engedélyezi, havonta, előre 

kihirdetett napokon rendezzük meg.  

 



E mellett 2021 októberében ismét megrendezzük az Arany Bot Díjkiosztó gáláját, mely során 
azokat a személyeket és szervezeteket díjazzuk, akik valamilyen módon közvetett vagy 
közvetlen módon segítették a látássérültek életét.  
 
 
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 2020-as évben a Covid-19 bezárások következményeként nyílt alkalmakat és programokat 

nem szerveztünk, így az elérés ebben az évben minimális volt.  

 



 

 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Legfőbb eredményünknek azt a háttérmunkát tekinthetjük, melynek köszönhetően a 2021-

es évben sokkal átfogóbb és összetettebb programsorozatot tudunk megvalósítani, mely a 

látássérültek munkahelyi integrációját több oldalról is támogatja, ugyanis 

- a látássérültek számára ritkán adódik lehetőség (pontosan a magas költségek miatt) 

szakmailag kiemelkedő tréningcégekkel történő közös munkára, képzésfejlesztés 

igénybe vételére.  

- a program nemcsak a látássérülteket célozza, de a munkáltatói oldalt is:  

- munkáltatói képzéssel és felkészítéssel elősegíthető és jelentősen megkönnyíthető a 

látássérültek munkaerőpiacra történő integrációja. 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása: 

Felhasznált vagyon megnevezése         Vagyonelem értéke         Felhasználás célja 

Pénzeszköz                                                       1448.-e Ft                  Közüzemi díjak 

Pénzeszköz           30.-e Ft  Tagdíj 

Pénzeszköz                                                         10.-e Ft                      Bankköltség és pü.szolg.ktg      

Pénzeszköz                120.-e Ft            adminisztratívszolgáltatás 

Pénzeszköz                                                        1 .-eF                  posta 

Pénzeszköz                                                        13-eFt                  egyéb nem kiemelt költség 

Pénzeszköz                         18.eFt   értékcsökkenés  

Pénzeszköz                                                              5.e Ft                  taxi 

Pénzeszköz                                                  200.-eFt                 támogatás  

Összesen:                                                          1.845.-e Ft 

 

5. Cél szerinti juttatások. Az egyesületnél 2020 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:                                                                1503.-                                 1.862.- 

Ebből: 

- C ,A személyi jövedelemadó meghatározott  

meghatározott részének az adozó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

1996.évi CXXVI. Tr. Alapján átutalt összeg                                    152.-                                      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                                                                     1351.-                                   1799.- 

H,  Összes ráfordítás/ kiadás/                                                     1765.-                                    1845 .- 

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

-J,  Közhasznú tevékenység ráfordításai:                                  1765.-                                    1845.-     

K, Adózott eredmény:                                                                 -262.-                                   17.-        

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,  2021.04.30 


