A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2019.05.30 11:55:24

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 2 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Vadaskerti
11

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

fsz

2

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 0

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 1 6 0 8 1

.P k . 6 0 7 1 9

/ 2 0 1 5/0 5

1 8 7 4 4 1 0 7

1

4 1

Borszékiné Dr.Cserháti Erika Nóra

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 9
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

4 898

-1 172

5 433

594

446

-1 766

4 987

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

4 898

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

200
4 898

-1 172

5 633

Saját tőke

4 898

-1 172

2 433

I. Induló tőke/jegyzett tőke

1 750

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

3 726

II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

3 148

-1 172

-1 293

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

3 200

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

3 200

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

4 957

103

4 773

4 957

103

4 773

ebből:
- tagdíj

34

34

- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

4 957

103

4 739

4 957

103

4 739

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

4 957

103

4 773

4 957

103

4 773

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

4 957

5. Anyagjellegű ráfordítások

1 687

1 529

4 295

1 687

1 529

4 295

104

187

1 550

104

187

1 550

ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások

4 957

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

221
18

221
18

1 809

1 716

6 066

1 809

1 716

6 066

3 148

-1 613

-1 293

3 148

-1 613

-1 293

3 148

-1 613

-1 293

3 148

-1 613

-1 293

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

4 477

4 087

4 477

4 087

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.31 22.04.40

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

11

1 0 2 1

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Vadaskerti
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

fsz

2

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 0 .P k . 6 0 7 1 9

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 5 / 0 5
0 0 1 6 0 8 1

1 8 7 4 4 1 0 7

1

4 1

Borszékiné Dr.Cserháti Erika Nóra

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

nincs közhasznú tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
vezető tisztségviselők
6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

5 060

4 773

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

5 060

4 773

H. Összes ráfordítás (kiadás)

3 525

6 066

291

1 550

1 535

-1 293

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szakmai beszámoló
2018
Érintettek Egyesület
Név: Érintettek Szülői Egyesület a Daganatos, Leukémiás és Gyógyult Gyermekekért
Cím:1021 Budapest, Vadaskerti utca 11 fzst./3.
Adószám: 18744107-1-41
Nyilvántartásiszám: 01-02-0016081
Az Érintettek Egyesületünk missziója, hogy a gyermekkori daganatos és leukémiás
betegségben érintett családoknak személyes és valós segítséget nyújtunk szülői
tapasztalatainkkal, ismereteinkkel, gyógyult gyermekek pozitív példájával. Közösségünk
összefogja a sorstársakat. Egyaránt segítjük a kezelés alatt álló, a gyógyult és a gyermeküket
elveszítő családok életét, érdekképviseletet nyújtunk és társadalmi tudatformálást végzünk.
A 2018-as évben több nagyobb programunkat folytattuk és újabb projekteket indítottunk el.
Az Érintettek Könyvének több mint 60 ember összefogásából és lelkes munkájának
eredményeként másfél év alatt született meg. A közel 250 oldal terjedelmű könyv egyes
fejezeteinek megírására a területen dolgozó szakembereket - orvosokat, nővéreket, szociális
munkást, pszichológust, jogászt, pedagógust - kértük fel. A problémák gyakorlatias
megközelítését és a könyv személyes hangvételét az ismertetett témák fontossága és a
közérthető nyelvezet mellett az egyes fejezetek után a daganatos gyermekek családjai által írt
személyes tapasztalatok, jó tanácsok, vélemények erősítik.
A könyvben részletes leírás olvasható a leggyakrabban előforduló gyermekkori rosszindulatú
daganatos betegségekről, azok tüneteiről, kezelésükről és a gyógyulási esélyekről.
Ismertetésre kerülnek a gyermekonkológiában használatos diagnosztikai (MR, CT, izotóp,
stb.) és terápiás eljárások (kemoterápia, sugárterápia, őssejt-transzplantáció, stb.). Számos
egyéb olyan gyakorlati kérdésről is szó esik, melyről a családoknak jó tudniuk: pszichológiai
vonatkozások, szociális juttatások, mi lesz az iskolával-magántanulóság, a kórházi és az
otthoni élettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók (pl. higiéniai szabályok, háziállatok
kérdése, stb.).
A könyvet 2018 januárjábanminden gyermekonkológiai centrumba eljuttattuk, ingyenesen
osztjuk az érintett családoknak. Általában a diagnózis közlését követően a kezelőorvos vagy a
pszichológus adja a szülők kezébe.
Több felnőttkori daganatos betegséggel érintett személy is érdeklődött a könyv iránt, nekik
kérésre szintén ingyenesen postáztunk 1-1 példányt.
A kiadvány további nyomtatási költségeinek biztosítására támogatói esteket szerveztünk,
elindítottuk az Érintettek Klasszik – Szalonkoncert-sorozatot. A koncertek ingyenesek
voltak, a résztvevők pedig a helyszínen támogathatták az Érintettek Könyve Programot egy,
kettő, három vagy akár négy könyv árával. A komolyzenei élménysorozat három koncertestet
foglalt magába, melyek a Bajor Gizi Színészmúzeumban, illetve az ERÖMŰVHÁZban
kerültek megrendezésre.
2018. március 1-jén Győri Noémi fuvolaművész és a Concerto Armonico kvintett
előadásában Bach és Haydn műveket hallhattunk, április 5-én AnastasiaRazvalyaeva orosz

származású magyar hárfaművész és a többszörös versenygyőztes Seleljo Erzsébet klasszikus
szaxofonművész közös előadásában csendültek fel többek között Bach, Debussy, vagy Balogh
Máté egyes darabjai.Május 13-án az Érintettek Díjátadásával egybekötve tartottuk meg a
koncertsorozat utolsó estjét, melyen Kiss Péter zongoraművész Beethoven, Bartók és Liszt
művekkel varázsolta ünnepivé a díjátadót. Két csodás gyógyítót, Fodor Éva pécsi
pszichológust és Dr. Kállay Krisztián budapestigyermekhaematológust díjaztuk.
Az Érintettek Lánca Programunk szülők kezdeményezésére jött létre. A programot pilot
jelleggel két centrumban, a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán, illetve a Heim Pál Kórházban,
2017 februárjában indítottuk el, és 2018-ban is folytattuk, illetve Miskolcra is eljuttattuk a
program kezdőcsomagjait.
Az Érintettek Lánca egy-egy történetet mesél el a tulajdonosabátorságáról, erejéről,
kitartásáról.Minden kórházba kerülő beteg gyermek kap egy kis tasakot, benne az Érintettek
Lánca fonalát. Erre a fonálra fűzheti fel a különböző bátorságpróbákért kapott gyöngyöket. A
lánc minden egyes gyöngyszeme egy-egy újabb lépést (kemoterápia, sugárkezelés, műtét,
szúrás stb.) szimbolizál a gyógyulás felé vezető hosszú úton. A hét különböző típusú
beavatkozás mindegyikét más-más formájú gyöngyök jelképezik. A gyógyulás útján egy
gyermek átlagosan 350-500 gyöngyöt kap. Minden egyes lánc egyedivé válik, egyetlen lesz a
világon, mely az adott gyermek történetét szimbolizálja. Lánca segítségével elmesélheti
gyógyulásának történetét családtagjainak,barátainak, osztálytársainak, részletesen beszámolva
róla, hogy mi mindenen ment keresztül, ezáltal is oldva a szorongását, feszültségét, segíthet a
trauma feldolgozásában.Az Érintettek Lánca összeköt, hiszen minden kórházba kerülő beteg
gyermek megkapja, ez egy közös emlékük lesz.
2018. február 13-án a Mátyás-templomban jótékonysági koncertet szerveztünk„Zenei
gyöngyszemek - Jótékonysági koncert”néven, aholSzamosi Szabolcs, Sebestyén Márta, Dés
László és Sigmund Groven csodálatos előadásának lehettünk részesei. Az est bevételét a
művészek az Érintettek Egyesület Érintettek Lánca programja javára ajánlották fel.
Júniusban megrendezésre került a harmadikÉrintettek Véradásmelynek helyszínét a
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara biztosította.A családias hangulatban megrendezett
Érintettek Véradás egyik legfontosabb célja volt, hogy felhívja a társadalom figyelmét a
véradás és az őssejtdonáció fontosságára. Hazánkban az önkéntes őssejtdonorok száma
jelentősen elmarad a nemzetközi tendenciáktól. Egyetlen daganatos vagy leukémiás gyermek
terápiájához ugyanakkor közel 100 véradóra van szükség. Közel 80-an jöttek el vért adni, akik
segítségével csaknem 240 beteg gyermek gyógyulásához tudtunk segítségükkel hozzájárulni.
A véradókat pólóval ajándékoztuk meg, a Pólóvilág hozzájárulásával. Továbbá egy érintett
nagymama felajánlásának köszönhetően nyereményjátékot is indítottunk, aminek a
főnyereménye egy tablet volt. A gyerekeknek gondoskodtunk játékokról, óriáskirakóval,
csillámtetoválással, karkötőfonással, étellel és itallal.
Nagy örömmel szerveztük meg 2018 májusában a II. Érintettek Kirándulást. Ez alkalommal
a helyszín Pilisszentkereszt, Dera-szurdok volt. Az egészséges, sportos életmódra való
figyelem felhívás mellett a kirándulás kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a még kezelés alatt
álló gyerekek és családtagjai találkozzanak már gyógyult gyermekekkel. Olyanok is
csatlakoztak hozzánk, akik szerették volna megismerni az Egyesület csapatát és munkáját. Az
első kirándulás mintájára a gyalogtúra után a gyermekek egymással játszottak és idő közben
bekapcsolódtak a közös szalonna és pillecukor sütésbe. A szülőknek pedig lehetőség nyílt más
családokkal ismerkedni és erőt meríteni egymás történetéből.

A III. Érintettek Kirándulástősszel tartottuk. A Gyadai tanösvényt barangoltuk be a
Szendehely-Katalinpuszta kirándulóközpontban. Az 5,2 km-es túra során a kirándulók
megismerhették az erdő, a rét életét, élővilágát. Záró programunk részét a már hagyománynak
számító közös sütögetés, kötetlen beszélgetés, ismerkedés és az önfeledt játszás képezték.
Rendkívüli elismerés érte egyesületünket, hiszen az idei esztendőben jelölték szervezetünket a
NIOK Alapítvány által alapított Civil Díj Legígéretesebb új szervezet kategóriájában, és a
jelölést követően a díjátadó gálán az elismerést az Érintettek Egyesület 2018 májusában meg
is nyerte.
2018. december 13-án aHasbro Hungary a Global Day of Joy Programja keretében az
Érintettek Egyesületen keresztül támogatta a magyarországi daganatos és leukémiás
gyermekeket.
Közel
1.000.000
forintértékben
adományozott
játékokat
több
gyermekonkológiai centrumban.Elsőként Miskolcon jártunk, ahol egy mesés játszósarkot is
kialakítottunk a gyermekek örömére: az IN-SHOP Kft. dekorálta a falakat, az Érintettek
Egyesület bútorokat vásárolt, a Hasbro Hungary Kft. pedig telis-tele pakolta a polcokat a
legmenőbb játékokkal. Karácsony előtt még a budapesti Szt. László Kórház Csontvelőtranszplantációs Osztályára és a Szegedi Klinika Gyermekonkológiai Osztályára is elkísértük
a Hasbro munkatársait és rengeteg játékkal leptük meg az érintett gyermekeket.
A Kézműves Játékok a Gyógyulásért facebook-csoportközel 400 tagot számlál. Nyírőné
Szabó Imola által alapított lelkes, önkéntes csapat amigurumi figurákat, sapkákat horgol, varr,
melyeket egyesületünkön keresztül juttatjuk el az ország valamennyi gyermekonkológiai
centrumába.
Budapest, 2019. február 1.

