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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:
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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

20 Zalaegerszegi Törvényszék

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:

8 9 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Zalaegerszeg
Közterület jellege:

Széchenyi
5.

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

2 0

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
2 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

.P k . 6 0 2 7 0

2 7 7

/ 1 9 8 9/0

1 9 9 5 9 9 8 8

1

2 0

Bakonyi Józsefné

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Zalaegerszeg

2 0 1 7
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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

2 546

2 445

2 546

2 445

6 331

1 382

895

113

III. Értékpapírok

4 063

2

IV. Pénzeszközök

1 373

1 267

8 877

3 827

8 360

3 558

10 566

8 360

-2 759

-5 338

553

536

517

269

517

269

8 877

3 827

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

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

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

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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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

10 338

7 026

- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés

1 073

- támogatások

600

600

10 938

7 626

1 208

1 073

1 208

6 139

5 228

6 139

5 228

226

0

226

0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

10 564

7 026

11 164

7 626

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

10 564

7 026

10 564

7 026

5. Anyagjellegű ráfordítások

6 241

5 280

6 241

5 280

6. Személyi jellegű ráfordítások

7 016

7 000

7 016

7 000

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

1 219

ebből:

4. Pénzügyi műveletek
bevételei

7. Értékcsökkenési leírás

600

600

1 219

66

84

17

66

101

13 323

12 364

17

13 323

12 381

-2 759

-5 338

600

583

-2 159

-4 755

47

47

47

47

553

536

-2 206

-4 802

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)
ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

-2 759

-5 338
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

246

230

246

230

F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem
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2016. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

5.

8 9 0 0

Település:

Zalaegerszeg
Közterület jellege:

Széchenyi
Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

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:
2 0 .P k . 6 0 2 7 0

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

2 0

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

0 2

/1 9 8 9 / 0
2 7 7

1 9 9 5 9 9 8 8

1

2 0

Bakonyi Józsefné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
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.:1.0 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
elnök
6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Előző év (1)

1 219
Tárgy év (2)
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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)

11 164

7 626

246

230

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

10 918

7 396

H. Összes ráfordítás (kiadás)

13 323

12 381

7 016

7 000

-2 206

-4 802

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. Tárgyévi 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]
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PK-242
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés
Az egyesület közhasznú szervezet.pdf

Tárgyévi felhasználás rövid lényegre törő szöveges bemutatása
Az egyesület közhasznú szervezet, cél szerinti tevékenységeinek középpontjában az
egészségmegőrzés, rehabilitáció, szociális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok
esélyegyenlőségének, jogainak védelme áll. A szervezet 1990-ben alakult, 6 területi csoporttal
működik.
Az egyesület 2016. évi eredményei:
Folytatódtak az „Esélyórák” a közép-, és általános iskolákban, melyeken fogyatékossággal élő fiatalok
mutatják be életüket, lehetőségüket érvényesülésükre, a speciális eszközöket, melyek segítik őket a
mindennapokban. 5 iskolában tartottunk esélyórát, ezeken összesen 500 gyermek vett részt. A
MEOSZ Ifjúsági Tagozata szemléletformáló tevékenysége keretében kezdeményezi az Esélyórák
program országos szintű kiterjesztését.
Folytatódott a Sorstársi tanácsadás, 38 életviteli nehézséggel küzdő mozgáskorlátozott vette igénybe
e segítséget.
A fogyatékossági támogatások, és méltányossági nyugdíjemelési kérelmek esetében 33 mozgássérült
ember támogatásának odaítéléséhez járultunk hozzá.
Lakás akadálymentesítési támogatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézésünkkel 15 ember
életminősége javulhatott. Gyógyüdülést, rehabilitációt elősegítő pihenést nyújtottunk kedvezményes
díjért hévízi és gébárti üdülőnkben 87 mozgáskorlátozott tagtársunk és kísérőjük részére.
Gyógyászati segédeszközöket (mankó, bioptron lámpa, kerekesszék stb.) ingyenesen, vagy névleges
térítési díj ellenében folyamatosan 27 fő részére kölcsönzünk.
A súlyosan mozgássérült személyek gépkocsi vásárlása érdekében 28 főnek nyújtottunk segítséget
környezettanulmány készítésével, ebből 25 személy részesült támogatásban.
Tagtársainknak lehetőséget nyújtunk úszásra hetenként két, és gyógytornára heti egy alkalommal,
továbbá 500 Ft-os kedvezményes áron a Zalaegerszegi Termálfürdő használatára.
Együttműködési megállapodás keretében társszervezeteink, mint a Kolping Támogató Szolgálat és a
Dániel Református Támogató Szolgálat tagjaink szállítását ingyenesen, illetve kedvezményesen
végzik. A 4M Programirodával és Újra Dolgozom Programirodával együttműködési megállapodást
hoztunk létre a mozgássérültek munkavállalási lehetőségeinek felkutatása, bővítése céljából.
Kapcsolatban állunk a Zala Megyei Vöröskereszttel, az Esélyek Házával, Zala Megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Házzal, a ZegZug Ifjúsági irodával. Érdekképviseleti munkánk keretében
az Egyenlő Bánásmód Hatósággal és a Zala Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtási
Szolgálattal működünk együtt. Évente 2 alkalommal vezetőségi ülést és egy küldöttközgyűlést
tartunk. A területi csoportok vezetői havonta klubdélutánokat szerveznek. Kirándulások, színház- és
koncertlátogatások, előadások is színesítik a közösség életét. Ünnepségeket (pl. farsangi, nőnapi),
évfordulókat is szervezünk. Lépj közelebb! Road Show 5.alkalommal, tábor Balatonmáriafürdőn
2.alkalommal került megrendezésre.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:
Az egyesület a cél szerinti tevékenységének megvalósításán munkálkodik egyrészt a folyamatos
működése során felmerülő napi feladatok teljesítésével, másrészt programok, projektek
szervezésével. A szervezettel 5 fő mozgássérült személy áll munkaviszonyban, akik a vezetési,
szervezési, adminisztratív teendőket látják el. Eseti feladatok végzésében rajtuk kívül tagtársaink
önkéntes tevékenységgel vesznek részt.
Szervezetünk fenntarthatóságát, programjaink finanszírozását különböző forrásokból igyekszünk
fedezni, úgy mint tagdíjakból, állami támogatásokból, adományokból, hévízi illetve a Gébárti üdülőink
üdültetési díjbevételéből és pályázatokon elnyert támogatásokból.
Ahhoz, hogy az egyesület munkáját az elvárt színvonalon, a folyamatos megújulás igényével tudja
végezni, külső forrásokat kell, hogy igénybe vegyen. Szervezetünk fontos feladatának tekinti, hogy
időközönként ráirányítsa a figyelmet a fogyatékkal élőkre, felhívja az egészséges embertársaink
figyelmét az esélyteremtés szükségességére. A programok és azok kapcsán létrejövő személyes
találkozások a tagtársakban a közösséghez tartozás érzését is erősítik, az egyesület fenntartásának
szükségességét igazolva.
Egyesületünk hat területi csoporttal működik, programjaink működési területünk széles köréhez szól,
reményeink szerint akár több generációt felölelő családok is részt vesznek azon.
A tervezett a programok változatosságát és komplexitását tekintve úttörőnek számít egyesületünk
életében. Reményeink szerint a későbbiekben az egyes programrészekből (pl. kiállítás) önálló
kezdeményezések is kifejlődhetnek, melyek új színt hoznak a szervezet életébe és hatékonyan
támogatják a cél szerinti tevékenység sikerét.
Az egyesület működésének, hosszú távú fennmaradásának - ennek részeként az alkalmazottak és
önkéntesek foglalkoztatásának - alapját képezi a kezdeményező, aktív tevékenység, melynek
jegyében kívánjuk a tervezett programot megvalósítani.

3.1: Közhasznú tevékenység megnevezése
1./Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
2./ Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja.
3./ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
4./Az egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói,
hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja az összeférhetetlenségi
szabályok figyelembevételével.
5./ Az egyesületnek az előzőekben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi
támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell.
6./ Az egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Tv. és a
Ptk. rendelkezéseinek.
7./ Az egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek
függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek a figyelembe vételével
fokozatosan fejti ki.

3.2:Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Magyarország Alaptörvénye, hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.” „Valljuk az
elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét”
- A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Tv. 1.§-a,
alapelvek 2.§ (1) (4) bekezdése, 3.§, 4.§ a./, b./, c./ pontjai, 12.§ (3) bek., 19.§, 26.§.
- Az Országos Fogyatékosügyi programról szóló 10/2006. sz. OGY határozat 6.a./ és c./ pontja.
- Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. Tv. 1.§, 4.§ f./ és h./ pontja, 5.§ c./ és d./ pontja, 8.§ g./ pontja és a 18.§.
- A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007.
évi XCII. Tv. 1 cikk, 3 cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4 cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk,
9. cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a, c és d pontja,
24. cikk 1 a és b pontja, 26. cikk 1 b pontja, 27.cikk 1 d pontja,
28. cikk 1 c pontja, 29. cikk b pontja, 30 cikk 1,2 és 3 pontja,
5 c, d és e pontja, 32. cikk 1 b és 1 c pontja, 33.cikk 3. pontja.
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CIV. Tv. 38.§ (1), 39.§ (1) és a 45.§ (1) bekezdése.
- Az egyesület, mint a MEOSZ tagszervezet részt vesz a súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/ 2011.(VI.29. Korm. rendelet 8.§ (3) bekezdés a. pontjában.
A tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet
10.§ és (2) bekezdésében írt lakás akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem
indokoltságának szakmai elbírálására a MEOSZ számára jogként, illetve kötelezettségként
meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési
területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében a MEOSZ megalapozott szakmai
álláspontjának alátámasztása érdekében.
Az egyesület szervezete és tevékenysége megfelel a Civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. Tv. és a Ptk. rendelkezéseinek.
3.3: Közhasznú tevékenység célcsoportja:
A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben
való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség
esetén védelmét is ellátó civil szervezeti keretek közt működő segítség,támogatás nyújtása, amelyet a
társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő
emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közreműködésével kaphat meg.
A fogyatékossággal élő, de különösen a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá
váló emberek érdekeinek megjelenítése,képviselete, szükség esetén védelme, számukra
szolgáltatások szervezése és nyújtása.

3.4: Közhasznú tevékenységben részesülők száma:
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3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Egyesületünk öt mozgássérült személynek ad munkát, több száz sorstárssal állunk napi kapcsolatban,
akik számára az egyesület a közösséghez tartozás érzését is közvetíti. A rendelkezésre álló
eszközeinkkel mindent megteszünk azért, hogy a mozgássérült emberek egészségi állapotuknak
megfelelő mértékben teljes életet élhessenek, a társadalom értékes tagjaiként tekinthessenek
önmagukra és a környezet is így fogadja el őket, illetve megértést, toleranciát tanúsítson az állapotuk
elfogadásával és segítésükkel. Ennek érdekében szervezzük az esélyórákat, ahol fiatal mozgássérültek
mutatják a be életüket egészséges társaik szemléletformálása érdekében, és ezért nyújtunk sorstársi
tanácsadást mozgássérült társaink önmagukat elfogadó szemléletformálása céljából. Az előzőek
teremtik meg az alapját a fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációjának, annak, hogy a munka
világában és szűkebb környezetükben is elfogadásra találjanak.
Az egyesület kiemelt feladatának tekinti a mozgássérültek életminőségének javítását, mely a
társadalmi felzárkóztatáson keresztül érhető el, aminek alapja a munkahelyteremtés, a tudás szinten
tartása, a képességek fejlesztése, a lehetőségekhez mérten aktív életvitel. Mindezek érdekében
tagjaink és a társadalom szemléletformálása is szükséges.
Munkánk társadalmi kihatása sokrétű, középpontjában a mozgássérültek érdekeinek érvényesítése
áll az össztársadalmi érdekbe integrálódva.
Magyarország Alaptörvénye védi a fogyatékkal élőket, kimondja, hogy az alapvető jogok mindenkit
bármely megkülönböztetés nélkül megilletnek. Az esélyegyenlőség megvalósulásához azonban a
fogyatékkal élők számára többletintézkedések szükségesek, érdekeik érvényesítéséhez, jogaik
gyakorlásához is általában segítségre szorulnak. Egyesületünk azért jött létre és működik
folyamatosan, hogy ebben nyújthasson segítséget a mozgássérült embereknek. Feladatunk a
megyében élő mozgássérült emberek esélyegyenlőségét, érdekeik védelmét érvényesíteni. A hozzánk
forduló sorstársainknak tanácsokat, segítséget nyújtunk ügyeik intézésében, foglalkoztatási,
egészségügyi, rehabilitációs gondjaikban. A mozgássérültek társadalomba való beilleszkedését
rehabilitációs munkahelyek felkutatása és képzések útján is segítjük.
Céljaink között kiemelkedő helyet foglal el a fiatal mozgássérültek társas környezetbe, társadalomba
való beilleszkedésének, önálló életvitelének segítése, egyéni felelősségük, tudatosságuk,
kompetenciáik fejlesztése, a testi-lelki és szociális egészségnevelés, mindezek által a társadalmi
befogadás és az esélyegyenlőség előmozdítása.
Fontosnak tekintjük olyan fiatalok bevonását munkánkba, akik a továbbiakban vállalják a helyi ifjúsági
munka felélénkítését, koordinálását. Élénkíteni szeretnénk a fogyatékossággal élő emberek
szervezeteiben a fiatalok közreműködését.

