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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

2019. 

I. SZERVEZET ALAPADATAI 

 

❖ Elnevezés:Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 

❖ Kuratóriumi Elnök:Dr. Komáromi Péter 

❖ Képviselő:Gordon Mária 

❖ Székhely:1051 Budapest, Szent István tér 11. 

❖ Levelezési cím:1051 Budapest, Szent István tér 11. 

❖ Adószám:18106400-1-41 

❖ TB-törzsszám: 

❖ Közhasznúság fokozat: közhasznú szervezet 

❖ Nyilv. vételi végzés száma:13.Pk.61.124/2001/22. 

2016.01.28. 

❖ Közhasznúsági végzés száma:13.Pk.61.124/2001/22. 

 

A szervezet céljának rövid leírása: 

 

o Az Alapítvány célja: Tartósan, vagy váratlan esemény miatt segítségre 

szorulók, elsősorban gyermekek, illetve az érintetteket ellátó vagy segítő 

intézmények vagy szervezetek pártfogása, valamint támogatása. 

Egészségügyi vagy szociális állapotuk miatt hátrányos helyzetbe került 

személyek – elsősorban gyermekek – támogatása Magyarországon 

o Az Alapítvány célját az alábbi konkrét tevékenységgel valósítja meg: 

Pénzbeli és tárgyi adományok gyűjtése: 

o elsősorban az Amerikai Kereskedelmi Kamara tagjai, 

o magyarországi vállalatok és 

o hazánkban élő természetes személyek körében. 

A közhasznúságot az alábbi cél szerinti tevékenységre kérte alapítani összhangban a 

Kszt. 26.§ c./ pontjával: 

Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége a társadalmi vagy egészségi helyzetükből 

adódóan tartósan, vagy váratlan esemény miatt támogatásra, segítségre szorulók, 

elsősorban gyerekek, illetve az érintetteket ellátó vagy segítő intézmények illetve 

szervezetek pártfogása, valamint anyagi és tárgyi eszközökkel való támogatása.  

Az Alapítvány a fentiek megsegítésére adománygyűjtő akciókat szervez, amelyeket 

országos napilapokban is meghirdet, valamint ugyanitt beszámol az egyes akciók 

eredményéről is. 

Az Alapítvány a beérkezett pénzbeli és tárgyi adományokat maradéktalanul szétosztja 

a támogatandók között. 



I.       MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ TARTOZÓ EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ 

INFROMÁCIÓK 

A mérlegkészítés időpontja: 2019.04.30. A közzétételi kötelezettségének azzal tesz 

eleget, hogy a beszámolót az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány honlapján 

közzéteszi, továbbá megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak. 

A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló aláírására Gordon Mária (1136 Budapest, 

Tátra utca 5/A) jogosult. 

Az Alapítvány 2019.12.31-én saját befektetett eszközökkel nem rendelkezett. 

Az Alapítvány a mérlegforduló-napon 40 eFt készlettel rendelkezett, mely 2020-ban 

továbbadásra kerülő LEGO adományt tartalmaz. 

A követelések összege 32 eFt. 

A pénzeszközök értéke a mérlegforduló napon 16.961 eFt. Az értékpapírok soron 0 eFt 

szerepel.  

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 0 eFt. 

Az Alapítvány saját tőkéje (11.271 eFt) 100 eFt induló tőkéből, 10.395 eFt 

tőkeváltozásból és a tárgyévi 776 eFt közhasznú tevékenység nyereségéből áll. Társasági 

adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 180 eFt. 

Az 5.583 eFt passzív időbeli elhatárolásból 5.551 eFt bevétel elhatárolás, mely az 

Amerikai Kereskedelmi Kamarától a 2020. évi működésre kapott 1.861 eFt-ot, a DOW 

Hungary Kft-től a Kód Teátrum előadás sorozat támogatására kapott 150 eFt-ot, a 2020-

ban tovább adásra kerülő LEGO tárgyi adomány értékét 40 eFt tartalmazza, valamit 

2018-ban és 2019-ben kapott SZJA 1% tovább görgetését, 3.500 eFt-ot tartalmazza mely 

a Kuratórium döntése alapján a következő évben kerül cél szerint felhasználásra a tervek 

szerint a COVID19 miatti krízishelyzet okán kórházak támogatására.  

A jogszabályváltozás következtében 2004 évtől a továbbutalási céllal kapott 

támogatásokat egyéb bevételként mutatjuk ki a beszámolóban. 

Az Alapítvány elhatárolással korrigált továbbadási célra kapott támogatásainak (pénz és 

eszközadomány) összege 2.509 e Ft 2019-ben. A 2018-ról elhatárolt továbbadási célú 

adomány 1.480 eFt volt a 2020-ra elhatárolt továbbadási célú adomány pedig 190 eFt.  

A közhasznú célra kapott egyéb bevételekből 2.563 eFt nem továbbadási céllal kapott 

felajánlás. Az SZJA 1% 2019-ben felhasznált összege 1.787 eFt 

Pénzügyi bevételei nem voltak az Alapítványnak 2019-ben.  

Az egyéb ráfordítások (4.403 eFt) között a pénzben és eszközökben nyújtott adományok 

értéke szerepel. 



Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványa 2019-ben vállalkozási tevékenységet 

nem végzett. 

Az anyagjellegű ráfordítások között (1.668 eFt) a közvetlenül az Alapítvány 

működéséhez kapcsolódó költségek találhatók: számvitel költség (381 eFt), hirdetés (24 

eFt), adminisztrációs titkári szolgáltatás (1.080 eFt), valamint bankköltség (183 eFt) 

szerepel. 

A személyi jellegű ráfordítások között utazási költségtérítés szerepel.  

 

II. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 2019. évben nem részesült 

költségvetési támogatásban. 

III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 

 

Megnevezés EFt 

Bevételek  

Magánszemélyektől kapott támogatás 132 

Magánszemélyek 1%-a 3.160 

Vállalatoktól, intézményektől kapott támogatás 3.410 

Áthozott / átvitt támogatások évek között 157 

Egyéb bevétel 0 

Pénzügyi műveletek bevétele 0 

Bevételek összesen 6.859 

  

Kiadások  

Adott támogatások 4.403 

Személyi jellegű ráfordítások 12 

Adminisztrációs titkári szolgáltatás 1.080 

Számvitel  381 

Hirdetés 24 



Bankköltség 183 

Pénzügyi műveletek ráfordítása 0 

Kiadások összesen: 6.083 

 

IV. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN: 

 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 2019. évben az alábbi cél szerinti 

juttatásokat nyújtotta: 

Megnevezés e Ft 

Erdei Iskola - Verőce 1.010 

Önkéntes napok 2019 461 

Kód-Színház és ACF Gála 1.259 

Lego adomány (1 db) 40 

Függetlenség napi gyerekzsúr 183 

Neurodiversitas Alapítvány 100 

Rajki Zsuzsa díj az ifjú tehetségekért 1.350 

Összesen 4.403 

 

V. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 

önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 

szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 

 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 2019. évben jelen jelentés 3. pontjában 

felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban fenti szervektől. 

 

VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének 

kimutatása 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 2019. évben nem nyújtott sem 

pénzbeli, sem természetbeli támogatást vezető tisztségviselőinek. 

 

   

 

 

 

 



A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA 

 

Az AmCham Alapítvány (ACF) a tehetséggondozás, a digitális oktatás és az önkéntes 

események szervezésében szerzett 30 éves tapasztalatával az adományozó vállalatok számára 

átlátható és etikus jótékonysági szolgáltatásokat tud biztosítani. Teljes körű megoldásokat 

kínálunk: a szervezésen és a logisztikán kívül biztosítjuk a cégeknek a támogatni kívánt projekt 

előzetes vizsgálatát, nyomon követését, ellenőrzését, valamint elszámolását.   

Az AmCham Alapítvány a kezdetektől mintegy 400 millió forint adományt gyűjtött közel 130 

gyermekintézménynek, és így több mint 15 000 gyermeket tudott támogatni. 

 

Fő pilléreink:   

Tehetségfejlesztés: Az AmCham Alapítvány stratégiai célja, hogy a Rajki Zsuzsa Díj 

tanévenkénti pályázati kiírásával támogassa azokat a tehetséges diákokat, akik nehéz 

hátterük ellenére kitűnőek tanulmányaikban, a művészetekben vagy a sportban. A pénzügyi 

támogatás mellett a program mentorálással történő diverzifikálására törekszünk.  

Digitális oktatás:  “English Click” program beindítása, mely hozzásegíti a tanulókat a 

mindennapi angol nyelv megtanulásához, Kód Teátrum előadások – a biztonságos 

internethasználat tudatosítása élő színházi előadások segítségével és gyermekintézményekbe 

kihelyezett osztályfőnöki órákkal. Így szakemberek bevonásával a gyerekek szórakoztató 

módon sajátíthatják el a szociális média biztonságos használatát.   

Vállalati önkéntesek napjai: Spring Buzz (tavasszal) és “A Day to Make it Happen “(ősszel) 

- 2019-ben több mint 500 önkéntest mozgósítottunk az AmCham Alapítvány pályázatán 

sikeresen szereplő alapítványok, gyermekotthonok és iskolák támogatására, több mint 3500 

óra munkaidővel. Összességében 2019-ben az AmCham Alapítvány több mint 550 gyermeket 

ért el 12 intézményben.   

  

Rajki Zsuzsa Díj a fiatal tehetségekért   

Májusban az AmCham Alapítvány második alkalommal hirdette meg a „Rajki Zsuzsa Díj fiatal 

tehetségeknek” pályázatát, melyre augusztus 31-ig lehetett jelentkezni.   

A 2019/2020-as tanévben öt ifjú tehetség kapott pénzügyi segítséget, hogy álmai 

megvalósításához közelebb kerülhessen (3 sportoló, 2 tudományokban kiemelkedően 

teljesítő fiatal). 

 

Hogyan segíthetek a digitális korban? 

Az AmCham Alapítvány nemrégiben indította el a „Kihelyezett Osztályfőnöki óra” című, a 

biztonságos közösségi média használatával foglalkozó eseménysorozatát. Az első vetítést a 

Szlávy utcai Bokréta Gyermekotthonban tartottuk. A rendezvényen részt vevő 17 gyermek 



elmondta, hogy nagyon élvezte a vetítést, amelyet szakemberek által vezetett feldolgozó 

beszélgetés követett. A részt vevő felnőttek (gyermekotthon dolgozói, tanárok) szerint az 

esemény nagyon hasznos volt és érdemes lesz a jövőben is rendszeresen megszervezni.   

Az Alapítvány Ford Hungáriával közösen megtartott Erdei iskola programjának részeként 

május 19-én további vetítésre került sor, amelyen három különböző gyermekotthon 59 

gyermeke vett részt. 

 

Kód Teátrum előadások 

2019-ben összesen három előadást tartottunk: áprilisban, szeptemberben és decemberben. 

Több mint 250 gyermek és kísérője vett részt a rendezvényeken. A gyerekek aktívak voltak a 

kerekasztal-beszélgetésen is. A szeptemberi előadás szélesebb közönség számára volt nyitva, 

beleértve a családtagokat, és az AmCham tagvállalat munkatársainak gyermekeit.   

Az AmCham Alapítvány 2019. évi utolsó előadását december 5-én tartotta a Mozgásjavító 

Speciális Oktatási Módszertani Intézet Mozgásfejlesztési Általános és Középiskolájában. Nagy 

örömünkre a diákok rendkívül aktívak voltak. Az izgalmas előadást élénk vita követte a 

kommunikációról, az internetes zaklatásról és a szociális médiáról.  A Menedzsmentornak 

(Dobay Róbert) köszönhetően a Mikulás is ellátogatott a rendezvényre, hogy ajándékokat 

adjon át a résztvevő gyerekeknek. 

 

Rekordszámú résztvevő az önkéntes eseményeken 

A tavaszi Spring Buzz önkéntes napot több mint 100 önkéntes részvételével szerveztük április 

27-én két helyszínen (a Bokréta Gyerekotthonokban a Szlávy utcában és a Kőér utcai 

anyaotthonban). Ezt a szép tavaszi napot lelkes önkénteseink azzal töltötték, hogy szebbé, 

otthonosabbá varázsolják a hátrányos helyzetű gyermekek környezetét. Raklapbútorokat 

készítettek, kerti pavilont festettek át, a kerteket tisztították ki, virágot ültettek, eltakarították 

a lomokat, kerítést festettek. Arra is jutott idejük, hogy játszanak az ott élő gyerekekkel.   

Az AVIS Budget Group, az NCR Magyarország, a BME Kéttannyelvű Gimnázium, a Lexmark 

Magyarország, az ExxonMobil és a Tata Consultancy Services munkatársainak köszönhetően 

az AmCham Alapítvány minden aznapra tervezett munkát időre befejezett. A részt vevő 

vállalatok a szükséges festékekkel és eszközökkel is segítették a közös munkát. Külön köszönet 

Somogyi Balázsnak (BP), Tóth Bálintnak (Lexmark), és Ilona Lászlónak (Urmet) az általuk 

nyújtott kiemelkedő segítségért az esemény zavartalan lebonyolításáért. 

 

Ford – ACF Erdei Iskola – Verőce (Csattogó-völgy) májusban 

Négy gyermekintézmény – az Aga Gyermekotthon, a Bokréta Gyermekotthon, a 

Gyermekhospice Ház, és a Zirzen Janka Gyermekotthon – vett részt a Ford és AmCham 

Alapítvány közös szervezésében megvalósított Erdei Iskola programjában. Három napot és 

két éjszakát töltöttek a résztvevők a Verőcei Ifjúsági táborban.   



Az önkéntesek számos programot szerveztek azért, hogy a gyermekek részére 

felejthetetlenné tegyék ezeket a napokat -volt ügyességi és sportverseny, túrázás, 

csillagászati bemutató, főzőverseny, kalandpark, horgászat, sok-sok játék és szinte korlátlan 

„nasi” mennyiség.   

A Ford és AmCham Alapítvány önkéntesei különleges élményt kívántak adni az egészségügyi 

és szociális hátrányban élő gyermekeknek, a társadalomba való beilleszkedésüket egy 

támogató környezet megteremtésével is segítve. Felkeltették a gyermekek érdeklődését az 

erdő, az állatok iránt és emellett számos ügyességi és sportversenyt is szerveztek, különös 

figyelmet fordítva a csapatmunkára.   

Az esemény számokban: 59 gyermek és 15 tanár a támogatott alapítványokból, 28 önkéntes 

és 8 kolléga (Ford-ACF) csatlakozott családjukkal közösen az eseményhez. A résztvevők száma 

így összesen: 110 fő volt.  

Az Erdei Iskola program nagy sikert aratott, sok szép visszajelzést kaptunk. 

 

30 fa 30 év – Jubileumi faültetés  

Az ősz mindig alkalmat teremt az AmCham tagvállalatok számára, hogy bevonják dolgozóikat 

az önkéntes tevékenységekbe. Az AmCham Alapítvány rendszeres kezdeményezése, az „A 

Day to make it happen” egy biztos pont azok számára, akik szeretnének részt venni egy fontos 

és jól szervezett önkéntes munkában.   

Október 5-én – a kitartóan zuhogó eső ellenére – több mint 100 önkéntes vett részt a 

programban, három különböző helyszínen, hogy a gyerekek mindennapi környezetét szebbé 

tegyék.   

”Nagy öröm számunkra, hogy újra itt lehetünk és nem csupán széppé, hanem gyümölcsözővé 

is varázsolhatjuk ezeket a kerteket. Alapítványunk sokakat mozgósító önkéntes napjai 

alkalmával már többször tevékenykedtünk ezen otthonok rendbetételén és nagy öröm, hogy 

most ezzel a szimbolikus, ám mégis hasznos tettel térhettünk vissza. A ma elültetett fák pedig 

a jövő és a folytonosság jelképei is.” – mondta Bencsik Edit, az Alapítvány kurátora.   

A különböző cégek, többek között az Avis Budget Group, Ford Hungária, NCR Hungária, 

ExxonMobil, Tata Consultancy, Lexmark, American Express dolgozói és számos egyéni 

önkéntes a faültetés mellett együtt segített az intézmények kertjeinek őszi takarításában.    

Alapítványunk és az AmCham tagvállalatok önkéntesei, valamint a BME Kéttannyelvű 

Gimnázium diákjai (akik értékes órákat gyűjtöttek az érettségihez szükséges közösségi 

munkához), rendbe tették és kitakarították a Hűvösvölgyi és a Burattino Gyermekotthon 

valamint és az Aprónép Alapítvány kertjeit. Gondolva a jövő nemzedékére is, 30 gyümölcsfát 

ültettek el közösen, ünnepelve ezzel is az elmúlt 30 évet, melyet a gyermekek támogatásával 

töltöttünk. 

 

 



30 éves – évforduló gálaesemény 

Az AmCham Alapítvány november 7-én ünnepelte 30. évfordulóját, és a visszaemlékezés után 

jubileumi színházi előadást tartott a Vakok Szakiskola Nádor termében.   

Rövid visszaemlékezés után az AmCham Alapítvány különböző díjakkal ismerte el azokat a 

vállalatokat, szervezeteket és magánszemélyeket, akik az elmúlt években támogatták 

tevékenységét. 

 

Akikre büszkék vagyunk… 

Az AmCham Alapítvány 2005-ben megalapította a Nagylelkűség díját annak érdekében, hogy 

köszönetét fejezze ki azoknak a támogatóknak, akik – saját lehetőségeiknek megfelelően – 

hozzájárulnak az alapítvány céljainak megvalósításához. 

Generosity Award díjat kapta: a Budapest Marriott Hotel és az AmCham Hungary   

Az Év Önkéntes Vállalati Csapata 2019-ben az ExxonMobil Üzleti Támogatási Központ, a Ford 

Magyarország és az NCR Hungary lett.   

A BME Kéttannyelvű Gimnázium és a Kézzelfogható Alapítvány a kiváló együttműködés 

elismeréséül kapott oklevelet.   

Az alapítvány elismerte a lelkes egyéni önkéntesek munkáját is, akik példát mutattak 

közösségük számára: Tóth Bálint Lexmark Magyarország, Csatáry Orsolya Tata TCS, Szabó 

Tímea ExxonMobil, Ilona László Urmet Hungaria, Bosnyák Tamás és Nagy Andrea – munkájuk 

nélkül nem tudott volna az AmCham Alapítvány ilyen eredményeket felmutatni. 

Az est folyamán Török Ákos, az Alapítvány Rajki Zsuzsa díjjal már kitüntetett művésze, egy 

fantasztikus zongora előadással örvendeztette meg a vendégeket. Az erdélyi 

Kézdiszentlélekben született 18 éves művész a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium 

tanulója. Kiemelkedő tehetség, aki fiatal korának ellenére több mesterkurzuson vett részt. 

Alapítványunk támogatásával végezte el György Ádám Mesterkurzusát, és tavaly megnyerte 

a Római Danubia Talents Nemzetközi Zenei Fesztivált is.   

Az AmCham Alapítvány az eseményen mutatta be új programját, az “English Click” nevű 

digitális nyelvtanulási rendszert. Ez a DynEd programot használja, ami nagy hangsúlyt fektet 

a beszéd és a szókincs fejlesztésére.   

A hallgatók programba való felvételekor 2 kritériumra összpontosítottunk: elsődleges a 

hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, de nagyon fontos szempont volt még a 

résztvevők tanulási vágya is. Hiszen egy lelkes és angolul tanulni akaró csoport létrehozása 

volt az elsődleges cél. Az egyéves, 15 fős program 2020 tavaszán indul. A kaposvári Kodály 

Zoltán Általános Iskola lesz a tanórán kívüli délutáni órák helyszíne.  

  

 



A díjátadók után a vendégek a Kód Teátrum „Ismeretlenek” című előadását tekinthették 

meg. A színjátszó fiatalok ismét felejthetetlen élményt nyújtottak ezzel az internetes 

zaklatásról szóló előadással, amely a végén álló ovációt váltott ki. Ezt a darabot 2018 óta 

mutatják be nevelőotthonokban élő gyermekek számára.   

A csodálatos estét a Danubius Hotels Hungária fantasztikus tortája koronázta meg, melyből 

a végén a Vakoda bentlakó diákjainak is jutott. 

 

Stratégiai irányok 2020-ban: 

• tehetségfejlesztés, 

• önkéntesség, 

• digitális és nyelvoktatás. 

Az AmCham Alapítvány elősegíti a vállalati társadalmi felelősségvállalást és az önkéntesség 

etoszát a magyar üzleti kultúrában. Az AmCham Alapítvány az önkéntes események 

szervezésében szerzett 30 éves tapasztalatával átlátható és etikus jótékonysági 

szolgáltatásokat kínál az adományozó vállalatok számára. A szervezésen és a logisztikán kívül 

támogatjuk a vállalatokat az önkéntes projekt előzetes vizsgálatában és nyomon 

követésében, valamint a gyermekintézmények támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzésében 

és elszámoltatásában is.   

Az AmCham Alapítvány büszke elkötelezett önkénteseire, és továbbra is támogatja a 

társadalmi felelősségvállalás érdemeit az üzleti közösségben.   

Ha úgy érzi, hogy változást szeretne hozni a hátrányos helyzetű fiatalok  életébe, 

önkéntesként dolgozna velünk életük jobbá tételén – forduljon az ACF-hez: 

info@amchamfoundation.hu címen. 

THINK BIG – SUPPORT THE SMALLEST!   

Támogatóink, segítőink nélkül munkánk nem lenne ennyire sikeres.  

Köszönjük az egész éves együttműködést, figyelmet, támogatást!   

 

Az Alapítvány a 2018 évről kapott 1% személyi jövedelemadókból befolyt támogatásokat az 

Alapító okiratában megjelölt célok megvalósítására használta fel.    

Az AmCham Alapítvány Kuratóriuma 2020. .....................-ei ülésén elfogadta és a 

www.amchamfoundation.hu weboldalon közzétette az Alapítvány Közhasznúsági Jelentését. 

                 

                                     

_____________________

az Alapítvány képviselője   

               



Ectv. Szerinti kötelező melléklet 

Közhasznúsági melléklet 

1. Közhasznú 
szervezet azonosító 
adatai 

 

Név:  Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványa (a szervezetnek 
van közhasznú jogállása 

Székhely:    1051 Budapest, Szent István tér 11 

Bejegyző határozat 
száma:  

  13.Pk.61.124/2001/22 

Nyilvántartási szám:    01-01-0008485 

Képviselő neve:    Gordon Mária 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Az Alapítvány célja: 
- Tartósan, vagy váratlan esemény miatt segítségre szorulók, elsősorban gyermekek, 

illetve az érintetteket ellátó vagy segítő intézmények vagy szervezetek pártfogása, 
támogatása. 

Egészségügyi vagy szociális állapotuk miatt hátrányos helyzetbe került személyek – 
elsősorban gyerekek – támogatása Magyarországon. 

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

közhasznú 
tevékenységhez 
kapcsolódó 
közfeladat, 
jogszabályhely: 

  Gyermek- és ifjúságvédelem 

a közhasznú 
tevékenység 
célcsoportja: 

  Rászorulók, elsősorban gyermekek 

a közhasznú 
tevékenységből 
részesülők létszáma: 

több, mint 500 gyermek 



a közhasznú 
tevékenység főbb 
eredményei: 

• Nevelőotthonokban és nevelő-szülőknél élő gyermekek 

életkörülményeinek javítása kétkezi segítségnyújtással, 

önkéntes megmozdulások szervezése által. Cél az 

életminőség javítása vállalati önkéntes csapatok 

bevonásával (2 alkalom). 

• Kód Teátrum - interaktív színház középiskolai dráma szakos 

tanulók közreműködésével a biztonságos és jogszerű, 

elsősorban internet alapú, valamint a hagyományos 

kommunikációról, gyermekotthonban élő általános és 

középiskolás tanulóknak, valamint rajtuk kívül minden 

érdeklődő számára 

• Digitális Oktatás keretében kihelyezett osztályfőnöki órák 

tartása, a biztonságos internethasználatról 

• Erdei Iskola tábor 4 gyermekotthon 60 gyermeke részére 

 

4. Közhasznú tevékenység 
érdekében felhasznált 
vagyon kimutatása 

•   

4. Közhasznú tevékenység 
érdekében felhasznált 
vagyon kimutatása 

•   

Felhasznált vagyonelem 
megnevezése 

Vagyonelem értéke (eFt) Felhasználás célja 

 Gyűjtött és meglévő 
pénzeszköz 

 Rászorulóknak 

 Gyűjtött tárgyi adományok   Rászorulóknak 

5. Cél szerinti juttatások 
kimutatása 

  

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 Cél szerinti juttatás 
megnevezése 

Előző év Tárgyév 

 Anyag jellegű ráfordítás  1.607 1.668 

 Személy jellegű ráfordítás 13 12 

 Értékcsökkenés 0 0 

 Egyéb ráfordítás  3.057 4.403 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

        0         0 



A. Vezető tisztségviselőknek 
nyújtott juttatás összesen: 

       0         0 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 4.645 6.859 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. törvény alapján 
átutalt összeg 

2.836 3.160 

D. közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. normatív támogatás 0 0 

F. az Európai Unió 
strukturális alapjaiból, 
illetve a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatás 

0 0 

G. Korrigált bevétel [B-
(C+D+E+F)] 

1.809 3.699 

H. Összes ráfordítás 
(kiadás) 

4.677 6.083 

I. ebből személyi jellegű 
ráfordítás 

13 12 

J. Közhasznú tevékenység 
ráfordításai 

3.056 4.403 

K. Adózott eredmény -32 776 

L. A szervezet munkájában 
közreműködő közérdekű 
önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a 
közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. 
évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően) 

320 450 

Erőforrás-ellátottság 
mutatói 

Mutató teljesítése  

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 
> 1.000.000,- Ft] 

Igen Igen 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >= 
0] 

Igen Igen 



Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-
A2)/(H1+H2)>= 0,25] 

Nem Nem 

Társadalmi támogatottság 
mutatói 

  

Ectv. 32. § (5) a) 
[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] 

Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) b) 
[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] 

Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) c) 
[(L1+L2)/2>= 10 fő] 

Igen Igen 

 


