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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
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Tevékenység
Az egyesület a hozzá forduló minden rászorulót igény és lehetőség szerint kiszolgált gyógyászati segédeszköz és
kórházi berendezés adományokkal költségtérítés ellenében. 

Raktárak
Három raktárban kezdte az egyesület  a  2012. évet,  amelyek közül az öttevényi  raktárat  költségoptimalizálási
célból  tavasszal  elhagytuk,  így maradt  a  Kunszigeti  Zöld Mező Mezőgazdasági  Termelőszövetkezettől  bérelt
abdai nagy raktár és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben fenntartott kisebb raktár.

Kapcsolatok
Legfontosabb partnerünk a  nagyobbik  raktárunk helyszínén,  Abdán működő Életfa  Egyesület  volt,  amelynek
vezetője  szakmai  és  fizikai  segítséget  is  nyújtott  egyesületünknek,  jó  és  hiányos  eszközöket  (alkatrész-
felhasználás céljából) vett át tőlünk, rászorulókat irányítottunk egymáshoz kölcsönösen. Egy állami partnerrel, a
Mozgássérült  Emberek  Rehabilitációs  Központjával,  a  MEREK-kel,  illetve  annak  vezetőivel  is  kiváló
adományközvetítői és emberi kapcsolatokat alakítottunk ki. A legtöbben azonban magánszemélyként fordultak
hozzánk: maguk a rászorulók vagy a gondviselőjük, aki a legtöbb esetben családtag volt. A távolsággal arányosan
növekvő szállítási költségek időnként komoly problémát jelentenek, ennek ellenére még Szerbiából, a Vajdaságból
is keresték egyesületünket. Rendkívüli örömmel töltött el minket, ha elcsodálkoztak baráti árainkon (valójában
költségtérítést kellene mondani), vagy az eszközök magas színvonalán.

Eszközök
Különösen  a  háromfunkciós  elektromos  ágyak  voltak  népszerűek  a  hozzájuk  tartozó  felfekvés  kialakulását
akadályozó  (antidecubitus)  matracokkal,  memóriamatracokkal,  de  a  különböző  márkájú  scooterek  és  az
elektromos ápolási székek is keresett termékek voltak. Volt választék a mechanikus székekből is, amelyekhez
Roho-párnákat (felfekvés ellen), Jay-párnákat (memóriaszivacsos ülőrésszel a nagyobb kényelemért) is tudtunk
adni. A 2012-es év sok szerelési munkával járt, a scooterek (vagy mopedek), betegemelő liftek és az elektromos
ápolási székek javítása nem kis nehézségbe ütközött, de az esetek többségében végül megoldottuk a feladatot. A
legfontosabbnak  tűnő  kórházi  ágyak  szerencsére  műszakilag  stabil,  még használt  állapotukban  sem könnyen
hibásodó termékek,  amelyek Norvégiából  kiváló állapotban kerültek Magyarországra.  A teljes  év folyamán a
2011-ben  Norvégiából  szállított  adományokat  közvetítettük;  az  eszközökből  még  2013-ra  is  maradt.

Beszerzés
A  norvég  kapcsolat  megszűntével  más  partnereket  próbáltunk  bevonni,  hogy  Nyugat-Európából  vagy
Skandináviából  gyógyászati  segédeszközöket  és  kórházi  berendezéseket  szerezzünk  a  tevékenységünk
fenntartásához.  A  Máltai  Szeretetszolgálattól  a  Johannita  Renden  keresztül  egész  az  Üdvhadseregig
végégkilincseltük gyakorlatilag az összes lehetséges egyházi szervezetet, de a biztatónak tűnő kezdetek után a
kapcsolatépítés  megrekedt,  noha  például  a  fent  nevezett  három  szervezetnél  szívélyesen  fogadtak  minket.
Felvettük a kapcsolatot egy holland alapítvánnyal, a tilburgi (Észak-Flamand) Port Agorával, Herman Geerts úr a
vendégünk is volt Budapesten, megnézte az itteni raktárunkat Budakeszin, majd viszonozva látogatását ketten
nagy  reményekkel  elmentünk  Eindhovenbe  és  Nijmegenbe,  de  az  ottani  kórházi  beszerzőről  kiderült,  hogy
lélekben  elkötelezett  Nyírmeggyes  iránt,  így  ez  a  kapcsolatépítés  is  sajnos  eredménytelenül  zárult.  A német
Diakonissza Renddel egy az Európai  Unióban járatos önkéntes  segítségével sikerült  reményteljes  kapcsolatba
kerülni. A rend kérésének megfelelve az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál lefordíttattuk németre az
alapszabályunk első két szakaszát, amely az egyesület céljait és tevékenységét tartalmazza, illetve megtaláltuk egy
európai vámrendeletben az adományok visszterhes átadásáról szóló rendelkezést, ami tehát nem lehet jogellenes.
Ha a következő egy-két évben nem sikerül donort találnunk, kétséges, hogy tudjuk-e folytatni a tevékenységünket.
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Pénzügyek
Az egyesület működését továbbra is tagi kölcsönök teszik lehetővé. Az egyesület 2011. végén 8.306.000 forinttal
tartozott a tevékenységet finanszírozó tagoknak, amiből jelentős összeget, 2.630.000 forintot törlesztett, ám az év
utolsó hónapjaiban újabb tagi  kölcsönök befizetése vált szükségessé,  szám szerint 494.000 forint, ezért 2012.
december 31-re még mindig jelentős pénzösszeggel, 6.170.000 forinttal tartozik. A tagi kölcsön kamatmentes volt.
               A tevékenység két teljes naptári év után pénzügyileg erősen mínuszos. Ez a másik olyan tényező, amin
változtatnunk kell, ha hosszú távon akarjuk szolgálni a magyar társadalmat, és az egyesületi tagokat is kímélni
kivánjuk a súlyos veszteségektől. A március-áprilistól szeptember-októberig tartó idény feladatmennyisége olykor
kifejezetten  főállású  munkavállalók  alkalmazását  kívánná  meg,  időnként  akár  négy  emberét  ez  év
adományforgalmát figyelembe véve, de erre 2012-ben nem volt módja az egyesületnek, amelynek tagjai önkéntes
munkát végeztek. Tagjaink jelentős időrászánása tette lehetővé a rászoruló érdeklődők folyamatos kiszolgálását,
ami  sok  utazást,  szerelést,  használattal  összefüggő  tájékoztatást  követelt  meg.  (Részletek  a  mérlegben  és  az
eredménykimutatásban.)  
               2013. január 25-én eltulajdonították az egyesület két 2012-ben vásárolt számlatömbjét a bennük szereplő
adatokkal együtt, amiről az egyesület elnöke feljelentést tett 2013. január 29-én. Ellopták el az egyik bélyegzőt is.
               Az egyesület a tárgyévben sem költségvetési, sem más forrásból (vállalatok, magánszemélyek) nem
kapott támogatást, ide értve a személyi jövedelemadó 1%-ának az adózó rendelkezése szerinti átutalását is. Az
egyesület  a  tárgyévben pályázati  úton  nem nyert  és  nem kapott  támogatást.  A felügyelő  bizottság felhívta  a
figyelmet arra, hogy tagdíjfizetésből nincs bevétele az egyesületnek, noha az csekély összeg, évi 1.000 forint/fő.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

A  Segítő  Kéz  2010.  Közhasznú  Egyesület  2010.  évben  jött  létre.  Az  alakulás  céljai  az  alábbiak  voltak:
hozzájáruljon a beteg, sérült és fogyatékossággal élő emberek rehabilitációjának és gyógyításának elősegítéséhez,
és  élhető  környezetük  megteremtéséhez.  A  társadalom  hátrányos  helyzetű  csoportjainak,  illetve  egyéneinek
természetbeni  és  lelki  támogatást  nyújtson,  és  elősegítse  a  jótékonyság  fejlődését  a  magyar  társadalomban.
Hozzájáruljon  a  családok  egységének  óvásához,  testi-lelki  egészségük  védelméhez,  az  egyedül  élők
felkészítéséhez  a  párválasztásra,  házaséletre,  illetve  a  társadalmi  konfliktuskezeléshez  és  lelkigondozáshoz.
További cél a kapcsolatépítés hasonló célokat magukénak valló társadalmi szervezetekkel és egyházakkal itthon
és külföldön, valamint a kultúra, a cigányság és a határon túli magyarok támogatása.

A célok közül a működés második évében az első számú célt sikerült megvalósítani: az egyesület hozzájárult a
sérült  és  fogyatékossággal  élő  emberek  rehabilitációjának  segítéséhez.  Ezt  oly módon valósította  meg,  hogy
költségtérítés  ellenében  vagy  ingyen  juttatott  gyógyászati  segédeszközöket  és  kórházi  berendezéseket
rászorulóknak. Az adományozottak között voltak magánszemélyek, partneregyesület (Életfa Egyesület), nonprofit
cég  (Harmónia-Gondviselés  Szociális  Gondozó),  állami  intézmény  (Mozgássérült  Emberek  Rehabilitációs
Központja),  egyház  (Budakeszi  Római  Katolikus  Egyházköszség  Caritas  Csoport,  Dunamenti  Református
Egyházkerület,  Magyarországi  Zsidó  Hitközségek  Szövetsége  –  MAZS  Alapítvány),  más  alapítvány (Orvosi
Rehabilitációért Alapítvány). 

Ez a tevékenység egyidejűleg szociális tevékenység is volt, tekintettel a piaci (használtcikk-kereskedelmi) áraknál
jelentősen alacsonyabb mértékű költségtérítésekre. Szociálisan rászoruló magánszemélyeket, szám szerint öt főt
47.000 forint pénzügyi támogatásban részesített az egyesület. A támogatások kiterjesztése és rendszeressé tétele
fontos célkitűzésünk a közeljövőben.

2.1. Gyógyászati segédeszközök juttatása

Közhasznú tevékenység megnevezése: Gyógyászati segédeszközök juttatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely:

2011. évi CLXXV. törvény, 2. § 19-20. pont,

1997. évi CLIV. törvény, 35. § (1), (2) e); 100. § (1-2) 
és (5-7); 144. § (1); 

1993. évi III. törvény 49. § (2) a) b)

63/2006. (III. 27.) kormányrendelet 41. § (2) b); 10. 
számú melléklet 2. pont; 13. számú melléklet b)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gyógyászati segédeszközökre és kórházi 
berendezésekre szorulók: átmenetileg vagy tartósan 
fogyatékkal élők; időskorúak.

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Körülbelül 100-120 fő, továbbá az Életfa Egyesületnek
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átadott, részben alkatrésznek felhasznált eszközök 
közvetetten hozzájárultak további rászorulók 
ellátásához.

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

Bank nyitó és pénztár nyitó 29

Éves bevétel 7 821

Összesen: 7 850  

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév

Magánszemélyek támogatása 0 47

Közösség támogatása 1 367 307

Kedvezményes eszköz átadás 10 725 7 819

Összesen: 12 092 8 173

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév

Egyszerűsített munkabér 80 300

Összesen: 80 300

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 10 731 7 820

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0

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 árbevétel [B-(C+D+E+F)] 10 731 7 820
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Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

H. Összes ráfordítás (kiadás) 15 753 3 671

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 3 975 435
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0

K. Adózott eredmény -5 022 4 149
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 10 10

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen Nem Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 9 276

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X - 873
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.21

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 0.00

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

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az 1. pont tartalmazza a tevékenységek leírását. Program nem volt, az egyesület az érdeklődőket szolgálta ki az 
adományközvetítői tevékenységgel. Az egyesület a lehető legegyszerűbb, munka- és költségkímélő módon 
működik, vagyis minden tőlünk telhetőt megteszünk a nyugati országokból történő beszerzés érdekében, és azután
átadjuk az eszközöket nálunk jelentkező rászorulóknak, vagy azok képviselőinek.

8.2. Támogatási programok bemutatása

Az adományközvetítő tevékenység minden esetben egyedi igény alapján, közvetlen megkeresés révén valósult
meg, nem volt szükség célzott program kialakítására.
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	Pénzügyek Az egyesület működését továbbra is tagi kölcsönök teszik lehetővé. Az egyesület 2011. végén 8.306.000 forinttal tartozott a tevékenységet finanszírozó tagoknak, amiből jelentős összeget, 2.630.000 forintot törlesztett, ám az év utolsó hónapjaiban újabb tagi kölcsönök befizetése vált szükségessé, szám szerint 494.000 forint, ezért 2012. december 31-re még mindig jelentős pénzösszeggel, 6.170.000 forinttal tartozik. A tagi kölcsön kamatmentes volt. A tevékenység két teljes naptári év után pénzügyileg erősen mínuszos. Ez a másik olyan tényező, amin változtatnunk kell, ha hosszú távon akarjuk szolgálni a magyar társadalmat, és az egyesületi tagokat is kímélni kivánjuk a súlyos veszteségektől. A március-áprilistól szeptember-októberig tartó idény feladatmennyisége olykor kifejezetten főállású munkavállalók alkalmazását kívánná meg, időnként akár négy emberét ez év adományforgalmát figyelembe véve, de erre 2012-ben nem volt módja az egyesületnek, amelynek tagjai önkéntes munkát végeztek. Tagjaink jelentős időrászánása tette lehetővé a rászoruló érdeklődők folyamatos kiszolgálását, ami sok utazást, szerelést, használattal összefüggő tájékoztatást követelt meg. (Részletek a mérlegben és az eredménykimutatásban.) 2013. január 25-én eltulajdonították az egyesület két 2012-ben vásárolt számlatömbjét a bennük szereplő adatokkal együtt, amiről az egyesület elnöke feljelentést tett 2013. január 29-én. Ellopták el az egyik bélyegzőt is. Az egyesület a tárgyévben sem költségvetési, sem más forrásból (vállalatok, magánszemélyek) nem kapott támogatást, ide értve a személyi jövedelemadó 1%-ának az adózó rendelkezése szerinti átutalását is. Az egyesület a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást. A felügyelő bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy tagdíjfizetésből nincs bevétele az egyesületnek, noha az csekély összeg, évi 1.000 forint/fő.
	2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
	2.1. Gyógyászati segédeszközök juttatása

	3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
	4. Cél szerinti juttatások kimutatása
	5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
	6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
	7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
	8. Kiegészítő melléklet
	8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
	8.2. Támogatási programok bemutatása


