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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Tevékenység
Az  egyesület  a  hozzá  forduló  minden  rászorulót  igény  és  lehetőség  szerint  kiszolgált
gyógyászati segédeszköz és kórházi berendezés adományokkal költségtérítés ellenében. 

Eszközök
A népszerű, szép és műszakilag a legigényesebb kategóriába tartozó háromfunkciós elektromos
ágyakat  az  eladományozásoktól  kezdődően  a  Segítő  Nemzedés  Alapítványtól  pótoltuk  a
hozzájuk  tartozó  felfekvés  kialakulását  akadályozó  (antidecubitus)  matracokkal  és
memóriamatracokkal együtt; ugyancsak ettől az alapítványtól kaptunk nagy számban kiváló
minőségű, strapabíró és szép ápolási székeket, egy-egy betegemelő liftet és néhány elektromos
ápolási széket. A nyár folyamán a scooterek is elfogytak. A még meglévő saját adománykészlet
egyre apadt, ezért úgy döntöttünk, hogy ha az végképp elfogy, nem pótoljuk ki a továbbiakban
a Segítő Nemzedék Alapítvány készleteiből,  tekintettel  a  logisztikai  költségekre.  A selejtes
eszközöket,  maradékvasakat  az  Alcufernél  és  a  MU-GU  Kft-nél  értékesítettük.

Eszközkiszállítás
Abban  sincs  változás,  hogy a  távolsággal  arányosan  növekvő  szállítási  költségek  időnként
komoly  problémát  jelentenek,  ezért  a  MEREK-nek  tettünk  egy  javaslatot  az  ő  országos
hálózatú vidéki  műhelyeinek használatára  az adományközvetítésben,  de ez sajnos  nem vált
valóra. Felvettük viszont a kapcsolatot a MixPakk Kft-vel, ami a rászorulóknak is elérhető áron
tette  lehetővé  az ápolási  székek (tolószékek)  nagyobb távolságokra  való eljuttatását,  ágyak
szállítását  azonban a nagyobb súly és méret miatt  nem vállalta.  Ezért  megkerestük a HDT
nagycsomagszállítót,  amely 80 kilogrammig vesz  fel  megrendeléseket;  az  ágyakat  így is  a
szokásosnál  jobban szét  kellett  szedni,  de  ezzel  elérhető áron meg tudtuk oldani  az ágyak
célbajuttatását.

Aktivitás
Az  egyesület  tagjai  a  korábbiakhoz  hasonlóan  különböző  mennyiségű  önkéntes  munkát
végeztek: szállítás, szerelés, a rászorulók tájékoztatása szóban és telefonon, fogyatékkal élők
kiszolgálása,  gépjármű  rendelkezésre  bocsátása  és  vezetése,  pakolás,  takarítás,  az  iratok
kezelése,  jogszabálykeresés,  jogi  tanácsadás,  külföldi  kapcsolatépítés  e-mailben  és/vagy
telefonon, szövegek fordítása angol-magyar-angol és német-magyar-német viszonylatokban (e-
mailek), kapcsolatépítés Nyugat-Európában a helyszínen. Tagjaink jelentős időrászánása tette
lehetővé  a  rászoruló  érdeklődők  folyamatos  kiszolgálását.  Az  egyesület  elnöke
gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó tanfolyamot végzett.

Raktárak
Két  raktárban  kezdte  az  egyesület  a  2013.  évet:  a  Kunszigeti  Zöld  Mező  Mezőgazdasági
Termelőszövetkezettől  bérelt  abdai  nagy  raktárban  és  az  Országos  Orvosi  Rehabilitációs
Intézetben fenntartott  kisebb raktárban.  Az év  végére  a  teljes  adománykészlet  elfogyott.  A
Kunszigeti  Zöld  Mező  MGTSZ  raktárában  a  tevékenységünket  szüneteltetjük,  a  folytatás
fenntartásának lehetőségével, az OORI viszont kezdeményezte a szerződés felbontását, ami azt
eredményezte, hogy az év vége előtt kiürítettük a raktárat. 
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Kapcsolatok
Norvég  eredetű  eszközöket  egy  magyar  alapítványtól,  a  szintén  Abdán  működő  Segítő
Nemzedéktől  vettünk  át,  mikor  az  adománykészletünk  fogyatkozóban  volt.  Változatlanul
megmaradt  fontos  partnerünknek  a  nagyobbik  raktárunk  helyszínén,  az  ugyancsak  Abdán
működő  Életfa  Egyesület  is,  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,  illetve  annak  vezetőivel  is  fenntartottuk  a  jó
kapcsolatokat. A legtöbben azonban továbbra is magánszemélyként fordultak hozzánk: maguk
a rászorulók vagy a gondviselőjük, aki a legtöbb esetben családtag volt. Ahogy fogyatkoztak az
eszközeink,  egyre  többször  kellett  azt  mondanunk  az  érdeklődőknek,  hogy  nem  tudunk
segíteni.

Beszerzés
Jelentős  erőfeszítések  dacára  nem  találtunk  nyugati  vagy  északi  donorokat,  ennek
következménye lett az év végére a tevékenység szüneteltetése. Az északnyugat-bajorországi
Schweinfurtból  érkezett  kisebb szállítmány használhatatlan minőségű és lejárt  szavatosságú
adományokkal.  

Pénzügyek
Az  egyesület  pénzügyi  működésében  nincs  gyökeres  fordulat,  milliós  nagyságrendű  tagi
kölcsönök  teszik  lehetővé  az  egyesület  létezését.  Nincs  változás  az  előző  évhez  képest:  a
tevékenység három teljes naptári év után is 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  kívánjuk  a  súlyos  veszteségektől.  Jogvita  alakult  ki  a
helyiségbérleti  díjról  az  Országos  Orvosi  Rehabilitációs  Intézettel,  amely  végül  elfogadta
álláspontunkat. A 2013. évet egy VII. kerületi könyvelő irodával együttműködve kezdtük el.

Támogatások
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 ismételten felhívta a figyelmet  arra,  hogy tagdíjfizetésből
egyáltalán  nincs  bevétele  az  egyesületnek,  noha  az  csekély  összeg,  évi  1.000  forint/fő.
     
Bűcselekmény
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. Ez a 2011. évi jelentésben is szerepel, mert mind a két
évet érinti.

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.
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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 harmadik teljes 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 (Weöres Sándor Színház
Nonprofit  Kft.  –  1  tolószék  színházi  célra),  állami  intézmény  (Mozgássérült  Emberek
Rehabilitációs Központja, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Fővárosi Gyermekvédelmi
Intézmények Gazdasági  Szervezete),  egyházi  alapítvány  (Magyarországi  Zsidó Hitközségek
Szövetsége – MAZS Alapítvány), más alapítvány (Mindent a Betegekért Alapítvány, Művelt és
Egészséges  Kengyeli  Lakosságért  Alapítvány),  kivételes  esetekben  cégek  a  kereskedelmi
forgalom kizárásával (Hercules Films Kft., Bavaria Dental Central Kft. – 1-1 tolószék, Orto
Mobil – 1 betegemelő). 

Ez a tevékenység egyidejűleg szociális tevékenység is volt, tekintettel a piaci (használtcikk-
kereskedelmi) áraknál jelentősen alacsonyabb mértékű költségtérítésekre. Szociálisan rászoruló
magánszemélyeket, szám szerint három főt 51.000 forint pénzügyi támogatásban részesített az
egyesület,  ebből  12.000  forint  tévedésből  téves  számlaszámra  lett  elutalva.  Az  egy  évvel
korábbi közhasznúsági jelentést ismételve: 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  70  fő  közvetlenül,  továbbá  az
Életfa  Egyesületnek  átadott,  részben
alkatrésznek felhasznált eszközök közvetetten
hozzájárultak további rászorulók ellátásához,
valamint  az  állami  intézmények  –  OORI,
MEREK,  FGYIGSZ  -  ellátásai  által  a
tevékenységből részesülők.
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Közhasznú tevékenység főbb eredményei

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

Bank nyitó és pénztár nyitó      2 718

Éves bevétel 3 517

Összesen: 6 235  

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév

Magánszemélyek támogatása 47 51

Közösség támogatása               307 0

Kedvezményes eszközátadás 7 819 3 516

Összesen: 8 173 3 567

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév

Egyszerűsített munkabér 300 0

Összesen: 300 0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 7 820 3 516

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)] 7 820 3 516
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Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

H. Összes ráfordítás (kiadás) 3 671 4 188

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 435 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0

K. Adózott eredmény 4 149 -671

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően) 10 13

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen Nem Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    

2011/CLXXV. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X          5 668

2011/CLXXV. 32. § (4) b) [K1+K2 >= 0] X       3 478

2011/CLXXV. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X         0,06

Társadalmi támogatottság mutatói    

2011/CLXXV. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00

2011/CLXXV. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 0.00  

2011/CLXXV. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 11,5

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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