
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-26 17:49:21. Érkeztetési szám: EB00519861

01 Fővárosi Törvényszék

ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány

0 1 0 1 0 0 0 1 4 6 1 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  06 .11 .33



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

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

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány

1 1 7 1 Budapest

Borsfa utca
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0 1 0 1 0 0 0 1 4 6 1
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Budapest 2 0 2 1 0 5 2 5
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány

1 958 2 579

1 958 2 579

14 442 15 925

4 451 4 215

1 028 754

8 963 10 956

1 641 0

18 041 18 504

17 670 17 893

353 353

17 025 17 316

292 224

371 611

371 611

18 041 18 504

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  06 .11 .33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

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)

ebből: adományok

ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány

34 060 24 243 34 060 24 243

34 060 24 243 34 060 24 243

27 619 21 373 27 619 21 373

12 0 12 0

34 072 24 243 34 072 24 243

24 243 24 243

20 992 6 727 20 992 6 727

11 478 3 187 11 478 3 187

196 2 431 196 2 431

1 110 11 658 1 110 11 658

4 16 4 16

33 780 24 019 33 780 24 019

24 019 24 019

292 224 292 224

292 224 292 224

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  06 .11 .33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév 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. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány

1 721 0 1 721 0

139 120 139 120

500 0 500 0

4 077 0 4 077 0

2 551 2 551

27 619 21 373 27 619 21 373

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  06 .11 .33



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-642

2020. év

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

ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány

1 1 7 1 Budapest

Borsfa utca
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0 1 0 0 P k 6 5 4 7 5  1 9 9 1

0 1 0 1 0 0 0 1 4 6 1

1 9 6 6 1 4 1 4 1 4 2

Cserbik János

SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG, GYERMEK-ÉS CSALÁDVÉDELEM

1990 LXV TV 8 1993 III TV 2

1993 III TV 86 1997 XXXI TV 1 1990 LXV TV 8.70

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ EMBEREK, KRÍZISBEN ÉLŐK

5000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  06 .11 .33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

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

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány

34 072 24 243

2 551

500 0

33 572 21 692

33 780 24 019

11 478 3 187

24 019

292 224
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  06 .11 .33



 
Oldal 1 / 3 

 
 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
 

Az ADRA  Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány alapítója részére 
 
Vélemény  
 
Elvégeztük az ADRA  Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány, nyilvántartási szám 01-01-
0001461 ("az Alapítvány") 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely 
egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az 
eszközök és források egyező végösszege 18 504 E Ft, az adózott eredmény 224 E Ft nyereség -, és 
az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli 
politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  
 
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az 
Alapítvány 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen 
időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  
 
A vélemény alapja 
 
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján 
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A 
könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza 
tartalmazza. 
 
Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a 
fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében 
a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex 
kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című 
kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen  normákban 
szereplő további etikai előírásoknak is. 
 
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 
alapot nyújt véleményünkhöz.  
 
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 
 
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és 
a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, 
amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő 
lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  
 
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az 
Alapítványnak a tevékenység folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően 
közzétegye a tevékenység folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a 
tevékenység folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek 
a tevékenység folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő 
rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény 
nem áll fenn. 
 
Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért. 
 
 
 



 
Oldal 2 / 3 

 
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  
 
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves 
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint 
az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. 
A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként 
létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek 
minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 
befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági 
döntéseit.  
 
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai 
megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. 
 
Továbbá: 
 

-  Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő 
lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok 
kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő 
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő 
lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a 
csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 
-  Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 

olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek, de nem azért, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára 
vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. 

 
-  Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 

készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  
 
-  Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység 

folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a 
megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság 
olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel 
az Alapítvány tevékenység folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 
következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói 
jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő 
kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, 
minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk 
dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy 
feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja a tevékenységet folytatni. 

 
-  Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, 

beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az 
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós 
bemutatása. 

 
-  Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a 

könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, 
beleértve az Alapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során 
általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 
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Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznúsági mellékletről 
 
Elvégeztük az Alapítvány mellékelt 2020. évi közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát. 
A szervezet képviselője felelős az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának a számviteli 
törvényben és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló készítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 1993.évi III. törvényben foglaltakkal és a 
Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért.  
A mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyszerűsített 
éves beszámoló összhangjának megítélése. A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkánk a 
közhasznúsági melléklet és a közhasznú egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló 
összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb az Alapítvány nem auditált 
számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. 
Véleményünk szerint az Alapítvány 2020. évi közhasznúsági melléklete az Alapítvány 2020. évi 
közhasznú egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának adataival összhangban van. 

 
 
Budapest, 2021. május 25. 
 
 
 
 
Kovács Józsefné  Kovács József  
ügyvezető kamarai tag könyvvizsgáló  
CENSOR 2000 Bt.  kamarai tagsági szám: 005197  
2700 Cegléd, Béke u. 23.  
nyilvántartási szám: 001676 

 



ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 

Közhasznúsági jelentés  

2020.  

 

 

 

Készült az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány közhasznú szervezet 2018. évi 

működéséről, a közhasznú szervezetekről szóló 350/20 1 l.  (XII.30.) kormányrendelet alapján. Az 

Alapítványt a Fővárosi Bíróság 1991.03.21.-én nyilvántartásba vette a 01-01-0001461 számon. 

Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 1991-ben jött létre. A szervezet célja a hátrányos 

helyzetű társadalmi rétegek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének elősegítése: vallási, 

etnikai, faji, politikai megkülönböztetés nélkül. 

Az Alapítvány főbb közhasznú tevékenységei az alábbiakra terjednek ki: 

• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (1990 LXV tv.8.§., 1972 11.tv.3.§) 

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1990 LXV tv.8.§, 1993. 

LXXIXtv.70.§, 85.§, 87.§) 

• gyermek és ifjúságvédelem (1997 XXXI tv.1.§, 14§, 1990 LXV tv.8§, 70.§) 

• szociális tevékenység (1990 LXV tv.8.§, 1993 111 tv.2.§,) 

• családsegítés (1993 111 tv.86.§) 

• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, fogyatékos 

gyermekek oktatásának és gondozásának segítése (1990 LXV tv.8., 70.§) 

• határokon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (1949 XX tv.6.§(3) bek., 

 90/1992 KORM 5. §) 

• magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység (1993 LXXYII 

tv.62§, 1990 LXV tv.8.§) 

 

A) Számviteli beszámoló (Dokumentumhoz csatolva) 

 

B) Közhasznú működésre kapott támogatás 

 

Támogatások részletezése forrásonként:  

 

SZJA 1 % : 2 551 150 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C) Vagyon felhasználásával járó kimutatás 

 

Kapott juttatások és vagyon felhasználásának részletezése 

 

1. Anyagköltség 2.564.043 Ft 

2.  Igénybevett szolgáltatások 3.869.680 Ft 

3.  Bérköltség 2.737.800 Ft 

4.  Egyéb személyi jellegű kifizetések 0 Ft 

5.  Járulékok 449.631 Ft 

6. Segélyezés 1.456.500 Ft 

 

 

D) Cél szerinti juttatások kimutatása 

 

1. „Élet lehelete” program 0 Ft 

2. #tanuljotthon 0 Ft 

3. #karanténfutár 103.000 Ft 

4. „Élő víz” program 202.000 Ft 

5. „Minden gyermek járjon iskolába” program 0 Ft 

6. ADRA minitáborok 0 Ft 

7. Németh Tibor és családja támogatása 3.866.084 Ft 

8. Fehérgyarmati segélykoncert 465.833 Ft 

9. Bejrúti katasztrófa áldozatainak segítése 1.194.000 Ft 

10. Horvátországi földrengés áldozatainak segítése 0 Ft 

11. Sallai István Zsombor támogatása 1.559.000 Ft 

12. Balogh család támogatása 50.000 Ft 

13. Segélyezési program 0 Ft 

14. Karácsonyi ajándékozás program 0 Ft 

15. Győri Ifjúsági Program 0 Ft 
 

G) Tevékenység rövid tartalmi beszámolója 

 

1. Folytattuk a 2019-ben elkezdett „Élet lehelete” programunkat, melynek fókuszában az 

alapszintű újraélesztés fenntartható oktatása áll. Év elején önkéntesek számára oktatói 

tréninget szerveztünk, így instruktoraink száma 24 főre emelkedett, melynek köszönhetően 

javult a program országos lefedettsége. Oktatási intézményekben tartottunk tréningeket. A 

járványhelyzet kezdetéig 170 diák sajátította el az alapszintű újraélesztés protokollját. Ezt 

követően, a vírushelyzetnek megfelelő újraélesztési protokoll népszerűsítését végeztük, 

oktató videók közzétételével. E programra 172 284 forintot fordítottunk. 

 

 



2. A Covid-19 vírus okozta veszélyhelyzet kihirdetése után a digitális oktatás bevezetése sok 

család számára jelentett kihívást, mivel nem rendelkeztek a csatlakozáshoz szükséges 

informatikai eszközökkel. 

A „#tanuljotthon” programunk keretében oktatási intézmények számára biztosítottunk 

hordozható számítógépeket, melyek kölcsönadási szerződéssel kerültek olyan családokhoz, 

akiknek nem volt más lehetőségük az eszközök beszerzésére. 

Ily módon 80 tanulót támogattunk. Az eszközök a jelenléti oktatásra történő visszaállás után a 

diákok iskolájába kerül vissza, ahol - az informatikai eszközpark részeként - a teljes intézmény 

magasabb szintű működését teszi lehetővé. 

A program 1 586 868 Ft-ból valósult meg. 

 

 

3. A Covid-19 járványhelyzetben elindítottuk a „#karanténfutár” programunkat, melyen belül 

idősek és krónikus betegek számára segítettünk a bevásárlásban és gyógyszerkiváltásban, 

illetve 3000,-Ft. értékű segélycsomagot juttattunk a vírushelyzet miatt nehéz helyzetbe került 

családok számára. Az Alapítvány által gyűjtött adományok felhasználásával 560 csomagot 

állítottunk össze és juttattunk el a rászorulókhoz. A programra 1 777 836 Ft.-t  költöttünk. 

 

 

4. „Élő víz” program.  Kárpátalján 80 000 - 100 000 ember él vezetékes vízszolgáltatás vagy 

közvetlen vízvételi lehetőség nélkül. A 2019-ben elkezdett programunkat sporteseményen 

való részvétellel népszerűsítette az ADRA futócsapata: a 35. Budapest Spar Maratonon ADRA 

CHARITY RUN feliratú pólóban hívtuk fel a figyelmet a kárpátaljai szükséget enyhítő, vízhálózat-

fejlesztési programunkra.  A programra 3 kút fúrására elegendő, 300 000,- Ft. gyűlt össze, ezt 

az összeget használtuk fel - 15 háztartás számára könnyebbé téve a mindennapokat. 

 

5. „Minden gyermek járjon iskolába” programunkat 2020-ban is folytattuk Kárpátalján. A 

Kárpátalján mélyszegénységben élő iskoláskorú gyermekeknek ruházatot, illetve tanszereket 

biztosítunk e program keretén belül, a kárpátaljai ADRA irodával együttműködésben.  E 

program 150 000 Ft-tal valósult meg. 

 

 

6. ADRA minitáborok 

 

A járványhelyzet miatt nem volt lehetséges az ADRA tábor megtartása, így 1 napos 

minitáborokat szerveztünk Tatabányán és Ózdon.  Ezekbe a napokba igyekeztünk besűríteni a 

tábor élményeinek néhány fő részeit, élményprogramokkal és ajándékokkal gazdagítva a 

szegényebb sorsú gyermekeket és fiatalokat. Továbbra is fontos volt az értékek (Pl.: elfogadás, 

együttműködés, tisztelet, figyelem… stb.) átadása ezeken az alkalmakon, melyek segítséget 

jelentenek a gyermekek számára a hétköznapi kihívásaikban. 

A program költségvetése: 81 351.- Ft. 

 

 

7. Németh Tibor és családja támogatása 

 



Adománygyűjtést szerveztünk a kiskunhalasi Németh család javára, akiknek 2020. december 

5-én történt tűzeset során családi házuk teteje leégett. Az újjáépítés költségeinek 

támogatására adománygyűjtő kampányt indítottunk, melynek keretében 2020-ban 3 866 084 

Ft összeg gyűlt össze. 

 

 

8. Fehérgyarmati segélykoncert 

Online segélykoncertet szerveztünk Papp Dominik részére, aki cisztás fibrózisban szenved. 

Nagyszüleivel él Nyíregyházán és kezeléséhez szükséges gyógyszer vásárlását támogattuk 500 

000 Ft összeggel. 

 

 

9. Bejrúti katasztrófa áldozatainak segítése 

2020. augusztusában pusztító robbanássorozat romba döntötte Bejrút kikötőjének környékét, 

számos halálos áldozatot követelve. 300 000 ember maradt hajlék nélkül. A károk enyhítésére 

és az áldozatok megsegítésére szervezett adománygyűjtési kampányunkra 1 194 000 Ft  

érkezett, melyet a bejrúti ADRA iroda részére továbbítottunk. 

 

 

10. Horvátországi földrengés áldozatainak segítése 

A 2020. végén történt földrengés áldozatainak megsegítésére 590 016 Ft összegű gyorssegélyt 

utaltunk a horvát ADRA iroda részére. Ezt követően adománygyűjtő kampányt indítottunk a 

további szükségletekre, mely a 2021-es évre nyúlt át.  

 

11. Sallai István Zsombor támogatása 

Sallai István Zsombor súlyos autóbalesetet szenvedett, hosszú ideig magánklinikán ápolták, 

javára adománygyűjtést kezdeményeztünk. A beérkezett összes adomány 1 559 000 Ft volt, 

melyet a fiatalember szülei részére továbbítottunk az ápolással kapcsolatos költségekre. 

 

 

12. Balogh család támogatása 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kovácsvágáson élő, 3 gyermekes Balogh család házát és 

minden ingóságát tűz emésztette meg. 250 000.- Ft összeg támogatást nyújtottunk, melyet 

építőanyag vásárlására fordítottunk. 

 

 

13. Segélyezési program 

 

Szociális támogatást juttattunk el rászoruló embertársainknak: egyedülálló, kisnyugdíjas 

idősek és tartósan beteg személyek, vagy krízishelyzetbe került családok részére. 

A program költségvetése összesen 6 998 Ft volt. 

 

 

14. „Karácsonyi ajándékozás” program 



Az Angliából érkezett Blythswood Care adományait és a Magyarországon gyűjtött karácsonyi 

cipősdobozokat, összesen 1828 dobozt - az országos ADRA-képviselők segítségével - 

országszerte közel 70 településre juttattuk el.  A kedvezményezettek: több település 

gyermekotthonainak és lakásotthonainak lakói, továbbá olyan többgyermekes családok, illetve 

egyedülálló, vagy kisnyugdíjas idősek, akik szűkös és nehéz körülmények között élnek. 

A program 282 000 Ft értékben valósult meg. 

 

15. Győri Ifjúsági Program  

Csoportos foglalkozásokat szerveztünk a Győri Gyermekvédelmi Központban, melyet a 

gyermekvédelmi programunkban tevékenykedő önkéntesünk szervezett lakásotthonban 

állami gondoskodásban élők számára. A foglalkozások alkalmával a gyerekeket/fiatalokat 

érintő témákat dolgozták fel, mint pl.: párkapcsolat, alapvető emberi értékek, 

internethasználat. A programra fordított összeg: 18 450 Ft. 

 

H) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, a 

kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek 

szerveitől kapott támogatás mértéke:  

 

• A Személyi Jövedelem Adó 1%-nak felajánlásából kapott összeg: 2 551 150 Ft, 

melynek 75%-át az Alapítvány a cél szerinti tevékenységek megvalósítására használta 

fel. 

• Nemzeti Együttműködési Alaptól kapott támogatás: 0 Ft 

• Tatabánya Város Önkormányzatától kapott támogatás: 120 000 Ft, melyet a 

tatabányai helyi képviselet raktárhelyiségének bérleti díjára fordított az Alapítvány. 

 

❖ A szociális támogatás közhasznú tevékenységben működik. 

❖ Az Alapítvány önkéntesei tevékenységüket társadalmi munkában végezték, ezért sem 

pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatásban nem részesültek. 

A közhasznú tevékenység során 

0 e Ft. vállalkozási bevétel, 

       0       e Ft. vállalkozási kiadás, 

24 243  e Ft közhasznú bevétel és  

    24 019 e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan 244 e Ft 

vagyonváltozás történt. 

❖ A szervezet a mérleg fordulónapon 18 504 e Ft eszközzel rendelkezett, melyből 

10 956 e Ft pénzeszköz volt. 

 

Az előző évhez hasonlóan a szervezet törekedett a takarékosságra és a költségek 

minimalizálására. 

 

A tevékenység az alapító okiratban lefektetett céloknak megfelelően történt és 

eredményesnek értékelhető. 

 

 



 

 

Budapest, 2021. május 26. 

 

 

                
                                                                                                                Cserbik János 

                                                                                                          Szervezet képviselője 

 


