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I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Szervezete 2012. évben 
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve 
egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 6 361 ezer Ft, a 
saját tőke 3 923 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely 
áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. 

II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

Tárgyévben a Szervezet 39 594 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes 
egészében fel is használta. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. 
számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben 
láthatjuk. 

III. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

Előző évhez képest a szervezet tartaléka, vagyona 1 356 ezer Ft összeggel 
emelkedett. Tárgyévben sikerült működési tartalékot képezni, ebben az 
esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. A vagyon 
felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

Szervezetünk tárgyévben nem nyújtott cél szerinti juttatást, erről szóló nyilatkozatot 
a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

V. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

Tárgyévben közösségünk összesen 41 289 eFt támogatást kapott különböző 
címen. Ez  1 695 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A kapott támogatások 
részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 



Egyesületünk vezető tisztségviselőinek nem nyújtott juttatást, így e soron továbbra 
sem történtek kifizetések. Az erről szóló nyilatkozatot a 6. számú melléklet 
tartalmazza. 

VII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 
BESZÁMOLÓ 

  

 
  

  

VII/I. MŰKÖDÉS 

A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete, hasonlóan az előző évhez, 
2012-ben is folytatta munkáját, tovább bővítve szolgáltatásainak palettáját. 

Az egyesület elnöke: Nyikes Fatime, alelnöke Jenei András, aki december hónaptól 
Miklós Tibor korábbi alelnöki tisztségét tölti be. 

A vezetőség tagjai: Lázár Benedekné és december hónaptól Jenei András póttag 
helyett, Debreceni Sándorné Varga Mónika. 

A szervezet jogi kereteit illetően: egyesület. Szerepkörét tekintve, érdekképviseleti 
és érdekvédelmi szerv. Szolgáltatásai között szerepel az információnyújtás, 
személyi segítés, továbbá életvezetési, életviteli tanácsadás. 

Szakterületét illetően, rehabilitációs, szociális és kulturális tevékenységeket 
egyaránt folytató nonprofit szervezet, amely önálló helyi kezdeményezés alapján 
jött létre azért, hogy hosszútávon és hatékonyan segítse a Budaörs városában és a 
környező településeken élő látássérültek érdekképviseletét. Az illetékességébe 
tartozó kistérség települései a jelenleg hivatalos kistérségi határoktól függetlenül: 

Biatorbágy, Budakeszi, Budaörs, Diósd, Erdőkertes, Érd, Herceghalom, 
Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint, Páty. 

Az egyesület tagságát, jelenleg 92 látássérült személy alkotja. 

1. NEGYEDÉV 

Az egyesület legfőbb célkitűzése, hogy elősegítse tagjaink társadalmi integrációját, 
valamint, az esélyegyenlőség megvalósulását. A 2012-es évben nem emelkedett a 
foglalkoztatottak létszáma, mert a rehabilitációs bértámogatással történő 



foglalkoztatás szabályozása miatt új státuszok nem voltak nyithatók. Tárgyévben 
ezért csak létszámpótló felvételek történtek a kilépett munkavállalók helyére. 

Az év első hónapjaiban a rehabilitációs bértámogatások folyósításának 
fennakadása miatt, az egyesület elnöke intenzív egyeztetést és levelezést folytatott 
az érintett hivatalok, minisztériumok illetékeseivel, a mielőbbi intézkedések 
megtételét sürgetve. 

2. NEGYEDÉV 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Foglalkozási Rehabilitációs és 
Akkreditációs Főosztálya ellenőrzést tartott április 4-én. Szabálytalanságot, 
mulasztást nem állapított meg. 

Május 17-én megrendezésre került az egyesület éves közgyűlése. 

Tűz és munkavédelmi oktatás zajlott a Patkó utcai irodában kollégáink számára. 

3. NEGYEDÉV 

Annak érdekében, hogy naprakész lehessen a vezetőség a foglalkoztatással 
kapcsolatos jogszabályi változásokat illetően, az egyesület elnöke és alelnöke 
részt vett Százhalombattán az ÁFSZ által szervezett munkaügyi konferencián. 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi 
Intézet (ÁNTSZ) is ellenőrzést tartott november 21-én a Patkó utcai irodában. 
Szabálytalanságot, mulasztást nem tapasztalt. 

4. NEGYEDÉV 

Az egyesület vezetőségének összetételében a tagság döntése alapján változtatás 
történt. Miklós Tibor alelnököt pozíciójában Jenei András váltotta fel. 

Működésünk zavartalanul, problémamentesen zajlott a frissen kiírt, rövid határidejű 
pályázatok időbeni leadása mellett is. 

Az egyesület jelenlegi alelnöke egész évben sikeresen, hatékonyan koordinálta a 
vezetőségi jegyzőkönyveket, valamint a határozatokat, továbbá jelentős segítséget 
nyújtott weboldalunk folyamatos frissítésében, akadálymentesítésében, 
karbantartásában és ellenőrzésében. 

A decemberi jogszabályváltozások miatt, egyesületünk finanszírozása 
bizonytalanná vált, az ebből adódó feszültségeket kitűnően kezelték kollégáink. 

A Munkaügyi Központ szervezésében TÁMOP konferenciára kaptunk meghívást. 



Aktualizálásra került a Szivárvány utcai irodahelyiség bérleti szerződése, melynek 
aláírása is megtörtént, mindhárom fél részéről; (BULÁKE-VGYKE-Kistérségi Iroda) 

Részt vettünk a 2013-as évre vonatkozó foglalkoztatást érintő változásokról tartott 
előadáson az NRSZH meghívására, tájékoztatást nyújtva a kiírt pályázattal 
kapcsolatban. 

  

VII/II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

I. NEGYEDÉV 

Budaörs Város Önkormányzata éves működésre költségvetési támogatásként 4 
920 ezer Ft-ot ítélt meg az egyesület számára. 

A 2011. évi támogatás elszámolása határidőre elkészült és leadásra került, azt az 
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta. 

Január 10-én pályázatot nyújtottunk be a TRD Inno Kft-hez informatikai eszközök 
beszerzésére. 

Február hónapban a Munkaügyi központ felkérésének eleget téve az egyesület 
elnöke előadást tartott a Százhalombattán megrendezett TÁMOP program 
bemutatását célzó konferencián az egyesület foglalkoztatási tapasztalatairól. 

Február 21-én beadásra került a Grundtvig nemzetközi kapcsolatok pályázata, 
február 23-án pedig a „Civilek a civilekért” projekt, adó 1%-os pályázata. 

Március 9-én a Havas webnek nyújtottunk be pályázatot, amely Facebook 
alkalmazással kapcsolatban került kiírásra. 

Külső szakemberek bevonásával egyesületünk munkatársainak belső 
kommunikációját és együttműködéseinek megerősítését célzó szervezetfejlesztést 
végeztünk. Az egyesület vezetése a középvezetőket is beleértve, kétnapos 
tréningen vett részt Herceghalmon a hatékonyabb munkavégzést elősegítendő. A 
tréninget költséghatékonysági megfontolásokból az egyesület szakirányú 
végzettséggel rendelkező vezetője tartotta. 

Az egyesület elnöke a támogatások fenntartásának érdekében tárgyalást folytatott 
a Lions Klub képviselőivel, valamint a Carnation vállalattal is kihelyezett, 
munkahelyi masszázs ügyében. 

2. NEGYEDÉV 



Az egyesület vezetősége néhány taggal együtt látogatást tett a nagyváradi 
partnerszervezet üdülőjében, az esetleges csoportos nyaralás lehetőségeinek 
feltérképezésére. 

Az egyesület elnöke tárgyalt Kálóczy Imre képviselővel, aki a rendezvény 
szervezőinek képviseletében a Sportbál bevételéből az egyesület számára 
felajánlott adományt is átadta, valamint további együttműködési pontokat kerestek 
a hosszabbtávú közös munka céljából. 

Az egyesület vezetője a szociális munka mester fokozatának elvégzéséhez 
szükséges kutatás koncepciójaként az egyesület által korábban kidolgozott és 
alkalmazott érzékenyítő program tudományos bizonyítását választotta 
diplomamunkájának témájául. 

Május 2-án benyújtásra került a NEA működési pályázata, (NEA-TF-12-M-0460), 
június 12-én pedig NEA-TF-12-SZ-0418 szakmai pályázata. 

3. NEGYEDÉV 

Június 26. és július 3. között életmód tábort szerveztünk tagjainkkal és 
családtagjaikkal, munkatársainkkal, immár 6. alkalommal. 

Helyszíne: Fertőboz, (Sopron és környéke) volt. 

Egyesületünk a horvát és szlovén partnerekkel együtt támogatást nyert a Grundtvig 
(GR-LP-2012-100) pályázaton nemzetközi felnőtt tanulási kapcsolatok témájában. 

Szeptember 24-én beadásra került az FSZK 11222 szakmai pályázata. 

4. NEGYEDÉV 

Október 15-én a Fehér Bot napja alkalmával tartotta egyesületünk az éves szakmai 
napját. 

A program két részből állt: délelőtt tagjaink számára rádiójátékkal (Örkény 
Négykezes) készültek a Kossuth rádió munkatársai, melyet egy közös, 
feldolgozásra irányuló beszélgetés zárt. 

Délután az egyesület eddigi eredményeinek power pointos bemutatása után rövid, 
interaktív előadás keretében kapcsolódtak promóciós vendégeink a szakmai 
munkánkhoz. A meghívott vendégek száma kb: 80 fő volt, mindnyájan aktívan 
részt vettek a felkérésünknek megfelelően azokban a szituációs játékokban, 
melyek asztalokra bontva, előre meghatározott alapelveket követve, egy-egy 
"vakos életképet" jelenítettek meg a többiek számára. A jó hangulat mellett egy 



szakmai tartalmakban gazdag napot zártunk, tovább erősítve kapcsolati hálónkat 
és szakmai elismertségünket. 

Az egyesület elnöke részt vett a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft konferenciáján, melynek a Budapesti Gellért szálló adott 
otthont. 

Vezetőségi megbeszélések folytak a rehabilitációs bértámogatásra 2013. évre kiírt 
pályázatról, az esetleges bővítésről, létrehozandó munkakörökről. 

December 6-án benyújtásra került a fent említett rehabilitáció bértámogatási 
pályázat (REHAB-12-TTF-0088.), december 7-én pedig a NEA-TF-13-M-0312.sz. 
2013. évi működési pályázata. 

  

VII/III. TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG 

1. NEGYEDÉV 

A tagság 100 %-át láttuk el a látássérültekre vonatkozó vagy az őket érintő 
információkkal. A tagság 50 %-a nem igényel ugyan házi segítségnyújtást, de 
számukra is nyújtunk támogatást a következő formákban: adminisztratív problémák 
megoldása, információ átadás, szabadidős programok szervezése, álláskeresés, 
oktatás. 

A tagság 30 %-ának, akik szociálisan és esetleg mentálisan is rászorultak, a fenti 
felsoroláson túl havi-heti szinten bevásárlásban, szállításban, 
egészségmegőrzésben, önálló életvitelének segítésében, társadalomba való 
beilleszkedésében személyre szabottan nyújtottunk segítséget. 

Számszerűsítve, körülbelül: 

• 120 alkalommal látogattuk meg tagjainkat otthonukban, 
• 100 alkalommal történt személyes segítségnyújtás, 
• 65 alkalommal segítettük elő a rendezvényeink sikeres lebonyolítását. 

Az egyesület egyik segítője saját autójával havi 5-600 km-t tett meg a tagság 
életkörülményeinek javítása érdekében. 

Egyesületünk küldetésének megfelelően, minden tagja számára, szociális 
rászorultságtól függetlenül biztosította a havi egyszeri összejövetelt, többek között 
klubrendezvények formájában (farsangi és Valentin napi, Csiki-kert gulyásparti, 



közgyűlés, karácsonyi klub stb), valamint az egészség megőrzése érdekében 
kirándulásokat, sport és kulturális rendezvényeket, úgymint: 

• Január 13. osztályfőnöki óra kisebb érzékenyítő program megtartásával a 
Herman Ottó Általános Iskola egyik 6. osztályában, 

• Január 21. Jótékony célú Sportbál a Budaörsi Városi Uszoda és 
Sportcsarnokban, 

• Február 1. Érzékenyítő program az Illyés Gyula Gimnáziumban, 
• Február 9. osztályfőnöki óra kisebb érzékenyítő program megtartásával a 

Herman Ottó Általános Iskola egyik 6. osztályában, 
• Február 11. Látogatás a nagytétényi Iparművészeti Kastélymúzeumban, 
• Február 16. farsangi és Valentin napi Klub nap, 
• Február 25. József Attila Színházban "Mária főhadnagy" c. előadás 

megtekintése, 
• Március 21. Tavaszi kirándulás Normafától Budakesziig, 
• Március 29. érdi KLUB nap, 
• Március 31. Krvatacska, vagyis a mandulavirágzás ünnepe Tárnokon, 
• Megbeszélést folytattunk Európai Borlovagokkal az eddigi és az új évi 

együttműködés és támogatások lehetőségeiről. 
• Érdekképviseleti kapcsolattartó referensünk részt vett az Egyenlő Bánásmód 

hatóság workshop-ján, 

2. NEGYEDÉV 

• Április 07. Galagonya bohóc játszóházban játékos érzékenyítő program, 
• Április 13. VI. részvétel a Budaörsi Kerékpáros Felvonulás, 
• Április 16. osztályfőnöki óra kisebb érzékenyítő programmal a Mindszenty 

József Katolikus Általános Iskola egyik 6. osztályában, 
• Április 19. Érzékenyítő program a Mindszenty József Katolikus Általános 

Iskola 3. osztályos diákjai számára, 
• Április 21. Látogatás a martonvásári Brunszvik-kastélyban, Beethoven 

Emlékmúzeumban és angolkertben, 
• Április 24. Érzékenyítő program a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános 

Iskola 3. osztályos diákjai számára, 
• Április 27. Érzékenyítő program a Herman Ottó Általános Iskola 3. osztályos 

diákjai számára, 
• Május 5. XV. Részvétel a Budaörs Fesztivál – utcabálon, 
• Május 11. Tavaszi kirándulás a Hármashatárhegyi Árpád-kilátóhoz, 
• Május 17. Éves Közgyűlés és Klub nap, 
• Május 19. részvétel a tárnoki Orbán-napon, 
• Május 21. Séta a Kertészeti Egyetem arborétum kertjében, 
• Június hónapban a Budaörsi Passió előadás megtekintése, 
• Június 2. részvétel Kamaraerdő napján, 



• Június 4. Érzékenyítő program a Bleyer Jakab Ált.Isk. Árpád utcai 
tagozatának vállalkozó szellemű diákjai számára, 

• Június 5. a Budaörsi Játékszín, "dr. Úr" c. előadás megtekintése, 
• Június 12. Érzékenyítő program az 1. számú Általános Iskola 3. osztályos 

diákjai számára, 
• Június 14. Gulyás parti – nyárköszöntő Klub nap. Segítő támogatók: 

Budaörsi Régészeti Múzeum és a Csiki pihenőkert vezetője és munkatársai. 
• Június 19. Nyári séta a Fővárosi Állatkertben, 
• Június 26. és július 3. között "Életmód Tábor", 
• Szakmai fórumon vett részt Jenei András az MVGYOSZ szervezésében. 
• Budaörs Város Önkormányzat által szervezet fórumon való részvétel Contact 

Center létrehozásával kapcsolatos együttműködésre. 

3. NEGYEDÉV 

• Július hónapban felvettük a kapcsolatot a környező települések 
rendelőintézeteinek igazgató főorvosaival, hogy engedélyt kapjunk egy plakát 
kihelyezésére, egyesületünk bemutatására. 

• Augusztus 21. Agárdon töltöttük a forró napot látássérült munkatársainkkal, 
gyermekeikkel és segítőinkkel 

• Augusztus 25-26-27. A Patkó utcai iroda tisztasági festése után a Budapest 
First Lions Club meghívta egyesületünk tagjait és munkatársait egy 
szabadtéri bográcsozásra. 

• Szeptember 6. a Karinthy Frigyes színház "Lovagias-ügy" c. előadás 
megtekintése, 

• Szeptember 18. Nyárbúcsúztató - ősz köszöntő a tárnoki tó partján, 
• Szeptember 28. látogatás a Mátyás-hegyi barlangban. Segítő támogatónk: 

Csomor Miklós és csapata. 

4. NEGYEDÉV 

• Október 1. Kirándulás, séta a Jókai kertben. Segítő támogatóink: Sipos Bartl 
Boglárka és Koczor Eszter 

• Október 5. a József Attila Színház "Fekete szárú cseresznye" c. előadás 
megteintése. 

• Október 9. Pesti színház "Príma környék" c. előadását megtekintése. 
• Október 11. Karinthy Frigyes Színház "Marilyn Monroe csodálatos halála" c. 

előadás megtekintése. 
• Október 13. Indián kenuzás a Dunán. Segítő támogatónk és vezetőnk: 

Fábián István 
• Október 18. látogatás a Fővárosi Vidámparkban. 
• Október 22. az EUROPARK - Repüléstörténeti kiállítás megtekintése, 
• Október 29. látogatás az Elevenparkban, 



• November 5. 2 osztályfőnöki óra kisebb érzékenyítő programmal a Budapesti 
Német Iskola 5. illetve 6. osztály diákjai számára, 

• November 9. a József Attila színház "Szerelem 3 éjszakája" c. előadása 
megtekintése, 

• November 14. KLUB nap a Városi Ifjúsági Klubban, 
• November 16. részvétel a VGYKE új segédeszköz boltjának megnyitóján, 
• November 21. látogatás a gödöllői Királyi Kastélyban, 
• December 4. Lélekmasszázs bemutató a Patkó utcában, 
• December 7. a József Attila színház "Mama" c. előadása megtekintése, 
• December 8. Karácsonyi jótékonysági vásár Törökbálinton, 
• December 11. részvétel Budaörsön az Illyés Gyula Gimnázium karácsonyi 

vásárán, 
• December 13. Karinthy Frigyes Színház "Janika" c. előadása megtekintése, 
• December 16-án Karácsonyi vásár Budaörsön a Templom téren, 
• December 18. Karácsonyi és évbúcsúztató KLUB nap, 
• December 19. Munkatársi évbúcsúztató. 

Továbbá: 

• Minálunk.hu helyi internetes portál megkeresése, síkírásos anyag 
felolvasásának ajánlatával, 

• részvétel a Tempus pályázati tájékoztatón, külföldi kapcsolattartás céljából 
• érdekképviseleti kapcsolattartó referensünk Budapesten informatikai 

akadálymentesítéssel kapcsolatos konferencián vett részt informatikus 
munkatársaival. 

  

VII/IV. KAPCSOLATOK 

1. NEGYEDÉV 

Megbeszélést folytattunk az Európai Borlovagrend Budaörsi Székének vezetőivel 
az eddigi és a jövőbeni támogatásokról, együttműködések lehetőségeiről. 

Tárgyaláson vettünk részt a városi Egészségház vezetőivel, ahol értékeltük az 
előző év együttműködését és egyeztettünk a következő év változásairól, esetleges 
bővítéseiről. 

Egyeztetés történt a Munkaügyi Központ munkatársával a lejáró hatósági 
szerződések hosszabbításáról. 

Január 11-én, pályázati információs napon vettünk részt, a Tempus Közalapítvány 
szervezésében. Az egyesületet Debreceni Sándorné Varga Mónika képviselte. 



Törökbálinton két általános iskolát kerestünk meg, osztályfőnöki érzékenyítő órával 
kapcsolatban. 

Önkormányzattal tárgyalást folytatott érdekképviseleti munkatársunk beszélő 
lámpákkal kapcsolatban (jogosultság távirányítók forgalmazását illetően). Swarco 
Kft. és Siemens vállalatoknál információ beszerzése távkapcsolókról és beszélő 
lámpákról, együttműködés felvetése. 

Az Egyesületi dizájnról tárgyalást folytattunk és árajánlatot kértünk a Dicentra Kft., 
Z-Press és az A-reklám kiadótól. 

1% kampányhoz árajánlatot kértünk a térségi médiáktól: Pátyi kurír; érdi Kirakat; 
törökbálinti Kerthelység; százhalombattai Hírtükör; budaörsi Minálunk.hu, Helyi 
Téma, Budaörs Tv, Budaörsi Napló 

Az új civil törvény szabályozásai szerint felvettük a kapcsolatot a Budapesti 
Önkéntes Centrummal az önkéntes munkával kapcsolatos tennivalók ügyében. 

Az egri Luna Panziótól árajánlatot kértünk rendezvényekkel kapcsolatban. 

Visszajelzést kértünk Budaörs Város Önkormányzatától utcai vezetősávokkal 
(Végállomás, Önkormányzat) összefüggésben. (eredmény: elkészült az utolsó 
negyedévben) 

Tárgyalást folytattunk a Gróf Bercsényi Zsuzsanna könyvtár vezetőjével 
kölcsönzési kedvezményekkel kapcsolatban. 

2. NEGYEDÉV 

Az éves iskolaprogramok szervezéséhez felvettük a kapcsolatot a budaörsi iskolák 
igazgatóival és osztályfőnökeivel, illetve a nyári életmódtábor szervezésekor több 
helyszín tulajdonosával, vezetésével. 

Tovább építettük kapcsolatunkat a Horvátországi Vakok Szövetségével, a 
nemzetközi kapcsolatok építése témájában elnyert Grundtvig pályázatban való 
együttműködéshez. 

Helyszíni szemlén vettek részt munkatársaink Budaörs Város Önkormányzata 
akadálymentesítésén. 

Együttműködési lehetőséget kért a Háttér Kiadó elektronikus könyvkiadás 
megoldásával kapcsolatban. 

3. NEGYEDÉV 



Augusztus utolsó napjaiban a pályázat előírásának megfelelően lezajlott a 
Grundtvig Tanulási Kapcsolatok projekt első megbeszélése a horvátországi 
Pulában. 

Megismerkedtünk a harmadik, szlovén partner szervezet képviselőivel és 
lefektettük a pályázati folyamat mérföldköveit. 

A Lions Club támogatásával magyar, német és francia diákok tisztasági festést 
végeztek a Patkó utcai irodában, mely alkalom a helyiségek megújulása mellett 
kapcsolatok építésére is kiváló lehetőséget biztosított. 

További események: 

• Egészségügyi ellátóval való kapcsolatfelvétel, tagi segítségnyújtás céljából. 
• Kapcsolatfelvétel egy helyi diabetikus készítményeket forgalmazó bolttal, 

szórólap kihelyezés és tagkeresés céljából. 
• Kapcsolatfelvételben való segítségnyújtás két akadálymentesítés kivitelező 

cég között 
• Budaörsön két általános iskola megkeresése osztályfőnöki érzékenyítő 

órával kapcsolatban. 
• Kapcsolatfelvétel az érdi Szepes Gyula Művelődési Központtal mint 

lehetséges rendezvényeket biztosító helyszínt. 
• Nagy érzékenyítő program lehetőségének felajánlása, a Budapesti Német 

Iskolától érdeklődő tanár számára. 

4. NEGYEDÉV 

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Városi Ifjúsági Klub vezetőivel a 
rendezvényeink befogadására. 

Jenei András a környéki könyvtárak számára, akikkel együttműködési szerződést 
kötöttünk, pályázati lehetőségeket továbbított. 

Segítséget nyújtottunk kapcsolatfelvételben a VT Transman közlekedési 
szolgáltató cég és Budaörs Város Önkormányzata között. 

Felvettük a kapcsolatot a K&H Bank képviselőjével látássérültek számára készített 
kedvezményes számlacsomaggal kapcsolatban. 

Megkerestük a 77 Elektronika Kft.-vel információ szerzés céljából a tagság 
számára. 

Tagi kérésre kapcsolatfelvétel, az Adlibrum kiadóval, információ szerzés céljából 



Kapcsolatfelvétel történt tagi megkeresésre, a Kossuth Rádióval, valamint a BKV 
Zrt.-vel információ szerzés céljából, utcai ellenőrzéssel összefüggésben. 

  

VII/V. KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

1. NEGYEDÉV 

Cikk jelent meg egyesületünkről a Pátyi Kurír-ban. 

Interjút készített a Budaörs televízió akadálymentesítési témakörben. 

2. NEGYEDÉV 

Az egyesület vezetője interjút adott az Érd TV-ben az 1 %-os gyűjtés kapcsán. 

A Budaörs TV szintén hírt adott tevékenységeinkről a téma apropóján. 

Több, ingyenesen elérhető médiumban közöltük le az 1%-al kapcsolatos 
hirdetéseinket. 

Az A Reklám felajánlásából promóciós anyagok készültek, külső kommunikációnk 
megerősítése érdekében. 

Bekértük a Budaörs TV-től az egyesületről korábban készült riportokat weblapunk 
aktualizálásához. 

Felvettük a kapcsolatot a Siket-Vakok Országos Egyesületével később 
együttműködési tervvel kapcsolatban. 

Információt gyűjtöttünk a tagság részére sportolási tevékenységgel kapcsolatban 
(kerékpárkölcsönzés – tandem; budapestbike.hu) 

Kikértük a Swarco Kft adatbázisából a Budapest területén található hangos lámpák 
listáját. 

3. NEGYEDÉV 

Egyesületünk elnöke interjút adott a Juventus rádió Budapesti Arcok c. műsorában. 

Felajánlottuk együttműködésünket akadálymentesítési tanácsadásban a Jánosik 
Kft-nek, az áthelyezett 1.számú új posta épület kivitelezési munkáihoz. 

Egyesületi bemutatkozó cikk született a Minálunk.hu felkérésére. 



4. NEGYEDÉV 

A karácsonyi vásárok kapcsán tovább bővítettük kommunikációs termékeink 
terjesztésének lehetőségeit, az A Reklám segítségével logóval ellátott termékek 
népszerűsítésével. 

Éves összefoglaló cikk jelent meg egyesületünkről a Budaörsi Naplóban. 

Felvettük a kapcsolatot az újonnan alakult szervek munkatársaival, a rehabilitációs 
foglalkoztatásunk gördülékeny működése érdekében. 

Felfrissítettük kapcsolatunkat a Budaörsi Mozgássérültek Egyesületével, valamint a 
Motiváció Alapítvánnyal. 

Egyesületünket megkereste a Külügyminisztérium Beszerzési osztály vezetője, 
információ szerzés céljából belső akadálymentesítéssel kapcsolatban. 

Televíziós interjú készült a Budaörs Televízió jóvoltából, és vendégei voltunk a 
Budaörsi Info műsorának egy rövid riport erejéig. 

A budaörsi Aromi Étteremben a Minálunk.hu szervezésében beszélgető esten vett 
részt az egyesület vezetője (mint meghívott beszélgető partner) és néhány tagtárs. 

_____________________________________________________________ 

 
 

1.sz. melléklet 

Adószám: 18711389-1-13 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának 

mérlege 

BUDAKÖRNYÉKI LÁTÁSSÉRÜLTEK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 

2012. év 

ESZKÖZÖK                                      Adatok ezer forintban 

A tétel megnevezése   
Előző 

év 

Előző év(ek) 

helyesbítései 
Tárgyév 

1. I. Immateriális javak   0   0 

2. II. Tárgyi eszközök   80   0 

3. III. Befektetett pénzügyi eszközök   0   0 

4. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése   0   0 

5. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1-4   80   0 



sorok) 

6. I. Készletek   0   0 

7. II. Követelések   2259   358 

8. III. Értékpapírok   0   0 

9. IV. Pénzeszközök   2458   6003 

10. B) FORGÓESZKÖZÖK (6-9 sorok)   4717   6361 

11. C) Aktív időbeli elhatárolások   0   0 

12. 
ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN 

(5+10+11 sorok) 
  4797   6361 

  

FORRÁSOK 

A tétel megnevezése   
Előző 

év 

Előző év(ek) 

helyesbítései 
Tárgyév 

13. I. Induló tőke / Jegyzett tőke   0   0 

14. II. Tőkeváltozás / Eredmény   340   1796 

15. III. Lekötött tartalék   0   0 

16. IV. Értékelési tartalék   0   0 

17. V. 
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 

(közhasznú tevékenységből) 
  1456   2127 

18. VI. 
Tárgyévi eredmény vállalkozási 

tevékenységből 
  0   0 

19. D) SAJÁT TŐKE (13-18 sorok)   1796   3923 

20. E) CÉLTARTALÉK   0   0 

21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek   0   0 

22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek   3001   2438 

23. F) KÖTELEZETTSÉGEK (21-22 sorok)   
3001 

  
    

24. G) Passzív időbeli elhatárolások   0   0 

25. 
FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN 

(19+20+23+24 sorok) 
  4797   6361 

  

Adószám: 18711389-1-13 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának 

eredménykimutatása 

BUDA-KÖRNYÉKI LÁTÁSSÉRÜLTEK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 

2012. év                                       Adatok ezer forintban 

A tétel megnevezése   
Előző 

év 

Előző év(ek) 

helyesbítései 
Tárgyév 



1. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás   34189   28 983 

2. a) alapítótól   0   0 

3. b) központi költségvetésből   25172   23 802 

4. c) helyi önkormányzattól   5108   4 920 

5. d) társadalombiztosítótól   0   0 

6. e) egyéb, ebből 1 % 261 000   3909   711 

7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás   586   5 505 

8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel   3019   6 253 

9. 4. Tagdíjból származó bevétel   66   91 

10. 5. Egyéb bevétel   1734     

11. 
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 

BEVÉTELE(1+2+3+4+5) 
  39594   

  

41282 

  

12. 
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 

BEVÉTELE 
  0   0 

13. C) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)   39594   41282 

14. 1. Anyagjellegű ráfordítások   10066   8814 

15. 2. Személyi jellegű ráfordítások   28047   29792 

16. 3. Értékcsökkenési leírás   0   80 

17. 4. Egyéb ráfordítások   25   469 

18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai   0   0 

19. 6. Rendkívüli ráfordítások   0   0 

20. 
D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 

RÁFORDÍTÁSAI(1+2+3+4+5+6) 
  38138   39155 

21. 1. Anyagjellegű ráfordítások   0   0 

22. 2. Személyi jellegű ráfordítások   0   0 

23. 3. Értékcsökkenési leírás   0   0 

24. 4. Egyéb ráfordítások   0   0 

25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai   0   0 

26. 6.Rendkívüli ráfordítások   0   0 

27. 
E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 

RÁFORDÍTÁSAI(1+2+3+4+5+6) 
  0   0 

28. F) Összes ráfordítás   38138   39155 

29. G) Adózás előtti eredmény   1456   2127 

30. H) Adófizetési kötelezettség   0   0 

31. I) Tárgyévi vállalkozási eredmény   0   0 

32. J) Tárgyévi közhasznú eredmény   1456 0 2127 

  



TÁJÉKOZTATÓ ADATOK: 

33. A) SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK   29792 

34. 1. Bérköltség,   25018 

35. Ebből - megbízási díjak   0 

36. - tiszteletdíjak   0 

37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések   239 

38. 3. Bérjárulékok   4535 

39. B) A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK   0 

40. C) Továbbutalási céllal kapott támogatás   0 

41. D) Továbbutalt támogatás   0 

_____________________________________________________________ 

2. sz. melléklet 

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 

Alulírott nyilatkozom, hogy szervezetünk tárgyévben és az azt megelőző évben az 
elkülönített állami pénzalaptól, kisebbségi települési önkormányzatoktól, a 
települési önkormányzatok társulásától és ezek szerveitől támogatást nem kapott, 
ezért annak felhasználásáról nem tudunk kimutatást adni. 

A központi költségvetésből a Munkaügyi Központon (illetve utódszervén) keresztül 
23 802 eFt támogatásban részesültünk, melyből tárgyévben átlagosan 18 fő bruttó 
bérköltségét finanszíroztuk a hozzá tartotó járulékokkal együtt. 

Budaörs Város Önkormányzatától 2012. évben is részesült egyesületünk 
költségvetési támogatásban, melynek összege 4 920 eFt volt, ezt havi egyenlő 
részletekben folyósította az Önkormányzat. 

A Tempus Közalapítvány 4 905 eFt-tal támogatta az egyesületet nemzetközi felnőtt 
tanulási kapcsolatok pályázata keretében. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma NEA pályázat keretében 600 eFt működési 
támogatást ítélt meg részünkre. 

Magánszemélyek adó 1%-os felajánlása 261 eFt összegben érkezett. 

Támogatást nyújtó neve 
Támogatás 

(eFt) 
Felhasználás célja 

Munkaügyi Központ 23 802 Bruttó munkabérek + járulékok 

Budaörs Város 

Önkormányzata 
4 920 Működési támogatás 

Tempus Közalapítvány 4 905 Nemzetközi pályázat – Felnőtt tanulási 



kapcsolatok 

EMMI - NEA 600 Működési támogatás 

1% 261 Működési támogatás 

Nyikes Fatime 

elnök 

_____________________________________________________________ 

3. sz. melléklet 

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 

Megnevezés 
Előző évi összeg 

(eFt) 

Tárgyévi összeg 

(eFt) 

Változás 
Megjegyzés 

% eFt 

Induló tőke 0 0 0 0   

Tőkeváltozás 340 1 796   1 356   

Lekötött tartalék 0 0 0 0   

Értékelési tartalék 0 0 0 0   

Tárgyévi eredmény 1 456 2 127   671   

Közhasznú tevékenység tárgyévi 

vesztesége 
          

Vállalkozási tevékenység tárgyévi 

vesztesége 
0 0 0 0   

Egyéb 0 0 0 0   

_____________________________________________________________ 

4. sz. melléklet 

Nyilatkozat cél szerinti juttatásról 

Alulírott nyilatkozom, hogy szervezetünk tárgyévben nem nyújtott cél szerinti 
juttatást. 

  

Nyikes Fatime 

elnök 

_____________________________________________________________ 

5. sz. melléklet 



Kimutatás a költségvetési támogatások mértékéről 

Támogatást nyújtó szerv Kapott támogatás mértéke (eFt)   

Központi költségvetési szerv 23 802   

Elkülönített állami pénzalap 5 505   

Helyi önkormányzat 4 920   

Összesen 34 207   

_____________________________________________________________ 

6. sz. melléklet 

Nyilatkozat 

Alulírott nyilatkozom, hogy szervezetünk tárgyévben és az azt megelőző évben 
vezető tisztségviselőinek sem pénzbeli, sem természetbeli juttatást nem adott. 

Nyikes Fatime 
elnök 

 


