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I. A Humanitás Szociális Alapítvány bemutatása
1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja:
Az Alapítványt a bíróság 1990. november 6-án jegyezte be, 2002-től közhasznú szervezetként
működik. Az Alapítvány közhasznú jogállását a bíróság az új Civil törvény alapján 2013
novemberében megerősítette.
Az Alapítvány Alapító Okirat szerinti céljai:
1.

Az alapítvány elsődleges célja: A szociális védettséget igénylő, idős személyek támogatása
lakhatással kapcsolatos terheik mérséklése révén.
Ennek egyik lehetséges módja az, hogy az alapítvány a rászorult lakásbérlőt hozzásegíti
lakása megvásárlásához, támogatja a lakásfenntartás költségeinek megfizetését, az
időskorúnak egyszeri, vagy rendszeres anyagi támogatást nyújt.
Az ily módon tulajdont szerzett lakó a lakást az alapítványra örökíti.

2.

Az alapítvány más, szociálisan rászorult személyt is támogathat, elsősorban
lakásproblémája megoldása révén.

3.

Az alapítvány vagyonának növekménye, illetve a tulajdonába került ingatlanok révén részt
vesz szociális célú bérlakások létrehozásában, közösségi célú beruházások
megvalósításában.

4.

Az alapítvány évente meghatározott adománykeret erejéig egyszeri (pénzbeli,
természetbeni) támogatást nyújt indokolt esetben, krízishelyzetekben lévő személyeknek,
akik ezen egyszeri támogatás segítségével képesek lehetnek átmeneti problémáik hosszú
távú kezelésére, megoldására.

5.

Az alapítvány hosszabbtávú, célhoz kötött támogatást nyújt a szociálisan rászoruló, illetve
szociális védettséget igénylő helyzetben lévő pályázó olyan céljának elérése érdekében,
amely egyértelműen segít az életminőség, a szociális helyzet, a képzettség, a munkavállalás
és az életpálya lehetőségeinek javításában. Ez megvalósulhat egyszeri vagy rendszeres
(pénzbeli, természetbeni) támogatásként, ösztöndíj formájában, vagy tartós adományozás
keretében.

6.

Az alapítvány részt vesz oktatási, képzési programok megvalósításában, melyek célja az
egyén és a kisebb közösségek számára az oktatásban / nevelésben rejlő szociális kitörési
lehetőségek megteremtése. Ennek keretében az alapítvány oktatási, képzési programokat
szervez és fedezi azok költségeit, továbbá oktatási, képzési, szakmai ismeretek elmélyítését
célzó tapasztalatszerzési ösztöndíjak, támogatások folyósítása érdekében pályázatokat ír ki
tehetséges, illetve szakmai területükön kimagasló eredményeket elérő, szociálisan
hátrányos helyzetű személyek, valamint e célok megvalósítása érdekében tevékenykedő
közösségek, intézmények számára.

7.

Az alapítvány példamutató jelleggel részt vesz családsegítő, közösségfejlesztő,
egészségmegőrző, betegségmegelőző, életvezetési programok kialakításában és
megvalósításában, amelyek célja:
−

a szociális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek,
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, az életvezetési képesség megőrzése,
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−
−

−

egészségmegőrző és -fejlesztő módszertani szakmai programok kidolgozásának és
megvalósításának elősegítése, a mindennapi szakmai gyakorlatba történő
bevezetésének támogatása,
a családi, szocializációs deficitből eredő (a közoktatási rendszer: bölcsőde, óvoda,
iskola keretében mutatkozó) életvezetési zavarok korrekciójának megvalósítását
szolgáló komplex szakmai együttműködés elősegítése, hatékony edukatív modellek
kimunkálása és gyakorlatba történő alkalmazásának támogatása, valamint
az alapítvány által képviselt értékek (mint közösségi felelősségvállas, mások részére
történő önzetlen segítségnyújtás) közvetítésével közvetetten szélesebb társadalmi
körben is a társadalmi, szociális különbözőségek feltárása, illetve elfogadtatása, a
szociális érzékenység javítása, a társadalmi szerepvállalás erősítése, a jövő- és
közösségtudatos, illetve egészségtudatos gondolkodás fejlesztése.

Ezen programok eredményeként erősödhet a benne résztvevők felelőssége szociális
helyzetük, lakhatási feltételeik és életminőségük tudatos alakításában, egészségi állapotuk
javításában, illetve megőrzésében. A fentiek keretében az alapítvány a szociálisan
rászoruló személyek, családok, egyéb közösségek életkörülményeinek, szociális
helyzetének, egészségének javítását célzó szociális, életvezetési tanácsadást nyújt,
támogatja közösségi intézmények (pl. közösségi házak, ifjúsági klubok) kialakítását,
valamint önkéntes tevékenység szervezésével, támogatásával is segíti a rászorulók
élethelyzetének javítását.
8.

Az alapítvány mentori tevékenységet és szakmai tanácsadást nyújt, melyek célja az
alapítvány, mint támogató és a támogatottak közötti személyes kapcsolatok erősítése,
elismert szakemberek és intézmények bevonása a programok megvalósításába.

9. Az alapítvány támogathatja egyházi és egyéb szervezeteknek az alapítvány céljaival
egybevágó tevékenységét. Ennek keretében pénzbeli, illetve természetben nyújtott
adományok révén támogatja továbbá a szociális, családi körülményeik, egészségi állapotuk
illetve egyéb okból hátrányos helyzetű személyek ellátásában közreműködő szociális,
oktatási, egészségügyi intézmények, szakmai csoportok munkáját.
1.2 Tevékenységi kör
Az Alapítvány fő tevékenységi köre (TEÁOR száma): 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül

•

1.3 Cím
Az Alapítvány bejegyzett székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. I./4.
1.4 Tulajdonosok, Alapítók
Az Alapítvány Alapítói:
− Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.),
(Névváltozás következtében új neve: OTP Bank Nyrt.)
− Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18.),
− Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia (1196 Budapest, Templom tér 21.
Az Alapítói jogokat – az alapítók által tett kijelölés alapján – 2007. március 1. napjától az OTP
Bank Nyrt. gyakorolja
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1.5 Képviselet
Az Alapítvány képviselői: dr. Bagdy Emőke a kuratórium elnöke - önállóan
dr. Nagy Krisztina kuratóriumi tag, titkár- önállóan
A kuratórium többi tagja közül bármely kettő kuratóriumi tag együttesen jogosult képviselni az
Alapítványt:
dr. Gresa István
Vági László
dr. Kun István
dr. Illich Éva Erika
Molnár Ildikó
1.6 Az Alapítvány folytatásának elve
A mérlegkészítés napjáig az Alapítvány működése folytatásának ellentmondó tényező,
körülmény nem állt fenn, az Alapítvány a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését,
folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.
2. Az alkalmazott számviteli politika
A számviteli politika célja az Alapítvány valós pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi
helyzetének bemutatása, az eszközök reális értékének meghatározására alkalmas számviteli és
értékelési rendszer kialakítása és működtetése.
2.1 Könyvvezetés módja
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása
Megbízott külső szolgáltató feladata. Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet.
2.2 Könyvvezetés pénzneme
Az Alapítvány könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai
szerint vezeti.
2.3 Könyvvizsgálat
Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett.
2.4 Beszámoló formája és típusa
Az Alapítvány a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok alapján, a Számviteli törvény
szerint egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját készíti.
Az Alapítvány a mérleget és eredmény kimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó
közhasznúsági jelentést a PK 542 nyomtatvány kitöltésével teljesíti. Tekintettel a számviteli
törvény hatályos módosítására, fontos kiemelni, hogy az új típusú beszámoló elkészítésével az
összehasonlíthatóság elve nem sérül. A 2019. év beszámolójának kitöltéséhez nem volt szükség
a korábbi évek adatainak más sorra történő átvezetésére.
2.5 Üzleti év
Jelen beszámoló a 2020. január 1 – 2020. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg
fordulónapja 2020. december 31.
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2.6 Mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés választott időpontja 2021. március 31. Az ezen időpontig ismertté vált, a
tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló
tartalmazza.
2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha
a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített
beszámoló eredeti mérleg fő összegének 2%-át, vagy az 500 millió forintot meghaladja. Ebben
az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
2.8 Lényeges hibák értelmezése
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha
összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott
saját tőke legalább 20%-kal változik.
2.9 Ismételt közzététel alkalmazása
A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében
kell bemutatni, ismételt közzététel nincs.
2.10 Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem
jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely
mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 2 millió forintot meghaladó értékben változik. A
fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.
2.11 Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a
tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó)
értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris
leírási módszerrel) történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása évente egyszer, december
31-ével történik.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek,
tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy
összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.
Nem jelentős maradványérték
Az Alapítványnál az immateriális javak és tárgyi eszköz hasznos élettartama végén várható
maradványérték összege minden eszköz esetében egyedi elbírálás alá esik.
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során,
ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem
haladja meg a 100 ezer forintot.
5

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor
haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a
100 ezer forintot.
Értékcsökkenési leírás változásának hatása
Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző
üzleti évhez képest nem történtek.
2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása
Az Alapítvány az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem
értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.
2.13 Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre,
az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.
2.14 Számviteli politika más változásainak hatása
A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős
módosítás nem történt.
2.15 Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a mérlegadatok a
december 31-i fordulónappal leltárral alá vannak támasztva.
2.16 Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.
2.17 Eltérés a törvény előírásaitól
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.
2.18. Nem a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján közzéteendő információk
Az Alapítvány nem folytat olyan speciális tevékenységet, mellyel kapcsolatban valamely
jogszabály a közölteken túl más információk megjelenítését kötelezővé tenné.
2.19. Egyéb közölni kívánt adatok információk
A kiegészítő mellékletben az eddig felsoroltakon kívül az Alapítványról kialakítható képet
lényegesen befolyásoló, közölni szándékozott adatok, információk nincsenek.
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3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. A mérleg tagolása
Az Alapítvány eredmény-kimutatását a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti
formában állítja össze.
Humanitás Szociális Alapítvány
időszak:
fordulónap:

2020. év
2020. január 1- 2020. december 31.
2020. december 31.
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege, annak százalékos megoszlása

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

a.

b.

c.

A.
I.
II.
III.
IV.

Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektett pénzügyi eszközök
Befektett eszközök értékhelyesbítése

I.
II.
III.
IV.

Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök

B.

C.

Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

A tétel megnevezése

Sorszám
D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Saját tőke
Induló tőke/Jegyzett tőke
Tőkeváltozás/eredmény
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek

I.
II.
III.
G.

Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

Éven belüli
megoszlás

Tárgyév

Éven belüli
megoszlás

e.

121 533
504
35 029
86 000
0

92,80%
0,38%
26,75%

115 630
0
29 630
86 000
0

28,30%
0,00%
7,25%

9 303
320
215
2 477
6 291

7,10%
0,24%
0,16%
1,89%
4,80%

292 879
114 171
1 178
2 477
175 053

71,67%
27,94%
0,29%
0,61%
42,84%

133

0,10%

130

0,03%

130 969

100,00%

408 639

100,00%

Előző év
108 241
10 526
97 664

51
0

Éven belüli
megoszlás

82,65%
8,04%
74,57%
0,00%
0,00%
0,04%
0,00%

Tárgyév
105 442
10 526
97 715

-2 799
0

0,00%
1 159

Éven belüli
megoszlás

25,80%
2,58%
23,91%
0,00%
0,00%
-0,68%
0,00%
0,00%

4 380

1 159

0,88%
0,00%
0,00%
0,88%

4 380

1,07%
0,00%
0,00%
1,07%

21 569

16,47%

298 817

73,12%

130 969

100,00%

408 639

100,00%
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Új tételek a mérlegben
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.
Tételek további tagolása a mérlegben
A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével az Alapítvány a tárgyidőszakban nem élt.
3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.
3.3. Befektetett eszközök
Az Alapítvány rendelkezik befektetett eszközzel. Az Alapítvány a működéséhez használ tárgyi
eszközöket és szoftvereket.
Az Alapítvány 2008-ban, 2013-ban és 2015-ben öröklési szerződés alapján 3 ingatlantulajdont
szerzett. Az Alapítvány az ingatlanokat a működésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
hasznosítja: 2 ingatlan bérbeadásából származó vállalkozási bevételt az alapcél szerinti
működésre fordítja, 1 ingatlan térítés nélküli használatát pedig az Alapítvány egy ösztöndíjas
hallgató részére támogatásként biztosítja.
2015-ben az Alapítvány céltámogatás terhére megvalósította 15.135.149,- forint értékben kettő
diagnosztikai ultrahang berendezés megvásárlását, mely a Péterffy Sándor utcai Kórházban
került elhelyezésre, hasznosításra. Ezekhez 2018-ban egy további, hordozható ultrahang gépet
vásárolt az Alapítvány 2016. decemberében 3.487.461,- forint értékben.
2018-ban beszerzésre került 1 db köhögtető gép valamint laparoszkópos eszközök. Az
Alapítvány ezeket a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza valamint a
Péterffy Sándor utcai Kórház részére adományozta térítésmentes használatra.
Beszerzésre került a működés biztosítása érdekében irodai bútor, illetve 1 db laptop is.
Az Alapítvány 2019. évben 2 db lélegeztető gépet, 1 db köhögtető gépet vásárolt 8.616.000,Forint értékben, és adott át térítésmentes használatra a Magyarországi Református Egyház
Bethesda Gyermekkórháza részére, további 238.841,- forint értékben berendezési tárgyak
kerültek beszerzésre.
A beruházások összértéke 2020-ban 163.959- forint volt, melyet jellemzően irodai eszközök és
számítástechnikai eszközök alkottak.
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Befektetett pénzügyi eszközök:
Az Alapítvány 86 millió forint értékben rendelkezik államkötvénnyel, amely a befektetett
pénzügyi eszközök között kerül kimutatásra.
Forgóeszközök
3.4. Készletek
Az Alapítvány a készletek felhasználásánál a FIFO elszámolást alkalmazza.
Az Alapítvány a fordulónapon áruval nem rendelkezik.
Az Alapítvány 2020. december 31-ével 114.171e forint készlettel rendelkezik, melyből
105.623e forint céltámogatásból vásárolt, de az üzleti évben még nem átadott eszköz. Ezen a
soron jelentkezik a főkönyvi kivonatban követelések között megjelenő készletre adott előleg
összege, 8.229e forint.
Az Alapítvány az előző évben adományként kapott színes ceruzákat és zsírkrétákat, valamint
pólókat, melyet készletre vett. Ezek felhasználása folyamatos, így a zárókészlet értéke 319e
forint.
3.5. Követelések alakulása
Az Alapítvány követelései az alábbiak: 1.178 ezer forint.
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Összesen
Ebből: vevők

1.178
0

A követelések között jelentkező 4 ezer forint az ingatlanokhoz kapcsolódó, 2020. adóévben
jelentkező, de a használók által pénzügyileg még nem rendezett tételek kerültek kimutatásra.
A követelések között került kimutatásra 1.000e forint értékben egy előleg utalása, illetve 178 e
forint adótúlfizetés.
3.6. Értékpapírok
Az Alapítvány jelentős hangsúlyt fektet a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásai vásárló
erejének megőrzésére, az infláció hatásainak csökkentésére. Ennek érdekében a törvény által
biztosított pénzügyi befektetési lehetőségeket kihasználja, a likviditási szempontokat
figyelembe véve a „felesleges pénzeszközeit” leköti, vagy értékpapírba fekteti.
Az értékpapírok 2020. december 31-i záró állományának könyvszerinti értéke: 2.477.146,forint (egy éven belüli lejáratú).
Az értékpapírok záró állományát befektetési jegyek és kincstárjegyek alkotják.
3.7. Pénzeszközök
Összesen
Bankszámla
Lekötött betét (nincs)
Pénztár

175.053
174.958
0
95

Az Alapítvány devizabankszámlával és devizapénztárral nem rendelkezik.
Az Alapítvány pénzeszközeinek értéke és aránya jelentősen nőtt a 2020. év végére. Az oka,
hogy az alapítványi bankszámlára a céltámogatások beérkeztek, de elköltésükre még nem került
sor. Így ennek a pénzeszközállománynak a nagyobb része a 2021. évben várhatóan
felhasználásra kerül.
3.8. Időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások elszámolására 130 ezer forint értékben került sor.
Az elhatárolt kamatbevétel értéke 0,- forint.
A következő évre vonatkozó költségek elhatárolása 130e forint, melyet a működéshez köthető
költségek alkotnak.
Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 2020-ban összesen 298.817e forint összegben
került sor.
A passzív elhatárolások első csoportját a klasszikusan felmerülő tételek alkotják (elektromos
áramköltség, díjbeszedő, bank, stb. ) 195e forint értékben.
Annak érdekében, hogy az eltérő számviteli elszámolási időszakban megjelenő költség és
árbevétel tételek ne torzítsák az adott év mérlegszerinti eredményét, a kifizetett támogatási
forrásból megvalósult beruházások későbbi értékcsökkenéséhez kapcsolódó támogatási bevétel
elhatárolásra kerül. Az így kimutatott halasztott bevételek összege 298.622e forint.
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Az ingatlanokhoz kapcsolódó halasztott bevételként kimutatott értéke fordulónapon 12.748e
forint.
A passzív elhatárolások között jelenik meg a céltámogatásból beszerzett halasztott bevételként
kimutatott része, (az értékcsökkenésként még nem elszámolt része) melynek 2020. évi záró
értéke 284.218e forint.
A halasztott bevételként kerül kimutatásra a céltámogatásból megvalósuló telefonos applikáció,
melyhez kapcsolódó bevétel összege 1.000e forint.
2020-ban banki jóváírásként 655.702,- forint 1% SZJA jóváírás érkezett a NAV részéről.
A Kuratórium határozata alapján a teljes összeg 2021-ben kerül majd felhasználásra.
3.9. Saját tőke
Az Alapítvány induló tőkéje: 10.526 ezer forint.
A saját tőke változása
Az Alapítvány saját tőkéje a tárgyidőszakban 2.799 ezer forinttal csökkent.
A változás oka és mértéke a tárgyévi negatív eredmény.
Az Alapítvány mérlegben kimutatott saját tőke összege 115.630 ezer forint.
A saját tőke aránya a mérlegfőösszegen belül lényegesen csökkent. Ezt a 2020. évben
beérkezett céltámogatásokhoz kapcsolódó passzív időbeli elhatárolások összegének
nagymértékű növekedése okozza. A céltámogatások felhasználásával az elhatárolások összege
is várhatóan csökken, így a saját tőke arányánál is visszarendeződés lesz majd várható.
Lekötött tartalék jogcímei
Az Alapítványnak lekötött tartaléka nincs.
Értékelési tartalék, értékhelyesbítések alakulása
Az Alapítvány a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott
értékhelyesbítése nincs.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Az Alapítványnak hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.
Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:
Összesen:
Ebből: Szállítók
Adófizetési kötelezettségek
Egyéb

4.380
2.065
2.315
0

Az Alapítvány a kötelezettségeit határidőben teljesítette, lejárt tartozása nincs.
A rövidlejáratú kötelezettségeken belül a szállítók értéke 2.065.500,- Ft, a decemberben
kiállított, de még nem rendezett számlák alkotják a nyitott szállítói tételeket. Ezek közül 2.049
e forint a támogatásokhoz kapcsolódik.
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Az adók között a bérfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek és a helyi iparűzési adó kerültek
kimutatásra, melyek határidőben rendezésre kerültek.
3.10. Mérlegen kívüli tételek
A mérleg fordulónapja után nem történt a 2020. gazdasági év szempontjából lényeges esemény.
Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.
4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Humanitás Szociális Alapítvány
időszak: 2020. január 1- 2020. december 31.
fordulónap 2020. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása, éven belüli megoszlása
Éven belüli
megoszlás

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

Éven belüli
megoszlás

tárgyév

0
0
70 754
0
0
68 504
51 486
3 479
74 233
74 233

0,00%
0,00%
95,31%
0,00%
0,00%
92,28%
69,36%
4,69%
100,00%
100,00%

0
0
1 694 070
0
0
1 691 680
54 557
3 698
1 697 768
1 697 768

0,00%
0,00%
99,78%
0,00%
0,00%
99,64%
3,21%
0,22%
100,00%
100%

5. Anyagjellegű ráfordítások

10 038

13,53%

6 370

0%

6. Személyi jellegű ráfordítások

22 222

29,96%

26 355

2%

- ebből a vezető tisztségviselő juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

0
5 818
36 104
0
74 182
74 182

0,00%
0
7,84%
6 015
48,67% 1 661 827
0,00%
0
100% 1 700 567
100,00% 1 700 567

0%
0%
98%
0%
100%
100%

51

-2 799

0

0

51

-2 799

- ebből közhasznú tevékenység bevételei

- ebből közhasznú tevékenység ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény ( A - B )
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény ( C - 10 )

A 2020. évet az Alapítvány veszteséggel zárta, melynek oka, hogy voltak olyan támogatási
tételek, melyek költségeinek nem ebben az üzleti évben keletkezett a bevétel oldala.
Ezek elsődlegesen az egészségmegőrző program keretében, használatba (és nem tulajdonba)
adott, ugyanakkor nem céltámogatásból vásárolt gépekhez, berendezésekhez kapcsolható.
Az adományból vásárolt gépek amortizációjához nem kapcsolódik halasztott bevétel, (lásd:
Passzív időbeli elhatárolások, halasztott bevételek), így 3.203e forint (halasztott bevétellel nem
ellentételezett) értékcsökkenés elszámolását tartalmazza az eredmény kimutatás, mely az adott
évre veszteséget generált.
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4.1. Előző évek módosítása
Az Alapítványnál korábbi vonatkozó időszakra módosítás nem volt.
4.2. Össze nem hasonlítható adatok
Az Alapítvány eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása
Az Alapítvány eredmény-kimutatását a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti
formában állítja össze.
Új tételek az eredmény-kimutatásban
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.
Tovább tagolt tételek az eredmény-kimutatásban
Az eredmény kimutatás tételei tovább tagolásának lehetőségével az Alapítvány a
tárgyidőszakban nem élt.
4.4. Bevételek
Árbevétel tevékenységenként
Az Alapítványnál az árbevétel megoszlása az alábbiak szerint alakult:
e forintban
Összesen:
1.697.768
Egyéb ingatlanhasznosításból
származó bevétel:
2.390
Alaptevékenység bevétele
1.691.680
Pénzügyi tevékenység bevétele:
3.698
Egyéb bevételek:
Az Alapítvány 2020-ban is folytatta az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységét. Ehhez
kapcsolódóan támogatást kapott az Alapítótól, melyet tartós adományozási szerződésben
biztosított az Alapítvány számára.
A 2020. évben az Alapító által folyósított tartós adomány összege 50.000.000,- forint volt.
A 2019. évben is utalt a NAV az Alapítvány bankszámlájára a magánszemélyek SZJA 1%
felajánlása alapján 714.006,- forintot, mely 2020. évben került felhasználásra, ebben az évben
keletkezett bevételként.
2020. évben 655.702,- forint 1% SZJA felajánlás érkezett be, melynek 2021. évi
felhasználásáról döntött a Kuratórium, így az a passzív időbeli elhatárolások között került
kimutatásra.
Az Alapítvány 2020. évi bevételei között a 2019. évihez képest kisebb növekedést mutat a
pénzügyi bevétel 3.698 ezer forint értékben. A pénzügyi bevétel jelentős részét a forgóeszközök
kimutatott értékpapír értékesítéséből származó árbevétele alkotja.
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Az Alapítvány klasszikus vállalkozási tevékenységet nem végez.
Az ingatlan hasznosításból származó bevételének egy része, 2.390 ezer forint az öröklés útján
szerzett ingatlan hasznosításából, bérbeadásából származik.
A Civiltörvény rendelkezései alapján jelentős változás, hogy az ingatlan megszerzése,
használatának átengedése és átruházása révén megszerzett bevétel az alapcél szerinti
(közhasznú) tevékenység bevételévé vált. A korábban vállalkozási tevékenység bevételeként
kimutatott összeg ennek megfelelően már a 2017. évi beszámolóban is az alapcél szerinti
(közhasznú) tevékenység bevételének részeként került kimutatásra.
Bevételek források alapján:
Vagyon hasznosításából bevétel (ingatlan hasznosítá
Alapítótól kapott bevételek
NAV 1 % SZJA felajánlás felhasználása
Uniós támogatások. TAMOP 1.4.1.
Magánszemélyektől kapott bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Különféle egyéb bevételek
Összesen:

2 390 000,00
1 678 709 500,00
0,00
0,00
3 440 452,00
3 698 140,00
8 429 649,00
1 696 667 741,00

0,14%
98,94%
0,00%
0,00%
0,20%
0,22%
0,50%
100,00%

4.5. Ráfordítások
Költségek költség nemenkénti bontásban
A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:
Költségek és ráfordítások költségnemenként
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások (támogatások, adományok)

6 369 150
26 355 191
6 015 352
1 661 826 791
1 700 566 484

0%
2%
0%
98%
100%

A 2020-ban elszámolt költségek és ráfordítások összege az előző évihez képest jelentősen nőtt.
( A bevételek összege is hasonló arányban változott az előző évihez képest.)
Az elszámolt költségeken belül az egyéb ráfordítások aránya megnőtt, melynek oka, hogy a
támogatásokhoz felhasznált szolgáltatások, eszközök, készletekhez kapcsolódó kifizetések
ebben a számlacsoportban kerülnek elszámolásra.
Az egyes Alapító Okiratban meghatározott célokhoz kapcsolódó ráfordításokat és
tevékenységeket a PK642 nyomtatvány részletesen mutatja be.
Egyes költségek részletesebb bemutatása:
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások költségei

215 022,00
4 406 616,00
1 747 512,00
6 369 150,00
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4.6. Adófizetési kötelezettség
Az Alapítvány 2020-ban nem kötelezett tevékenysége alapján társasági adó megfizetésére.
5. Tájékoztató adatok
5.1. Bér-és létszámadatok
Létszámadatok
A tárgyévben az átlagos statisztikai állomány 2 fő.
2016. január 4. napjától az Alapítvány titkára feladatait magánszemélyként kötött megbízási
jogviszony keretében látja el.
Béradatok:

Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok

9 182 478,00
14 251 595,00
2 921 118,00
26 355 191,00

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása
A vezető tisztségviselők részére az Alapítvány előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben
garanciát nem vállalt.
Az Alapítvány vezető tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre
sem bér, sem tiszteletdíj nem került kifizetésre. A titkári feladatok ellátására magánszeméllyel
kötött megbízási jogviszony keretében kerül sor, mely a személyi jellegű ráfordítások között
kerül kimutatásra.
5.3 Felügyelőbizottság
Az Alapítványnál Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság az alapítványi
működésről folyamatosan tájékoztatást kap, az Alapítvány életében aktív szerepet vállal.
Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik,
részükre sem bér, sem tiszteletdíj nem kerül kifizetésre.
5.4 Kapott támogatások bemutatása
Az Alapítvány működését és Alapító Okiratában meghatározott céljainak, feladatainak
megvalósítását az OTP Bank Nyrt-vel, mint alapítóval kötött tartós adományozási szerződés
biztosítja. Ez ebben az évben 50 millió forint adományt jelentett.
2020. évben adománygyűjtések révén az Alapítvány további 4.557.452 forint adományt
szerzett, melyet szintén az Alapító Okiratában meghatározott céljai megvalósítására használ fel.
Az Alapítvány magánszemélyek SZJA 1% felajánlása révén is szerez minden évben bevételt,
melynek nagysága előre nem tervezhető. Ebben az évben 714.006,- forint került az előző évek
időbeli elhatárolásának felhasználásával a bevételek között kimutatásra. A 2020. évben a NAV
655.702,- forintot utalt az adózók 1% SZJA felajánlásaként.
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Egyes konkrét támogatási célra érkeznek további eseti támogatások, melyek célszerinti
felhasználása a Kuratórium döntése szerinti időszakban kerülnek maradéktalanul
felhasználásra.
5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége
Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt. A jelenleg hatályos számviteli politika
alapján a K+F költségek azonnal elszámolásra kerülnek a költségek és ráfordítások között, nem
kerülnek az 1. számlaosztályban kimutatásra.
5.6 Környezetvédelem
Az Alapítvány környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel
kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.
5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő
a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő
bemutatásához.
5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:
Neve: Szabó Zsuzsanna
Regisztrációs száma: 114529
6. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók
Az Alapítvány közhasznú tevékenységével kapcsolatos feladati ellátásán felül adóköteles
vállalkozói tevékenységet nem végzett a beszámolási időszakban.
Non-profit szervezetként a mutatószámok nem értelmezhetőek.
Az Alapítvány pénzügyi helyzete stabil, gazdasági folyamatai tervezettek.
A forgóeszközök között kimutatott tételek könnyen és gyorsan készpénzzé tehetőek, így
likviditása biztosított.
7.

Az Alapítvánnyal részesedési viszonyban lévő vállalkozások

Az Alapítványnak más vállalkozással nincs részesedési jogviszonya.
8.

Vezető tisztségviselőkre vonatkozó közzéteendő adatok

Az Alapítvány vezető tisztségviselői a Kuratórium tagjai. A Kuratórium az Alapító által jelölt
7 tagból áll, akik feladataikat díjazás nélkül látják el.
Az Alapítványt dr. Bagdy Emőke a kuratórium elnöke és dr. Nagy Krisztina kuratóriumi tag,
az alapítvány titkára önállóan képviseli, míg a többi kuratóriumi tag (dr. Gresa István, Vági
László, dr. Kun István, dr. Illich Éva Erika, Molnár Ildikó) közül bármely kettő tag együttesen
jogosult képviselni az Alapítványt.
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II. Közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló
A kuratórium tevékenysége
Az Alapítvány ügyvezető szerve, a Kuratórium, mely az Alapító által jelölt 7 tagból áll.
A testület szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. A Kuratóriumi ülésekről részletes
jegyzőkönyv készül, mely alapján az Alapítvány célszerinti, közhasznú tevékenysége hiteles
módon ellenőrizhető. A Kuratórium határozatait szótöbbséggel hozza meg, az Alapítvány a
kuratóriumi határozatokat honlapján is közzéteszi.
2020-ban az Alapítvány Kuratóriuma 1 alkalommal ülésezett, és 10 alkalommal tartott írásos
szavazást, melyen döntött többek között:
− az Alapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének
elfogadásáról
− az Alapítvány 2020. évi működési stratégiájáról és költségvetési tervéről
− az Alapítvány által megvalósítandó projektek, kiírandó pályázati programok tartalmáról
− az Alapítványhoz beérkezett pályázatok elbírálásáról, eszközadományok odaítéléséről
− az Alapítvány működésével kapcsolatos egyéb, a Kuratórium hatáskörébe tartozó
kérdésekről.
Beszámoló az Alapítvány 2020. évi tevékenységéről
A Humanitás Szociális Alapítvány 2020. évi munkáját, programjait is jelentősen befolyásolta a
koronavírus-járvány okozta helyzet. Alapítványunk a járvány mindkét hulláma alatt sikeresen helyt állt,
a kollégák még aktívabban működtek közre az Alapító célszerinti támogatásainak köszönhetően
jelentősen kibővült támogatási programok megvalósításában. Az új helyzetben folyamatos újratervezést
igényelt. A tavaszi és az őszi „Helyi Érték” önkéntes programok a szigorú járványügyi szabályok
betartásával kerültek megvalósításra, és a karácsonyi adományozási programjainkat sem tudtuk a
korábban kialakított és jól bevált forgatókönyv szerint lebonyolítani, ezek is át kellett alakítanunk a
pandémiás helyzethez igazodóan.
2020. évben nagyságrendekkel nőtt meg az Alapítvány által nyújtott támogatások mértéke, az ezzel járó
felelősség, és a végrehajtással járó feladatok ellátása is jelentős többlet-erőfeszítést igényelt a
munkatársaktól. Az Alapító rendkívüli összegű célszerinti adományainak köszönhetően Alapítványunk
részt vállalt a vírus okozta többletterhek enyhítésében, különösen az egészségi intézményeknek nyújtott
támogatások, valamint az online oktatáshoz biztosított IT eszközadományok révén. Az egészségügyi,
szociális, és oktatási intézmények támogatásával adományaink multiplikálódnak, sokkal szélesebb
körben és hosszabb távon hasznosulnak, melyre az országot sújtó járvány időszakában különösen nagy
szükség van.
I. Kórháztámogatási program

o A Bethesda Gyermekkórház megkeresése alapján orvosi eszközöket adományoztunk
összesen 1.739.036,- Ft értékben. A 2 db modern bronhoscopot és 2 db ultrahangos
párásító inhalátort a légzési zavarokkal küzdő gyermekek hatékony gyógyításához
használják fel.
o A Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinika részére 2 db
köhögtetőgépet adományoztunk összesen 4.521.200,- Ft értékben a klinikán kezelt
krónikus légúti betegségben szenvedő, transzplantált gyermekek kezeléséhez.
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o A pandémia első hulláma alatt további több kórház kereste meg az Alapítványt a vírus
okozta többletterheik, költségeik enyhítésére kértek orvosi eszközöket, valamint
bérköltségeik finanszírozásához pénzbeli támogatást. Az intézmények támogatásához
az Alapító célszerinti adománya biztosított anyagi hátterét.
− 75-75 millió forint értékű eszköztámogatást szavazott meg a Kuratórium az
alábbi kórházak részére: Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház, ózdi Almási
Balogh Pál Kórház, dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház
− 100 millió forint eszköztámogatást hagyott jóvá
balassagyarmati Kenessey Albert Kórház részére

a

Kuratórium

a

− 75 millió forint összegű pénzbeli támogatást szavazott meg a Kuratórium a
Budapesti Szent Ferenc Kórház részére.
Az orvosi eszközök megrendelése, a kórházak igényei alapján megtörtént, 3 kórház
részére az orvosi eszközök leszállítása és átadása még 2020. évben megtörtént. A
balassagyarmati kórház részére is leszállították az eszközök nagy részét, mivel
azonban a kórház még nem adta le a megítélt támogatásra a teljes körű igényét, a
keretösszeg felhasználása, és az eszközök beszerzése 2021-ben folytatódik.
o

Szintén alapítói célszerinti adományból finanszírozva támogatta az Alapítvány az Országos
Gerincgyógyászati Központ Budai Egészségközpont Szakkórháza járványkórházi
működésének kialakítását. A járványkórház részére két alkalommal 550 millió forint értekben
pénzadományt, és egy alkalommal 228.409.500,- Ft értékben altató- és lélegeztető eszközöket
adományoztunk a járványkórház kialakításához, működtetéséhez.

o A kórháztámogatási program sikerét tükrözi, hogy a pandémia második hulláma alatt
az Alapító támogatásával tovább folytatódott a program:
− az Alapító további kórháztámogatások finanszírozására összesen 173.000.000,Ft célszerinti adomány biztosításáról döntött, melyből az ország valamennyi
régióját érintően összesen 27 egészségügyi intézmény támogatására került sor,
eszközbeszerzések és adományozások révén.
− a költségvetésünkből fel nem használt összegekből is bővítettük a
kórháztámogatásokra fordítandó keretet: a Semmelweis Egyetem
Aneszteziológiai Klinikájának 1.000.000,- Ft-ot ítélt meg a Kuratórium, a
Budapesti Szent Ferenc Kórház részére pedig két sürgősségi kocsit szereztünk
be, 1.371.600,- Ft értékben.
II. Betegedukációs program

A Péterfy Sándor Utcai Kórházzal együttműködésben közösen fejlesztett www.urodoki.hu
„Urológia Mindenkinek” betegedukációs-weboldal tartalma 2021-ben tovább bővült. A
Kórház szakorvosai és az általuk felkért szakértők, a betegek visszajelzései alapján
frissítették a már korábban elkészített fejezetek anyagát, új fejezetek kerültek be a
„Kérdések a prosztatarák témakörben”, valamint a heredaganattal kapcsolatos
betegtájékoztató tárgyában, és a heredaganatban szenvedő beteggel készített videóinterjúk
is készültek, melyek – a kórház járvány miatti leterheltségére tekintettel – 2021. évben
kerülnek feltöltésre. További tartalomfejlesztések mellett 2021-ben egy, az oldal tartalmára
épülő telefonos applikáció elkészítését is tervezzük, melyhez egy gyógyszerforgalmazó
cégtől pályázaton nyertünk forrást.
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III. Számítógépes adományozási program

o 2020. májusában újabb számítógépes felajánlást kaptunk az Alapítótól 135 db
számítástechnikai eszközre, így újra meghirdettük pályázatunkat egészségügyi,
szociális és oktatási intézmények digitális infrastruktúra-fejlesztésének elősegítésére.
A pályázatra nagy igény mutatkozott: egy speciális gyermekotthon három
tagintézménnyel, három kórház és egy oktatási intézmény volt a kedvezményezettek
között.
o Rászoruló családok is megkeresték Alapítványunkat azzal a kéréssel, hogy a
járványügyi helyzet miatt elrendelt online oktatáshoz nem állt rendelkezésükre
megfelelő számítástechnikai eszköz. Az Alapító által felajánlott használt, de jó
minőségű asztali számítógépet és monitort adományoztunk hét rászoruló család
részére.
o A pandémia második hullámában az OTP Bank is bekapcsolódott a Bankszövetség
„Digitális gyorsítósáv” című programjába, melynek keretében a digitális oktatás
felzárkóztatása céljából Alapítványunkon keresztül 33 darab használt
számítástechnikai eszközt ajánlott fel rászoruló családok támogatására, és 5 oktatási
intézmény részére összesen 11 millió forint célszerinti adományt nyújtott
informatikai eszközparkjuk bővítésére. Az intézmények által megjelölt eszközök
beszerzése és átadása 2021. évben történik meg.
IV. Pénzbeli szociális segély adományok
o

A „Szociálisan rászoruló személyek pályázati úton történő támogatása gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez, gyógykezelés finanszírozásához” címmel 2020.
évben meghirdetett pályázataink kiírására 4 alkalommal került sor, melyek keretében összesen
keretében összesen 6.979.000,- Ft támogatást utaltunk ki.

o

Lakhatási célú szociális segélyt nyújtott Alapítványunk egy idős rokkantnyugdíjas házaspár
részére, akiknek családi háza egy 2020. április 1-jén hajnalban történt tűzeset miatt leégett és
lakhatatlanná vált. A tűzkár okozta lehetetlen helyzetet a járvány is nehezítette, hiszen
mindketten a veszélyeztetett korosztályba tartoznak. A Kuratórium egyszeri 500.000,- Ft
összegű pénzbeli, lakhatási célú szociális támogatásban részesítette a családot.

o

Decemberben egy kérelmező és nagymamája Csongrád-Csanád megyei családi háza
leégett és lakhatatlanná vált. Sikerült kimenekülniük az ingatlanból, de mindketten kórházba
kerültek. Mindenüket elveszítették, a ház tégláig égett, semmilyen vagyontárgyat nem
tudtak kimenekíteni, rokonok fogadták be őket. A Kuratórium egyszeri 1.000.000,- Ft
összegű lakhatási célú pénzbeli szociális segélyt nyújtott számukra, valamint közösségi
adománygyűjtést is indítottuk kérésükre, melynek keretében 2020. évben 360.000,- Ft gyűlt
össze.

V. Felsőoktatási ösztöndíj-támogatás
2020-ban is sor került a felsőoktatásban tanuló tehetséges, szociálisan rászoruló diákok részére szóló
pályázatunk kiírására. 2020 I. félévben 3.945.000,- Ft, a II. félévben 4.170.000,- Ft, éves szinten
tehát összesen 8.115.000,- Ft ösztöndíjat utaltunk ki. Egyidejűleg a 2020-21-es tanév II.
szemeszterére vonatkozóan a Kuratórium 4.950.000,- Ft kifizetésérő hozott döntést, melyet 2021.
évben fizetünk ki. A fentieken túl egy vidéki ösztöndíjas esetében – aki tanulmányi idejére lakhatási
hozzájárulást igényelt - a támogatást az Alapítvány a saját tulajdonában álló ingatlan ingyenes
használatban adásával biztosítja
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VI.

Önkéntes és adománygyűjtő programok
2020. évben is törekedtünk arra, hogy az Alapítványunk által képviselt értékek – mint
közösségi felelősségvállas, és a mások részére történő önzetlen segítségnyújtás –
közvetítésére, a szociális érzékenység javítására, a társadalmi szerepvállalás erősítésére.
Ezt szolgálják a partnereinkkel közösen szervezett önkéntes és adománygyűjtő
programjaink.
Alapítványunk 2018 óta együttműködik az Alapító OTP Bank szervezésében évente 2
alkalommal meghirdetett OTP Helyi Érték önkéntes program lebonyolításában.
Alapítványunk a finanszírozáson túl a programok finanszírozásában, az önkéntes
munkában kevésbé tapasztalt csapatok mentorálasában, és a fogadó szervezetek
felkutatásában is szerepet vállalt. A 2020. évi tavaszi programok a járványügyi helyzet
miatt nem minden pályázat esetében valósulhattak meg. A 14 nyertes pályázatból 12
önkéntes csapat teljesítette vállalásait, melyet 1.616.070,- Ft összegben támogattunk.
Az őszi kiírásnál már kiemelt szempont volt, hogy a pályázók a járványügyi előírások
betartásával dolgozzák ki ötleteiket, így elsősorban a digitális térben szervezett
edukációs és élményprogram megoldásokat részesítettük előnyben. Olyan ötleteket,
amelyekkel a vírushelyzetben is segíthették, megkönnyíthetik a gyermekek és
idősebbek mindennapjait. Összesen 14 pályázat érkezett, melyből 12 pályázatot ítéltünk
támogatandónak csapatonként 150.000,- Ft összeggel. Ezek közül azonban a járvány
miatt csak 9 pályázó csapat tudta megvalósítani programját. A finanszírozásához az őszi
fordulóban 1.348.105,- Ft támogatást nyújtottunk.

VII.

Gyermekotthonok támogatása
A veszélyhelyzet miatti bezártság a gyermeknevelőket, pedagógusokat is nehéz feladat
elé állította. Az online oktatás, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez új játékok,
felszereléséhez, valamint a gyermekek nyári táborozásához nyújtottunk támogatást,
melyet részben a tavalyi év végi sütivásáron gyűjtött adományokból, részben Alapító
által nyújtott támogatásból finanszíroztunk.
o Eszközadományozás: a Bolyai Gyermekotthoni Központ, valamint a Bokréta
Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola tagintézményei
részére sport és fejlesztő játékokat vásároltunk, 200-200.000,- Ft értékben.
o Táborozás: Intézményenként 250.000,- Ft összeggel támogattuk a Bokréta
Lakásotthon, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Széchenyi utcai
Lakásotthona sport- és biciklitáborát, valamint a Zirzen Janka Gyermekotthon
evezős-sátortábortát.

VIII. Év végi adományozási programok

o Alapítványunk 2020-ban már ötödik alkalommal vett részt közös karácsonyi
adománygyűjtési akcióban az Alapítóval, az OTP Fáy András Alapítvánnyal és annak
két mintaiskolájával. A járványügyi helyzetre tekintettel azonban ezt a programot sem
tudtuk a korábban már kialakított forgatókönyv szerint megvalósítani, hiszen a
személyes találkozás lehetősége korlátozott volt. Az adománygyűjtést is
érintésmentessé tettük azáltal, hogy a korábbi tartós élelmiszer gyűjtés helyett a
pénzbeli adományok nyújtását preferáltuk, melyet az Alapítvány elkülönített
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számláján fogadtunk. Összesen 997 fő 2.983.452,- Ft összegben adománnyal
támogatta a program megvalósítását, melynek köszönhetően összesen
155 sokgyermekes, rászorulót családhoz juthatnak el adományaink.
o Immár hagyományosan a karácsonyi adományozási program keretében a családok
mellett két hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvoda részére is gyermekek
fejlesztéséhez szükséges játékok adományozásáról döntöttünk. A nyíregyházi
Gyermekek Háza Déli óvoda Felsősimai Tagóvoda részére 300.000,- Ft értékben
adományoztunk fejlesztő játékokat, míg a Nagykanizsai Központi Óvoda Attila
Tagóvodája 298.831,- Ft értékű adományát 2021. év első napjaiban adta át
Alapítványunk.
o A 2020. évben új elemként került be, hogy bekapcsolódtunk az OTP Bank Nyrt. és a
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány által „Mindenki Karácsonya”
címmel szervezett közös adományozási programba is. 300 hátrányos helyzetű
gyermeket ajándékoztunk meg szaloncukorral töltött pihe-puha, meleg téli zoknival.
o A fentieken túl Alapítványunk közreműködött az Alapító által felajánlott 250 db
mikulás csomag rászorulók részére történő eljuttatásában is. Gyermekotthonok lakói
örülhettek a meglepetésnek.
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