
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

01 Fővárosi Törvényszék

FODOR ZSUZSANNA

FODOR ZSUZSANNA

SZÁNTÓ ERIKA

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST

1 9 6 9 0 9 1 1

0 1 0 1 0 0 0 8 9 9 8 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 09.47.07



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

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:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

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 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

1 0 2 6 Budapest

Pasaréti út

122-124 fszt 4

    

0 1 0 1 0 0 0 8 9 9 8

7  P k 6 0 8 1 8 2 2 0 0 3 2  

1 8 1 8 1 0 3 6 1 4 1

FODOR ZSUZSANNA

BUDAPEST 2 0 1 9 0 5 2 4

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 09.47.07



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 erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

47 725 45 693

0

34 725 32 693

13 000 13 000

70 584 81 118

0 0

163 0

60 233 4 902

10 188 76 216

0

118 309 126 811

90 931 92 336

100 100

87 997 90 831

2 834 1 405

0 0

6 878 6 975

6 878 6 975

20 500 27 500

118 309 126 811

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 09.47.07



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. 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

0 0

301 867 272 043 301 867 272 043

301 867 272 043 301 867 272 043

705 705

302 572 272 043 302 572 272 043

302 572 272 043 302 572 272 043

151 042 156 292 151 042 156 292

37 574 38 962 37 574 38 962

0 0 0 0

3 723 2 103 3 723 2 103

107 399 73 070 107 399 73 070

0 211 0 211

299 738 270 638 299 738 270 638

299 738 270 638 299 738 270 638

2 834 1 405 2 834 1 405

0 0

2 834 1 405 2 834 1 405

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 09.47.07



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

64 469 62 431 64 469 62 431

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 09.47.07



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

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:

1 0 2 6 Budapest

Pasaréti út

122-124 fszt 4

    

7  P k 6 0 8 1 8 2 2 0 0 3 2  

0 1 0 1 0 0 0 8 9 9 8

1 8 1 8 1 0 3 6 1 4 1

FODOR ZSUZSANNA

gyermekek gyógykezeléséhez nyujtott támogatások

gyermekkórházi ellátások fejlesztése

leukémiás beteg gyermekek

1000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 09.47.07



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Kórházak támogatása eszközbeszerzéshez és müködésükhöz 74 307 45 493

családok támogatása, nyári táborok 32 863 27 417

107 170 72 910

107 170 72 910

0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 09.47.07



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

302 572 272 043

64 469 62 431

238 103 209 612

299 738 270 638

37 574 38 962

299 738 270 638

2 834 1 405

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 09.47.07



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 09.47.07



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.31 09.47.07



Együtt a Leukémiás Gyermekekért-

Gyermekleukémia Alapítvány

1026 Budapest Pasaréti út 122-124/A fsz.4

Adószám: 18181036-1-41

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Bejegyző határozat száma: 7.PK.60818/2003/2

Nyilvántartási száma: 01-01-0008998

2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK
 ÉS

 KÖZHASZNÚSÁGI  MELLÉKLETÉNEK 
 KIEGÉSZÍTÉSE

Fordulónap: 2018. december 31.

Beszámolási időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31. 



A SZERVEZET ALAPADATAI

1. Elnevezés: Együtt a Leukémiás Gyermekekért -Gyermekleukémia Alapítvány

2. Képviselő: Fodor Zsuzsanna

3. Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124/A fszt. 4.

4. Levelezési cím: ua.

5. Adószám: 18181036-1-41

6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:  01/01/0008998

8. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 2003. 09. 23.

9. A szervezet céljának rövid leírása: 

Rákos gyermekek gyógykezelésének támogatása, betegségmegelőzés, gyógyító,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység segítése, az ehhez szükséges eszközök 
beszerzése, épületállomány fejlesztése, felújítása, gyermekkórházi ellátás 
fejlesztése.
Adomány és támogatási kampányok révén a leukémiás és egyéb rákos 
megbetegedésben szenvedő gyermekek és családjuk támogatása. 

Számviteli politika meghatározó elemei

Az alapítvány számviteli  politikája a Számvitelről  szóló 2000.évi C. tv.  14. §-ának

értelmében  készült.  Az  alapítvány  könyvvezetési  formája  kettős  könyvvitel.  Az

alapítvány a  törvény  által  engedélyezett  Közhasznú egyszerűsített  éves  beszámolót

készíti.  Az  alapítvány  az  „A”  összköltség  eljárással  készülő  eredmény  kimutatást

alkalmazza.  A  költségek  elszámolása  költség  nemenként  az  5.  számlaosztályban

történik, és év végén került át a 8. számlaosztályba. 



A könyvvezetés és a beszámoló magyar nyelven e Ft-ban készül. A beszámolót az 
alapítvány 

kuratóriumának elnöke írja alá, a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt 
jogosultság alapján. A főkönyvi és a pénzügyi folyamatok, valamint ezek analitikája 
számítógépes adatfeldolgozás segítségével kerül rögzítésre. 

Az Együtt a Leukémiás Gyermekekért - Gyermekleukémia Alapítvány 2018. évi 
működéséről a Számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően PK-442  A 
kettős könyvvitelt vezető szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 
melléklete éves beszámolót állított össze. Az alapítvány könyvvezetési feladatait, beszámoló
összeállítását könyvviteli szolgáltatás folytatására jogosult, a Pénzügyminisztérium által 
regisztrált mérlegképes könyvelő végezte.

Saját tőke elemei:

Az alapítók által befizetett induló vagyon:       100,- eFt

Korábbi évek megtakarításai (Tőkeváltozás):          90.831,-eFt

           Tárgyévi mérleg szerinti eredmény:                   1.405,-eFt

Saját tőke:              92.336,-eFt

BEVÉTELEK:

Az alapítványnak vállalkozásból származó bevétele nincs. 
Bevételei a támogatásokból származik.

 A támogatások magánszemélyek, vállalkozások befizetéseiből, valamint a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal összesítése és utalása alapján a támogatók által juttatott 

Személyi jövedelemadó 1 %-ából származik.

Magánszemélyek támogatása:                 187.429 eFt 
Vállalkozások támogatása:                              22.168 eFt
Egyéb bevétel:                                                       15  eFt
Szja 1 %-a NAV utalás                                   62.431 eFt

Bevétel összesen:                                   272.043 eFt



KIADÁSOK:

A működésre fordítható keretből finanszíroztuk az alapítvány állandó foglalkoztatású  
dolgozók bér és járulék kifizetéseit, a működéshez szükséges dologi kiadásokat, 
eszközbeszerzéseket.

A reklám és marketing célra használható összeget az adományozók megszólítására, 
SZJA 1%-os felajánlások gyűjtésére használtuk fel.

 

Cél szerinti összegek felhasználása.

Az alapítvány a bevételeiből hozzájárult a gyermekkórházakban és gyermek 
onkológiai központokban folyó gyógyító tevékenységhez szükséges eszközök, 
anyagok beszerzéséhez az Alapítvány kuratóriumához eljuttatott kérelmek alapján 
megítélt támogatások kerültek odaítélésre. A támogatások felsorolásának részleteit a 
kuratóriumi jegyzőkönyvek tartalmazzák, részletesen bemutatják.

Támogatásban részesült:

1.  Heim Pál Gyermekkórház részére ebben az évben az alábbi beszerzésekhez 

nyújtottunk anyagi támogatást:

Nagyfrekvenciás sebészeti vágókés beszerzéséhez: 4.007 eFt értékben

A nagyfrekvenciás sebészeti vágókés legnagyobb előnye, hogy a leukémiás 

gyermekeknél különleges vibrációs precizitásának következtében képes a daganatot 

úgy eltávolítani, hogy pontosan körbe vágja; az ép szövet és a daganat között szűk 

mezsgyén végzi a metszést. A daganatot nem sérti meg, annak beteg sejtjei nem 

kerülnek a véráramlatba és nem terjednek tovább más ép szövetekre.

Altató lélegeztető beszerzése: 8.826  eFt értékben

HEIM PÁL ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI INTÉZET

A lélegeztető-és altatógép használata életmentő jelentőségű, a piacon fellelhető egyik
legnagyobb érzékenységű és leggyorsabb reakció idejű rendszer, mellyel a súlyosan
beteg, leukémiás és daganatos gyermekek gyógyulási-és túlélési esélye javítható. 

Inbody készülék beszerzése: 4.750 eFt értékben

HEIM PÁL ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI INTÉZET



 Ez a diagnosztikai műszer elengedhetetlen az alapos orvosi ellátáshoz, mivel 
sokoldalú tájékoztatást ad a testösszetételről, a testet öt szegmensre bontva méri. 
Különlegessége, hogy végtaghiányos vagy mozgásképtelen betegek mérését is 
lehetővé teszi, valamint rendkívül könnyű és mobilis.

 Defibrillátor berendezés beszerzése 8.255  eFt értékben

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Egy korszerű, a legmodernebb technikát megtestesítő defibrillátor berendezés a 
leukémiás és rákos gyermekeknél nélkülözhetetlen az életveszélyes kardiológiai 
állapotok elhárításában. A kezelések során a beteg gyermekek kardiológiai ellátása, 
esetleges újraélesztése igen gyakran elkerülhetetlen. A defibrillátor – elektródákkal a 
beteghez csatlakoztatva – képes a szívritmus elemzésére, kommunikál az 
elsősegélynyújtóval, kamrai ritmuszavar észlelése esetén figyelmeztet az elektrosokk 
szükségességére, ehhez csupán engedélyezni kell egy gomb megnyomásával az 
életmentő áramütést.

Tevadaptor  beszerzésre  fordítható támogatást két alkalommal kért a kórház. A 
két beszerzés értéke: 3.109 eFt

 Tevadaptor gyógyszerátviteli eszközt szereztünk be. Citosztatikus infúziók előállításához 
alkalmazandó zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszköz. A gyógyszeradagolók a gyógyászati 
tevékenységének nélkülözhetetlen eszközei. A Heim Pál Gyermekkórház Gyermek Onko-
Haematológai Osztályán kezelt daganatos beteg gyermekek számára a citosztatikus infúziók 
előállítása a legmodernebb technikával történik. Ahhoz, hogy ezeknek a veszélyes, mérgező 
szereknek a használata teljesen zárt rendszerben történjen meg, a felhasználás során a kis 
betegeknél is zárt rendszerű infúziós szerelékeket kell alkalmazni.

Ólommentes védőköpenyek beszerzése: 2.188 eFt értékben

Könnyített, sugárzás elleni védőköpenyek, amelyek alacsonyabb ólomtartalmuknak 
köszönhetően környezetbarát eszközök, könnyebb súlyuknak köszönhetően hosszabb időn 
keresztül történő viselésük nem terheli meg az orvosokat.

Onkológiai  gyógyszerek,  vegyszerek,  gyógyászati  segédeszközök  beszerzésének
finanszírozásához kértek és kaptak pénzbeli támogatást 3 alkalommal összesen:
2.800 eFt összegben.

60-60-60 db párna, takaróhuzat, lepedő beszerzés támogatása: 357 eFt

HEIM PÁL ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI INTÉZET

Ezekkel a különleges textilekkel a gyógyító tevékenység még sterilebb és 
kényelmesebb eljárást tesz lehetővé az osztályon fekvő gyermekeknek



Laptop és perifériák, másolópapír beszerzése: 357 eFt
HEIM PÁL ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI INTÉZET

Onkológiai osztályon dolgozó orvosok napi  munkájának segítésére.

Az osztályok részére  gyermekjátékokat és  kreatív hobby kellékeket szerztünk
be.

 

2. A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar. II. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika támogatást nyújtottunk:

Onkológiai  gyógyszerek,  vegyszerek,  gyógyászati  segédeszközök  beszerzésének
finanszírozásához kértek és kaptak pénzbeli támogatást 2 alkalommal összesen:
6.00 E Ft összegben.  SEMMELWEIS E. ÁLT. O. K. II. SZ. GYERMEKKLINIKA

Onkológiai osztályon folyamatosan használatos gyógyszerek, vegyszerek 
beszerzésére.

3.   SZEGEDI TE. GYERM.GYÓGY. KLINIKA  

Onkológiai  gyógyszerek,  vegyszerek,  gyógyászati  segédeszközök  beszerzésének
finanszírozásához  kértek  és  kaptak  pénzbeli  támogatást   összesen:  1.000  eFt
összegben.

Onkológiai osztályon folyamatosan használatos gyógyszerek, vegyszerek 
beszerzésére.

   4.   PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM  

Onkológiai  gyógyszerek,  vegyszerek,  gyógyászati  segédeszközök  beszerzésének
finanszírozásához kértek és kaptak pénzbeli támogatást 1 alkalommal összesen:
1.000 E Ft összegben.

Onkológiai osztályon folyamatosan használatos gyógyszerek beszerzésére.

5. Délpesti Centrumkórház beszerzései:

PÁRÁSÍTÓ BERENDEZÉS BESZERZÉSE: 1.099 EFT ÉRTÉKBEN.  
DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ

A gyermekkori akut légzőszervi megbetegedések egyik lehetséges kezelési stratégiája
a természetes légutak igénybevételével történő légzéstámogatás. A hipoxémiával járó
légzési  elégtelenség megelőzésében és kezelésében az első lépés az oxigén terápia,
mely  tradicionálisan  orr/száj  eszközök  (orrkanülök,  maszkok)  segítségével
kivitelezhető.  Az elmúlt  években egyre  nagyobb teret  nyert  az  úgynevezett  HNFC



(high  flow  nasal  cannula  –  magas  áramlású  orrkanül)  oxigén  terápia,  mely  során
magas áramlású melegített, párásított levegő-oxigén keverék adása lehetséges az erre a
célra  kialakított  és  a  beteg  méretéhez  választott  légzőkörön keresztül.  Az irodalmi
adatok  alapján  a  gyermekek  esetében  a  HNFC  alkalmazása  a  könnyű
összeállíthatóságnak és jól tolerálhatóságnak köszönhetően egyre növekszik.

Mérleg beszerzésének támogatása: 1.048 E Ft értékben

DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ

Hitelesített, orvosi testsúlymérleg.

6. LG TELEFONKÉSZÜLÉKEK: 746 EFT  

HEIM PÁL ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI INTÉZET ÉS SEMMELWEIS E. ÁLT. 
O. K. II. SZ. GYERMEKKLINIKA

A telefonok segítenek abban, hogy a leukémiás gyermekek a hospitalizáció során ne 
szigetelődjenek el, továbbra is aktív szereplői maradhassanak saját szociális 
világuknak, amely később támogatja a sikeres reintegrációt a hétköznapi életbe.

7. Családtámogatási programunk.

Alapítványunk  a kórházak anyagi támogatása mellett családtámogatási 
programunkban közvetlenül a családoknak nyújtunk anyagi segítséget, 

az érintett családoknak rendszeres  havi 25.000 Ft-ban meghatározott anyagi 
támogatás útján. Évek óta  mintegy 100 család van rendszerünkben, de az évek 
során több száz család vett részt a programunkban. Egyetlen nálunk jelentkező 
rászoruló, leukémiás vagy rákos gyermeket nevelő családot nem utasítunk el. 

Nyaranta gyermektáborokat rendezünk, amelyek nem klasszikus értelemben vett 
táborok: különleges élményekkel segítjük a gyermekeket, hogy kimozduljanak 
komfortzónájukból és felismerjék, félelmeik legyőzésével képessé válnak arra, hogy 
bármilyen előttük álló kihívást leküzdjenek, köztük betegségüket is. Ezért indítottuk el
térítésmentes, integrált, kalandokban gazdag nyári táborunkat, amely által több mint 
100 daganatos gyermek és egészséges testvéreik számára a Szelidi-tó, valamint a 
Balaton partján, ahol orvosok, nővérek és szociális munkások gondoskodnak a 
gyermekek egészségügyi és lelki biztonságáról a nap 24 órájában. Kalandokban 
gazdag, változatos programot. A tábor teljes időtartama alatt napi 5 alkalommal 
dietetikus által összeállított egészséges étkezést. 

Célunk továbbá, hogy a társadalom “egészséges” tagjaival megismertessük a 
segítségnyújtás, az empátia, a tolerancia fontosságát.



A leukémiás gyermeket nevelő családok életkörülményeinek javításához 27.417 
eFt   összegben nyújtottunk anyagi támogatást, havi rendszerességgel, vagy eseti 
kérések támogatásával. 

Cél szerinti felhasználásra  72.910 eFt  összeget fordítottunk.

Az alapítvány munkaerőhelyzete:

Személyi jellegű ráfordítás éves összege: 38.962 E Ft.

Az alapítvány állandó alkalmazottként 6 főt foglalkoztatott, éves bérköltsége 25.915 e 
Ft., A munkavállalókon kívül megbízási szerződéssel foglalkoztatta az alapítvány a 
nyári gyermektáborok szervezésében, lebonyolításában résztvevőket, szakképzett 
ápolókat, orvosokat.    

KIADÁSOK ÖSSZESEN:    270.638 eFt

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az alapítvány összes bevétele:                                     272.043 eFt

Ebből: közhasznú tevékenység bevétele:                     272.043 eFt

Az alapítvány összes kiadása:                                      270.638 eFt

Befektetett eszköze:                                                       45.693 eFt

Az alapítvány forgóeszköze:                                       81.118 eFt

Pénzeszközök:                                                              81.118 eFt

Az alapítvány saját tőkéje:                                          92.336 eFt

Ebből: az alapítvány induló tőkéje:                                    100 eFt

2018. évi adózott eredménye:                                        1.405 eFt

Rövid  lejáratú kötelezettsége:                                         6.975 eFt

Bevétel passzív időbeli elhatárolása:                             27.500 eFt

2018. évi mérleg főösszege:                                        126.811 eFt



TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ:

Az alapítványnak nincs olyan pénzügyi kötelezettsége, amely a mérlegben nem 
szerepel.

Az alapítványnak a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközei nincsenek, 
tevékenységéből adódóan veszélyes hulladékot nem tárol.

Az alapítvány éves beszámolója a Számviteli tv. alapján nem kötelezett 
könyvvizsgálatra, a beszámoló adatai könyvvizsgálattal nem alátámasztottak.

A kiegészítő melléklet a számvitelről szóló törvényelőírásainak figyelembevételével 
készült. 

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására Fodor Zsuzsanna ( lakcíme: 1124 
Budapest Deres utca 5/C. ) az alapítvány kuratóriumának elnöke jogosult. 

Budapest, 2019. május 24.

                                                                                                   Fodor Zsuzsanna

                                                                                                        kurátor



17KOZ
Közlemény

az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény (Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján]
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Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet 
rendelkezik közhasznúsági fokozattal:
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Szervezeti formája:

Bírósági nyilvántartási száma:

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:

Képviselője:

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

1 8 1 8 1 0 3 6 1 4 1

Együtt a Leukémiás Gyermekekért  Gyermekleukémia Alapítvány

1 0 2 6 Budapest Pasaréti út 122-124/A  fszt.4

2

01-01-0008998

2 0 0 3 0 9 2 3

Fodor Zsuzsanna

Adomány és támogatásgyűjtési kampányok révén hozzájárul az ország gyermek-

kórházakban és gyermekonkológiai központokban folyó gyógyító tevékenységekhez

kutatásokhoz. Leukémiás és egyéb rákos megbetegedésben szenvedő gyermekek és

családjuk havi rendszerességű támogatása. Nyári táborozások szervezése.

        

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.26 13.28.12



17KOZ-01 Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáról

A

A rendelkező évben (2017-ben) kiutalt összeg:

A rendelkező évben (2017-ben) köztartozásra visszatartott összeg:

A1

7.

A2

A tartalékolás célja:

Cél szerinti tevékenységre:

A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

Működésre:

8.

A3

A4

A5

A6

A7

9.

10.

5.

Ebből a 2019. évre tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5):

1.

2.

3.

4.

Reklám és marketing célra:6.

Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

Cél szerinti tevékenységre:

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (16KOZ A6):

Működésre:

B

B1

B2

B3

B4

B5

11.

12.

13.

14.

15.

16. Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):

Reklám és marketing célra:

Kedvezményezett szervezet neve:

Adószáma:

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni (2018). Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni 

azt az összeget is, ami a rendelkező évben (2017) már felhasználásra került az akkor átutalt összegből.

(Az adatokat forintban kell megadni.)

23.

Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált, 
visszafizetendő összeg (C4-C3):

fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft):

A tárgyévben reklám és marketing célra

ténylegesen felhasznált összeg (A5+B4):

fordítható összeg (C*0,1, de max. 10 millió Ft):

Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra 
 felhasznált, visszafizetendő összeg (C7-C6):

24.

25.

26.

27.

C

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyévben felhasznált összeg (C1+C4+C7):

Visszafizetendő teljes összeg (B5+C8+C9):
NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103-as adónem)

A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2):

17.

18.

19.

20.

A tárgyévben működésre 

21.

22.

ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3):

Együtt a Leukémiás Gyermekekért  Gyermekleukémia Alapítvány

1 8 1 8 1 0 3 6 1 4 1

0
forint

64 468 631 forint

41 904 610
forint

16 117 158
forint

6 446 863
forint

0
forint

forint

forint

forint

forint

forint

64 468 631 forint

41 904 610
forint

16 117 158
forint

16 117 158
forint

6 446 863
forint

6 446 863
forint

0
forint

0
forint

0
forint

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.26 13.28.12



11.

12.

13.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése az egyes
 felhasználási célok összegszerű megjelölésével

(max. 1200 karakter)

17KOZ-02 Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Adószáma:

Együtt a Leukémiás Gyermekekért  Gyermekleukémia Alapítvány

1 8 1 8 1 0 3 6 1 4 1

Alapítványunk a kiutalt összeget a törvényben meghatározottak szerint használta 

fel. Cél szerinti támogatás összegéből hozzájárult a gyermekkórházak és gyermek-

onkológiai központokban folyó gyógyító tevékenység végzéséhez szükséges 

gyógyászati eszközök,anyagok, gyógyszerek beszerzéséhez. Kiemelt támogatottunk a

Heim Pál Gyermekkórház beszereztünk tevadaptorokat, ólommentes védőköpenyeket,

párna takaróhuzat és lepedőket, számítógépet perifériákkal, onkológiai gyógyszer

SOTE II.sz.Gyermekklinika, Szegedi Gyermekklinika és a Pécsi Onkológiai osztály

folyamatosan használatos gyógyszerek beszerzését támogattuk.Dél-Pesti Centrum-

kórház részére orvosi testsúlymérleg, párásító eszköz. Beteg gyermeket nevelő 

családok részére havi rendszerességű támogatást utaltunk. Szakápolói felügyelet

biztosításával nyári tánorozási lehetőséget biztosítottunk. A működési összeget

bér és dologi kiadásokra költöttük. A reklám és marketing célra fordítható keret

összegét az adományozóink megszólítására használtuk fel.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.26 13.28.12



Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Bevallási Osztály 2.

Iktatószám: 5109348694
Azonosító szám: 18181036
Egyedi ügyintézés (ÜCC)
Telefonszám:+36 (80) 20-21-22
Közlemény vonalkódja: 5665314511
Funkció: alap
Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31
Tárgy: értesítés

5109348694

Együtt a Leukémiás Gyermekekért-
Gyermekleukémia Alapítvány
BUDAPEST
PASARÉTI ÚT 122-124/A. FSZT.em. 4.a.
1026

Tisztelt Kedvezményezett!

Értesítjük, hogy az Önök által 2019.05.26-n elektronikus úton benyújtott 17KOZ jelű közlemény
feldolgozása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerében megtörtént. A közleménnyel
kapcsolatosan további teendője nincs.

Tájékoztatjuk, hogy a benyújtott bizonylatok esetén az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszer
(ÜCC) útján telefonon is kérhet tájékoztatást a +36 (80) 20-21-22 -es telefonszámon,
munkanapokon hétfőtől - csütörtökig 8:30-tól 16 óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig. Az
ÜCC használatához titkos ügyfél azonosító szám szükséges, melynek képzését a kedvezményezett
képviselője, vagy meghatalmazottja - választása szerint - papír alapon, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal honlapján elérhető, onnan kinyomtatott és aláírt vagy elektronikus úton beküldött
"TEL" nyomtatványon illetékmentesen kérheti.

Üdvözlettel:

BUDAPEST, 2019. május 26.

Berényné Budai Ilona
osztályvezető

1132 BUDAPEST VÁCI ÚT 48/C-D. Telefonszám : (1) 427-3200 Fax : (1) 427-5990
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámunkra hivatkozni, és adószámát vagy adóazonosító jelét feltüntetni!


	Bevétel összesen: 272.043 eFt
	Az alapítvány forgóeszköze: 81.118 eFt
	Pénzeszközök: 81.118 eFt
	Az alapítvány saját tőkéje: 92.336 eFt

