
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-30 10:56:13. Érkeztetési szám: EB00529161

01 Fővárosi Törvényszék

Gyermekleukémia Alapítvány

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

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .30  11 .24 .08



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

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

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

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

Gyermekleukémia Alapítvány

1 0 2 6 Budapest

Pasaréti út

122-124 A fszt 4

    

0 1 0 1 0 0 0 8 8 9 9

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

1 8 1 8 1 0 3 6 1 4 1

FODOR ZSUZSANNA

BUDAPEST 2 0 2 1 0 5 2 6

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .30  11 .24 .08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gyermekleukémia Alapítvány

40 265 40 154

0

27 265 27 154

13 000 13 000

107 634 177 027

0 0

0 384

4 902 0

102 732 176 643

0

147 899 217 181

93 613 99 983

100 100

92 236 93 513

0 0

0 0

1 277 6 370

0 0

0 0

7 286 13 786

0

0

7 286 13 786

47 000 103 412

147 899 217 181

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .30  11 .24 .08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Gyermekleukémia Alapítvány

239 013 175 597 0 0 239 013 175 597

239 013 175 597 0 0 239 013 175 597

0 85 0 0 0 85

239 013 175 682 0 0 239 013 175 682

239 013 175 682 239 013 175 682

153 454 80 706 153 454 80 706

30 788 24 540 30 788 24 540

0 0 0 0

5 449 110 5 449 110

48 045 63 956 48 045 63 956

0 0 0 0

237 736 169 312 237 736 169 312

237 736 169 312 237 736 169 312

1 277 6 370 0 0 1 277 6 370

0 0 0 0

1 277 6 370 0 0 1 277 6 370

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .30  11 .24 .08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

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

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

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gyermekleukémia Alapítvány

58 018 44 812 58 018 44 812

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .30  11 .24 .08



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

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

Gyermekleukémia Alapítvány

1 0 2 6 Budapest

Pasaréti út

122-124 A fszt 4

    

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

0 1 0 1 0 0 0 8 8 9 9

1 8 1 8 1 0 3 6 1 4 1

FODOR ZSUZSANNA

gyermekek gyógykezeléséhez nyújtott támogatások

gyermekkórházi ellátások fejlesztése

leukémiás beteg gyermekek és családjaik

500

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .30  11 .24 .08



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gyermekleukémia Alapítvány

Eszközbeszerzések kórházak részére 14 280 34 000

Családok támogatása 23 008 14 975

Kórházaknak eszközbeszerzésre átadott összeg 10 675 14 899

47 963 63 874

47 963 63 874

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .30  11 .24 .08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

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

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gyermekleukémia Alapítvány

239 013 175 682

58 018 44 812

180 995 130 870

237 736 169 312

30 788 24 540

237 736 169 312

1 277 6 370

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .30  11 .24 .08



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gyermekleukémia Alapítvány

Egyéb működésre kapott támogatás

Belföldi magánszemélyek, cégek, szervezetek

2020.01.01-2020.12.31

130 785

130 785

124 500

130 785

13 337

111 163

0

124 500

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .30  11 .24 .08



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gyermekleukémia Alapítvány

SZJA 1%

Magyar Államkincstár

2020.01.01.-2020.12.31.

44 812

44 812

44 812

44 812

11 203

33 609

0

44 812

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .30  11 .24 .08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

Gyermekleukémia Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .30  11 .24 .08



Gyermekleukémia Alapítvány

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

Adószám: 18181036-1-41

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Bejegyző határozat száma: 0100.PK.60818/2003

Nyilvántartási száma: 01-01-0008998

2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK
 ÉS

 KÖZHASZNÚSÁGI  MELLÉKLETÉNEK 
 KIEGÉSZÍTÉSE

Fordulónap: 2020. december 31.

Beszámolási időszak: 2020. 01. 01. - 2020. 12. 31. 



A SZERVEZET ALAPADATAI

1. Elnevezés: 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. 

A számviteli politika főbb vonásai:

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer            

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki

az  adottságainknak,  körülményeinknek  leginkább  megfelelő,  a  törvény

végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és

jövedelmi  helyzetről  készülő  beszámolót  helyezi  előtérbe.  A  törvény  céljaként  a

megbízható  és  valós  összképet  adó  információszolgáltatást  és  az  ezt  biztosító

alapelveket.



A beszámolási forma:

A  Civil  szervezet  számviteli  törvényben,  valamint  az  egyéb  szervezetek

könyvvezetéséről  szóló  kormányrendeletben  meghatározott  szabályok  alapján

készítette  el  a  beszámolóját.  2020.  évi működéséről a  Számviteli  törvénynek és  a

kapcsolódó előírásoknak megfelelően PK-642  A kettős könyvvitelt vezető szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete  éves beszámolót  állított

össze. Egyszerűsített  éves  beszámoló,  amelynek  tagolása  megfelel  az  egyéb

szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendelet 4-es és 5 sz mellékletének! Az

eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: a kormányrendelet 5 sz.

melléklete szerinti. 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 beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!

A mérleg fordulónapja:  2020. december 31.

A mérlegkészítés időpontja:2021. február 28.

A beszámolót az alapítvány kurátora írja alá, a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
előírt jogosultság alapján.

 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat!

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok 

forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében 

biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak 

megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra. 

Az alapítvány könyvvezetési feladatait, beszámoló összeállítását könyvviteli 

szolgáltatás folytatására jogosult, a Pénzügyminisztérium által regisztrált mérlegképes 



könyvelő végezte. A főkönyvi és a pénzügyi folyamatok, valamint ezek analitikája 

számítógépes adatfeldolgozás segítségével kerül rögzítésre. 

A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

A civil szervezet saját honlappal rendelkezik.

A számviteli alapelvek érvényesítése:

"A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség 

elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás 

elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a 

formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

Könyvvizsgálati kötelezettség

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Tárgyévi beszámoló egyes soraihoz tartozó információk:

Saját tőke elemei:

Az alapítók által befizetett induló vagyon:       100.- eFt

Korábbi évek megtakarításai (Tőkeváltozás):          93.513,-eFt

           Tárgyévi mérleg szerinti eredmény:                   6.370.-eFt

Saját tőke:              99.983.-eFt

BEVÉTELEK:
Az alapítványnak vállalkozásból származó bevétele nincs. 
Bevétele számos magánszemély és gazdálkodó szervezet jellemzően kisebb összegű 
egyedi támogatásából, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal összesítése és utalása 
alapján a támogatók által juttatott Személyi jövedelemadó 1 %-ából származik.

Magánszemélyek támogatása:                 107.952 eFt 
Vállalkozásoktól kapott támogatás:                22.833 eFt
Egyéb bevétel:                                                        85 eFt
Szja 1 %-a NAV utalás                                   44.812 eFt

Bevétel összesen:                                   175.682 eFt



KIADÁSOK ÖSSZESEN: 169.312 eFt

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.

 

Az alapítvány munkaerőhelyzete:

Személyi jellegű ráfordítás éves összege: 24.540Ft.

Az alapítvány állandó alkalmazottként 4 főt foglalkoztatott, éves bérköltsége 21.057
eFt.  A munkavállalókon kívül megbízási szerződéssel foglalkoztatta az alapítvány az 
eseti feladatokkal megbízott résztvevőket. 

Cél szerinti juttatások:

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.

Alapítvány által beszerzett, átadott eszközök:

Támogatásban részesült:

1. SOTE II. Számú Gyermekklinika : 23.733 eFt értékben

Steris C-max3 típusú műtőasztallal és annak kiegészítőivel: 22.733  eFt értékben.

A GMAX a STERIS multifunkcionális műtőasztala. A tönk, az asztallap és a 
kiegészítők gyakorlatilag végtelen felhasználási területet tesznek lehetővé. A GMAX 
műtőasztal elérhető fix és mobil tönkös kivitelben is. Az egyszerű konfiguráció (fej, 
hát és lábrész) is alkalmas a legtöbb műtéti beavatkozás  Arra tervezték, hogy 
megkönnyítse az orvos csoportok munkáját, amennyire csak lehetséges: a háttér 
fénnyel megvilágított, színes kijelzővel rendelkező kézi vezérlő minden pillanatban 
jelzi az asztal pozicióját és mozgását. A beteg fekvési iránya, a használatban lévő 
kiegészítők szintén megjelennek a kijelzőn. A változtatási lehetőségek könnyen 
felismerhető ikonok segítségével végezhető.

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

Onkológiai  osztályon  folyamatosan  használatos  gyógyszerek,  vegyszerek
beszerzésére.



2. Heim Pál  Országos Gyermekgyógyászati Intézet Gyermek onko-hematológiai 

osztályát ebben az évben az alábbi beszerzett eszközökkel támogattuk összesen: 

10.327 e Ft  értékben.

Beszerzéseink:

17 db antibakteriális légtisztító készülék és 8 db kiegészítő mobilis, gurulós 
eszközt. /A levegőben előforduló vírusokat, baktériumokat, penészgombákat és egyéb 
mikroorganizmusokat a készülék ártalmatlanítja, és a pollenekkel, a porral és a 
szagokkal együtt el is távolítja a levegőből. Az Air160 egy professzionális légtisztító 
készülék. Kiváló hatásfokkal fertőtleníti a levegőt az olyan egészségügyi helyeken, 
ahol fontos a sterilitás: orvosi várótermek, vizsgálók, rendelők, kórtermek.  A gurulós 
állványra szerelt lámpákkal több helyiség egymás utáni fertőtlenítése is megoldható, 
így elősegítve a gyors és hatékony higiéniai viszonyok megteremtését minden 
kórteremben./

 További 18 db   antibakteriális légtisztító készüléket.

 Kiváló hatásfokkal fertőtleníti a levegőt az olyan egészségügyi helyeken, ahol fontos 
a sterilitás: orvosi várótermek, vizsgálók, rendelők, kórtermek. 

Két gyógyszeradagoló pumpát és azok kiegészítő eszközeit adtuk át az onkológiai 
osztály számára. A gyógyszeradagoló berendezés megkönnyíti a fertőtlenítést, ezzel 
egyben segíti a fertőzések elkerülését és biztonságosabb gyógyszeralkalmazást tesz 
lehetővé.

8713030-H PERFUSOR SPACE X1 H fecskendős pumpa+PoleClamp+távkábel, 
8713050-H INFUSOMAT SPACE X1 H volumetrikus pumpa+PolClam+tápkábel+Drip 
sensor  

Beszereztünk  egy EG Healthcare Vscan Extend Dual típusú zsebméretű 
ultrahang készüléket ami két vizsgálófejes. Vscan Extend Dual: zsebméretű, 
okostelefonszerű, egyszerű eszköz 2 vizsgálófejjel: szabad hasi folyadék, áramlás 
vizsgálatára, véna szúráshoz. Sürgősségi és Aneszt Intenzív területre gyors tájékozódó 
vizsgálatokra.

Fertőtlenítő szereket 

Ezekkel a fertőtlenítőszerekkel a gyógyító tevékenység még sterilebb és kényelmesebb
eljárást tesz lehetővé az osztályon fekvő gyermekeknek. Ebben a rendkívüli 
járványhelyzetben most különösen oda kell figyelni a megfelelő fertőtlenítő 
eljárásokra.



Heim Pál  Országos Gyermekgyógyászati Intézet Gyermek onko-hematológiai 

osztálya részére ebben az évben az alábbi beszerzésekhez utaltunk anyagi 

támogatást összesen: 10.899 eFt összeget.

Tevadaptor  beszerzésre  fordítható  pénzbeli támogatást  kért a kórház. A  

beszerzés értékére: 2.899 eFt összeget utaltunk át.

 Tevadaptor gyógyszerátviteli eszközt szereztünk be. Citosztatikus infúziók 

előállításához alkalmazandó zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszköz. A 

gyógyszeradagolók a gyógyászati tevékenységének nélkülözhetetlen eszközei ahhoz, 

hogy ezeknek a veszélyes, mérgező szereknek a használata teljesen

zárt rendszerben történjen meg, a felhasználás során a kis betegeknél.

Véralvadási automata készülék  beszerzését 8.000 eFt  pénzbeli hozzájárulás 
átutalásával támogattuk.

A leukémiás- és vérképző rendszeri betegségben szenvedő gyermekeknél a véralvadási

rendszer zavarainak standard körülmények között végzett, korszerű, gyors, megbízható

kivizsgálása feltétlenül fontos. Ez hozzájárulhat az akut életveszély elhárításához, a 

megfelelő terápiás eljárás megválasztásához. Ebben nyújt nagy segítséget a 

véralvadási automata beszerzése. A készülék a vér alvadási rendszerének részletes 

vizsgálatára alkalmas. Kevés mintából, gyors, megbízható adatokat szolgáltat. A 

leukémiás gyermekeknél ez a csúcsminőségű eszköz nélkülözhetetlen, hiánya egy 

gyermek életébe kerülhet. 

3. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház: 940 eFt értékben

2 db perfúzoros pumpa beszerzését kérték.

A pumpák a steril szobákban a nap 24 órájában működnek, mivel a legyengült 
immunrendszerű, magas fokú higiéniai viszonyokat igénylő beteg gyermekek 
gyógyszerelése ezen pumpák segítségével történik. A perfúzor kis mennyiségű 
folyadék pontos adagolására való infúziós pumpa. A gyermekek infúziós programja 
hosszadalmas és bonyolult procedúra, a pumpák a fokozott igénybevétel miatt hamar 
elhasználódhatnak. Az újabb két eszköz beszerzése így nagy segítséget jelent az 
Osztály számára.



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

Onkológiai osztályon folyamatosan használatos gyógyszerek, vegyszerek 
beszerzésére.

5. A Debreceni Kórház Onkológiai gyógyszerek, vegyszerek, gyógyászati 

segédeszközök beszerzésének finanszírozásához kértek és kaptak pénzbeli 

támogatást  összesen: 1.000 eFt összegben.

Onkológiai osztályon folyamatosan használatos gyógyszerek, vegyszerek 

beszerzésére.

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

Onkológiai osztályon folyamatosan használatos gyógyszerek, vegyszerek 
beszerzésére.

7. Családtámogatási program: 14.975 eFt összegben

A leukémiás gyermeket nevelő családok életkörülményeinek javításához nyújtott 

anyagi támogatást, havi rendszerességgel, vagy eseti kérések támogatásával, havi 

25.000 Ft-ban meghatározott támogatási összeg utalásával.

 Évek óta, rendszeresen több mint 100 család van rendszerünkben.

Nyári tábori program:  

Ebben az évben a COVID világjárvány miatt a beteg gyermekek és családtagjaik 
részére meghirdetett nyári tábori programokat nem tudtuk megszervezni.

Cél szerinti felhasználásra  63.874 eFt  összeget fordítottunk.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:    169.312 eFt



A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

• Az alapítvány összes bevétele:                                   175.682 eFt
• Ebből: közhasznú tevékenység bevétele:                   175.682 eFt

• Az alapítvány összes kiadása:                                    169.312 eFt

• Befektetett eszköze:                                                     40.154 eFt

• Az alapítvány forgóeszköze:                                      177.027 eFt

• Az alapítvány saját tőkéje:                                           99.983 eFt

• Ebből: az alapítvány induló tőkéje:                                  100 eFt

• 2020. évi adózott eredménye:                                      6.370 eFt

• Rövid  lejáratú kötelezettsége:                                     13.786 eFt

• Bevétel passzív időbeli elhatárolása:                         103.412 eFt

• 2020. évi mérleg főösszege:                                      217.181 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, 2021. május 26.

                                                                                                   Fodor Zsuzsanna

                                                                                                        kurátor



19KOZ
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]

Neve:

Székhelye:

Kedvezményezett szervezet adószáma:
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Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet 
rendelkezik közhasznúsági fokozattal:
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)

Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

A kedvezményezett azonosító adatai
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01.

04.

03.

02.

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

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

Leukémiás és egyéb rákos megbetegedésben szenvedő gyermekek és családjuk

havi rendszerességű anyagi támogatás biztosítása. Adomány és támogatásgyüjtési

kampányokkal hozzájárul a gyermekkórházakban és gyermekonkológiai központokban

folyó gyógyitó tevékenységekhez, kutatásokhoz.

2 0 0 3 0 9 2 3

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.05.28 11.31.02



19KOZ-01 Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáról

A

A rendelkező évben (2019-ben) kiutalt összeg:

A rendelkező évben (2019-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 2021. 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 (18KOZ 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 (2020). Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni 

azt az összeget is, ami a rendelkező évben (2019) 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):

Gyermekleukémia Alapítvány

1 8 1 8 1 0 3 6 1 4 1

0
forint

58 018 359 forint

37 711 933
forint

14 504 590
forint

5 801 836
forint

0
forint

0 forint

forint

forint

forint

forint

58 018 359 forint

37 711 933
forint

14 504 590
forint

14 504 590
forint

5 801 836
forint

5 801 836
forint

0
forint

0
forint

0
forint
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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)

19KOZ-02 Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Adószáma:

Gyermekleukémia Alapítvány

1 8 1 8 1 0 3 6 1 4 1

Alapítványunk a kapott összeget teljeskörűen felhasználta. 

A müködésre fordítható keretünket a törvényben meghatározattak szerinti bér és 

dologi kiadásokra költöttük.  A reklám és marketing célokra fordítható keret

összegét adománygyüjtésre, az adományozók megszólítására fordítottuk.

Ebben az évben is kiemelt támogatottunk volt a Heim Pál Gyermekgyógyászati 

Intézet. Beszereztünk mütétek elvégzéséhez szükséges eszközöket, tevadaptorokat 

antibakteriális légtisztitó készülékeket, fertőtlenítő szereket.  

SOTE II.sz. Gyermekklinika részére műtőasztalt vásároltunk kiegészítőkkel.  

BAZ Megyei Központi Kórház részére gyógyitáshoz használt eszközöket szereztünk.

SOTE Gyermekklinika, Szegedi T.E. Gyermekklinika .Pécsi Gyermekklinika,Debreceni

Klinika Onkológiai Osztálya részére utaltunk összeget a folyamatosan használatos

gyógyszerek és vegyszerek beszerzéséhez.

Havi rendszerességgel támogatást utaltunk beteg gyermeket nevelő családoknak.
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	Bevétel összesen: 175.682 eFt

