
Kiegészítő melléklet 

 

 

 
a  Tölösi Péter Alapítvány 2013. évi működéséről 

 

 

 

I. Általános információk: 

-------------------------------- 

 

Az alapítvány 1990-ben alakult.   Célja a pécsi gyermekklinika onkológiai osztályán kezelt gyermekek  

családjainak támogatása, továbbá az osztály felszereltségének javítása.   Az osztály munkáját több 

millió forint értékű orvosi műszerek, számítógépek és berendezések vásárlásával segítette az elmúlt 

években, továbbá e műszerek működtetési költségeit is folyamatosan fedezi. 
 

2001 évben a Magyar Telekom Nyrt.-től 10 éves ingyenes használatra kaptunk egy kb. 400 m2-es 

ingatlant, melyben rehabilitációs központot működtetünk az aktív kezelés alól kikerült, de még 

ellenőrzés alatt álló leukémiás és tumoros megbetegedésű gyermekeknek. Az alapítvány két 

gyógytornászt, egy pszichiátert, egy programszervezőt foglalkoztat rehabilitációs célból, és biztosította 

a körülményeket a Gyermekonkológiai Gondozó működéséhez. Az ingatlan ingyenes használata 2011 

évben további 10 évre meghosszabbításra került. 

 

 

2013. évben megvalósult programjaink: 

 Február 01-én Farsangi Mulatságot tartottunk az Alapítvány Rehabilitációs Központjában 45 

fő részvételével. 

 Április 06-án Jótékonysági vacsoraestet szervezetünk névadónk, Tölösi Péter születésének 

70. évfordulójának alkalmából 

 Április 18-20 között került megrendezésre a Segítő Szakemberek VI. Országos 

Konferenciája Pécsett, a Bagolyvár Hotelben. A Szakmai találkozóra az ország nyolc 

onkológiai központjából érkeztek orvosok, pszichológusok, kórházpedagógusok, szociális 

munkások, alapítványi dolgozók, összesen 19 előadás hangzott el a három nap alatt. 

 Május 11-én a Dombóvári Rally Találkozón képviseltettük magunkat, kézműves 

foglalkozással vártuk az oda látogató gyerekeket. 

 Június 29-én a Baranya Ring Gokart Centrumban tartottuk Gyereknapi programunkat, a 

résztvevők (45 fő) gokartozhattak, kézműves foglalkozáson, aszfaltrajzoláson, célba lövésben 

vehettek részt. 

 Június 30-án a Telekom Gyerek Szigetre látogattunk ki, ahol a felajánlásokból összegyűlt 

5m3 játékot vehette át Alapítványunk. 

 Október 06-án a Kaposvár mellett található Katica Tanyán töltöttünk el egy élménynapot a 

Gyermekek Gyermekeinek Találkozója alkalmából 150 fő részvételével. 

 December 14-én karácsonyi kézműves foglalkozást tartottunk a Rehabilitációs Központba 

50 fő részvételével. 



KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

     név:

    székhely:

    bejegyző határozat száma:

    nyilvántartási szám:

    képviselő neve:

    közhasznú tevékenység megnevezése:

    közhasznú tev.hez kapcs. közfeladat, jogszabályhely:

    a közhasznú tevékenység célcsoportja:

    a közhasznú tevékenységben részesülők létszáma:

    a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása                                                                                  * adatok ezer Ft-ban

              Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás célja

Ingatlan (rehabilitációs központ) 16 501 rehabilitációs tevékenység

Gépek, berendezések 4 088 rehab. tev., egészségügyi ellátás

              Cél szerinti juttatás megnevezése Előző    2012. év*         (1) Tárgy   2013. év  *         (2)

Speciális rehabilitáció 422 0

              Tisztség Előző    2012. év*         (1) Tárgy   2013. év  *         (2)

elnök 0 0

titkár 0 0

    A. vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0

    Alapadatok Előző    2012. év*         (1) Tárgy   2013. év  *         (2)

    B. Éves összes bevétel 14758 16608

        ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó

rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI.

törvény alapján átutalt összeg 9803 10460

   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)] 4955 6148

   H. összes ráfordítás (kiadás) 26930 21911

   I.  ebből személyi jellegű ráfordítás 7322 5576

   J. közhasznú tevékenység ráfordításai 26930 21911

   K. adózott eredmény -12172 -5303

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes

tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű

önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LCCCVIII. törvénynek

megfelelően) 12 15

Erőforrás-ellátottság mutatói

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

Ectv 32. § (4) b.) [K1+K2>= 0] Nem

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

1. A szervezet azonosító adatai

Tölösi Péter Alapítvány a leukémiás és tumoros gyermekek gyógyításáért

7623 Pécs, Nagyvárad u. 1.

Pk.21.145/1990

21635/1990

Réder István

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

Pécsi gyermekklinika onkológiai osztályán kezelt gyermekek rehabilitációjának segítése, gyermek-szülő közvetlen kapcsolattartás

biztosítása, az onkológiai osztályon kezelt gyermekek ellátásának javítása.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Rehabilitációs és szociális tevékenység.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Mutató teljesítése

Mutató teljesítése

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

1997 évi CLIV. Tv.

A pécsi gyermekklinika onkológia osztályán kezelt gyermekek.

359 fő

Rehabilitációs központ működtetése, orvosi műszerek finanszírozása.



 Alapítványunk gyógytornászokat, gyermekpszichiátert biztosít a gyerek onkológiai 

osztályon kezelés alatt- és gondozásban részesülő gyermekek, testvéreik és szüleik számára. 

 Idén több alkalommal – szülői kezdeményezésre, szülők által készített kézműves termékekkel- 

részt vettünk a Tüke Piacon. 

 Mint minden évben, idén is aktívan közreműködtünk a rehabilitációs táborok gyermek 

jelentkeztetéseiben (Bátor Tábor, Bakonyszücs, Írország). 

 Negyedévente kiadásra került a Lapozgató Kisbeteg Magazin. 

 Sikerrel vettünk részt a Magyar Telekom Adományvonalában 

 

 

Alapítványunk folyamatosan biztosított mozgásterápiás lehetőséget – egyéni és csoportos formában, 

speciális függesztő rács segítségével - Rehabilitációs Központjában és az onkológiai osztályon 

egyaránt. 

 

Az alapítvány 2006 évtől kiemelten közhasznú szervezet. 
 

II. A számviteli politikában változás nem történt. 

 

III. Mérleg kiegészítése: 

------------------------------- 

1/  Az ingatlanok (idegen ingatlanon végzett beruházás) bruttó értéke 17 479,- e Ft.  A gépek, 

berendezések bruttó értéke 53 781- e Ft, beruházás 0,- e Ft.    Kis értékű tárgyi eszközök bruttó értéke 

8 946,- e Ft.     

 

2/  Követelés: adótúlfizetés 

 

3/  A kötelezettségekből szállítóállomány 218,- e Ft, bér 222,- e Ft, adófizetési kötelezettség 1,- e Ft. 

 

4/ Az aktív időbeli elhatárolás nincs, passzív időbeli elhatárolás költségek elhatárolása. 

 

5/ Lekötött tartalék: 1 % - os felajánlás tartalékolása. 

 

IV. Eredmény kimutatás kiegészítése: 

----------------------------------------------- 

1/  Az egyéb bevételekből 920,- e Ft bankkamat. 

 

2/  Az anyag jellegű ráfordítások jellemzően, a vásárolt gépek és a rehabilitációs központ 

működtetésével, kisebb részben az alapítvány működésével kapcsolatosak. 

 

3/  A személyi jellegű ráfordításokból bérköltség 4 110,- e Ft, 805,- e Ft bérjárulék, 661,- e Ft 

személyi jellegű egyéb kifizetés. 

 

4/ A vállalkozói tevékenységként elszámolt bevételek: bérbeadás árbevétele. 

      

      

V. Egyéb információk: 

------------------------------ 

     A kuratórium és az FB tagjai részére kifizetés nem történt. 
 

     Az alapítvány költségvetési és önkormányzati támogatásban nem részesült. 



 

     Pályázaton elnyert támogatás 250 e Ft, a pályázati cél szerint felhasználásra került. 
 

 

 

VI. Kimutatás a vagyon felhasználásáról: 

------------------------------------------------------ 

 

     Bevételek (e Ft-ban): 

  

                            - szja 1 %-ból                          10 460,- 

                          

                           - egyéb támogatások                  4 578,- 

 

                           - pénzügyi műveletek                  920,- 

 

                           - pályázat                                      250,- 

 

                            - egyéb bevétel bérbeadásból     200,- 

                                                                ------------------- 

                                  összesen:                          16 408,- 

 

 

     Beruházási kiadások: 229 e Ft 

 

  A beruházásokat 229,- e Ft értékben saját forrásból hajtottuk végre. 

 100,- e Ft alatti tárgyi eszköz beszerzésre 186,- e Ft értékben került sor. 

 

 

Egyéb kiadások: /e Ft-ban/  

-------------------- 

 

                   - anyag jell. ráford.          13 459- 

 

                   - személyi jell. ráford.       5 576,- 

 

                   - egyéb ráford.                        35.- 

 

                                                     ----------------- 

                              összesen:               19 070- 

 

A működési kiadásokat az szja 1 %-on kívüli támogatásokból fedeztük. Az orvosi műszerek 

 üzemeltetéséhez szükséges anyagokat,  a rehabilitációs központ működtetési költségeit, és a személyi 

jellegű ráfordítások 30%-át az szja 1%-os felajánlásból fedeztük. 

Szabad pénzeszközeinket az előző évekhez hasonlóan tartósan lekötöttük későbbi felhasználásig. 

 

 

 

 

 

                                                                             ------------------------------------- 

                                                                                       Réder István 

                                                                                   kuratóriumi titkár 

 

Pécs, 2014.04.15. 
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19031518-2-02
statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlalszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: "TÖLÖSI PÉTER" ALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet címe: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 1.

A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA                 2013 év

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév

b c d e
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 

(1.+2.+3.+4.+5.)
14 238 16 408

1. Közhasznú működésre kapott támogatás 12 280 14 870

a) Alapítótól 40

b) Központ költségvetésből

c) helyi önkormányzattól

d) társadalombiztosítástól

e) egyéb, ebből 1%: 10 460,-Eft
12280

14830

2. pályázaton elnyert támogatás összege 250

3. közhasznú tevékenységből származó bevétel 368

4. tagdíjból származó bevétel

5. egyéb bevétel 1958 920

B. Vállakozási tevékenység bevétele 520 200

C. Összes bevétel (A+B) 14 758 16 608

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
26 930 21 911

1. anyagjellegű ráfordítások 16 752 13 459

2. Személy jellegű ráfordítások 7322 5 576

3. Értékcsökkenési leírás 2800 2633

4. Egyéb ráfordítások 56 35

5. Pénzügyi műveletek ráfordítási 208

6. Rendkívüli ráfordítások

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
0 0

1. anyagjellegű ráfordítások

2. Személy jellegű ráfordítások

3. Értékcsökkenési leírás

4. Egyéb ráfordítások

5. Pénzügyi műveletek ráfordítási

T.1715/D. r.sz.  -2s -AB Nyomtatvány

6. Rendkívüli ráfordítások
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19031518-2-02
statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlalszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: "TÖLÖSI PÉTER" ALAPÍTVÁNY

26 930 21 911

Az egyéb szervezet címe: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 1.

A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA                 2013 év

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

200

H. Adófizetési kötelezettség

b c d e

F. Összes ráfordítás (D.+E.)

J. Tárgyévi közhsznú eredmény (A.-D.)
-12 692

G. Adózás előtti eredménye (B-E) 520

3. Bérjárulékok

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 520 200

4 110

5 576

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

ebből:    megbízási díjak

              tiszteletdíjak

D. Továbbutalt támogatás

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

-5 503

A. Személyi jellegű ráfordítások

1. Bérköltség

805

661

B. A szervezet által nyújtott támogatások

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

T.1715/D. r.sz.  -2w -AB Nyomtatvány

Keltezés: Pécs, 2014.04.15. ________________________________

(képviselője)

az egyéb szervezet vezetője



adatok E Ft-ban



adatok E Ft-ban


