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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Szervezetünk az egész ország területén élő daganatos betegek érdekképviseletét látja el. Alapcél
szerinti  feladatunk  a  tagjaink  és  a  hozzánk  forduló  sorstársak  rehabilitációjának  elősegítése,
szakmai előadásokkal, beteglátogatásokkal, bemutatókkal és betegklub működtetéssel. 
Rehabilitációs  közösségi  foglalkozásokat  és  kirándulásokat  szervezünk  bebizonyítva,  hogy
daganatos megbetegedéssel is lehet teljes életet élni. 

Közhasznú tevékenységünk keretében igyekeztünk azt a szolgálatot – önkéntes betegmozgalmi,
érdek-képviseleti,  önsegítő  –  folytatni,  melynek  értékei  és  hagyományai  emberek  ezreinek
jelentették és jelentik a reményt, kapaszkodót, több mint 30 éve.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Egészségmegőrző, gyógyító és rehabilitációs tev.

Közhasznú tevékenység megnevezése: Egészségmegőrző, gyógyító és rehabilitációs tev.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1998. évi XXVI.tv.21.§.a-g,1997.évi CLIV.tv.35§.
(1)(2), 144.§.(1)(2)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Daganatos betegek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 14.000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Szervezetünk  kiemelt  figyelmet  fordít  közhasznúsági  státuszának  megőrzésére,  amely
szüneteltetés nélkül folyamatos. Szervezetünk megőrizte az Akkreditált munkahelyi státuszát is,
amelynek  révén  segíteni  tudunk  elsősorban  csökkent  munkaképességűvé  váló  daganatos
betegtársaink foglalkoztatásában. 
Sikeres pályázatunknak köszönhetően 2020-ban 19 fő megváltozott munkaképességű személyt
alkalmazhattunk. Feladatuk a betegek mentálhigiénés tanácsadása, prevenciós előadások tartása,
programok szervezése, beteglátogatás, a hozzátartozók és érintetek lelki gondozása volt.

3. Vezet  ő   tisztségvisel  ő  knek nyújtott juttatás
Tiszteletdíj: 1.200.000 Ft.



4. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)
Előző időszak

(ezer Ft)
Tárgyidőszak

(ezer Ft)

B. Éves összes bevétel 63.207 64.693

ebből:

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

1.920 1.394

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 61.287 63.299

H. Összes ráfordítás (kiadás) 61.261 63.820

ebből:

I. Személyi jellegű kiadás 24.804 24.738

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 59.804 62.946

K. Adózott eredmény 1.946 873

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

180 170



5.   Er  ő  forrás   ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem

Erőforrás-ellátottság mutatói

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

(két évi bevétel átlaga)

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 > = 0] X

(két év egybeszámított adózott eredménye)

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0.25] X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)

Társadalmi támogatottság mutatói

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

(szja 1% a korrigált árbevételhez)

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

(közhasznú ráfordítások aránya)

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

(közérdekű önkéntesek száma)

6. Kiegészít  ő   melléklet - közhasznú szervezetek kiegészít  ő   információi

6.1.  Az  üzleti  évben  végzett  főbb  tevékenységek  és  programok  bemutatása  (kiegészítő
mellékletből)

A 2020-as  évben is  következetes  eltökéltséggel  igyekeztünk önkéntes  betegmozgalmi,  érdek-
képviseleti, önsegítő szolgálatot folytatni. 
Mindezt  az  elmúlt  évben  is  úgy  valósítottuk  meg,  hogy  közben  megőriztük  az  Alapítók
szellemiségét,  azokat  az  iránymutató  és  látásadó  alapelveket,  melyek  az  emberi  méltóság
tiszteletén,  a  szolidaritáson,  az  önkéntességen,  humánumon,  egymás  felé  forduláson,  a
betegtársak és hozzátartozók iránti felelősségvállaláson nyugodnak.



6.2. Támogatási programok bemutatása (kiegészít  ő   mellékletb  ő  l)

6.2.1. Szövetségtől kapott támogatás

Támogatási program elnevezése:
Szövetségtől kapott

támogatás

Támogató megnevezése: Béres Alapítvány a Teljes Életért
Közhasznú Szervezet

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2020-2021. év

Támogatás összege 7 986 820 Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg: 7 391 270 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 7 391 270 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 7 986 820 Ft

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben  felhasznált  összeg  részletezése
jogcímenként:

Személyi: 0

Dologi: 7 391 270 Ft

Felhalmozási: 0

Összesen: 7 391 270 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Szervezet a Béres Alapítvány jóvoltából 5020 db Béres Csepp Extra belsődleges oldatos csepp
megnevezésű  tárgyi  adományhoz  jutott.  A  kapott  adományt  az  Alapító  Okiratban  foglalt
célkitűzésének megvalósítása érdekében továbbította az arra rászorulók részére. 



6.2.2. Önkormányzattól kapott támogatás

Támogatási program elnevezése:
Önkormányzattól kapott 
támogatás:

Támogató megnevezése: Önkormányzatok*

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020. év

Támogatás összege 301 000 Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg: 301 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 301 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 301 000 Ft

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi: 0

Dologi: 301 000 Ft

Felhalmozási: 0

Összesen: 301 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Szervezet munkájában nagy segítséget jelent az önkormányzatoktól kapott támogatás, mely az
ország  minden  részén  működő  klubok  kapnak  a  saját  helyi  önkormányzattól.  A támogatást
minden esetben cél  szerinti  felhasználásra fordítják,  pl.  a  klubok rehabilitációs  és  rekreációs
tevékenységre,  kirándulásokra,  bemutatókra,  előadásokra,  valamint  gyógyszerekre  és
vitaminokra.

*Önkormányzati támogatások

Komló Város Önkormányzata 60 000 Ft

Kaposvár  Város Önkormáynzata 100 000 Ft

Karcag Város Önkormányzata 26 000 Ft

Tiszaújváros Önkormányzata 115 000 Ft

Összesen: 301 000 Ft



6.2.3. Minisztériumtól kapott támogatás

Támogatási program elnevezése: Minisztériumi támogatás:

Támogató megnevezése:
Emberi Erőforrások 
Minisztériuma

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020. év

Támogatás összege 20 000 000 Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg: 20 000 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 20 000 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 20 000 000 Ft

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi: 2 197 860 Ft

Dologi: 17 802 140 Ft

Felhalmozási: 0 

Összesen: 20 000 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az  időtálló  értékeink  megtartása  mellett  igyekeztünk  azokat  a  lehetőségeket  megragadni,
amelyekkel  szakmai  munkánk  színvonalát  emelni  tudtuk.  Igyekeztünk  az  önkéntes
betegmozgalmi,  érdekképviseleti,  önsegítő  szolgálatot  folytatni,  hogy  a  hozzánk  fordulókat
minél magasabb szakmai színvonalon tudjuk segíteni. 



6.2.4. Minisztériumtól kapott támogatás

Támogatási program elnevezése: Minisztériumi bértámogatás:

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020. év

Támogatás összege 28 731 793 Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg: 28 731 793 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 28 731 793 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 28 731 793 Ft

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi: 28 731 793 Ft 

Dologi: 0

Felhalmozási: 0

Összesen: 28 731 793 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Munkavállalóink  részmunkaidős  foglalkoztatásban  a  szokásos  telephelyen  kívül  végzett
tevékenységként  az  egészségi  állapotuknak  megfelelő  munkát  végeznek.  Munkatársaink
feladatkörükbe a rákbetegséggel kapcsolatos felvilágosító, nevelő munka tartozik,  mely során
felvilágosító kiadványokat terjesztenek, kisebb előadásokat szerveznek és minden olyan feladatot
ellátnak, amely segítheti a rákbetegséggel kapcsolatos megelőző, felvilágosító munkát. 



6.2.5. SZJA 1% 2019.:

Támogatási program elnevezése: 2019. évi SZJA 1%

Támogató megnevezése: NAV

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020- 2021 év

Támogatás összege 1 557 928Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg: 1 393 904 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 393 904 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 1 557 928 Ft

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi: 0

Dologi: 1 393 904 Ft

Felhalmozási: 0

Összesen: 1 393 904 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A kapott támogatás egy részét a Szervezet működési és fenntartási költségeinek finanszírozására
fordította. A fennmaradó összeget pedig rehabilitációs és információs kiadvány megjelenítésére
használta  fel,  amely  egyebek  között  kiváló  szakemberek  cikkei  révén  hasznos  adatokat,
információkat  tartalmaz  a  Rákbetegek  Országos  Szervezetéről,  országos  hálózatáról,
elérhetőségéről, valamint a daganatos betegségekről, azok lehetséges megelőzéséről.



6.2.6. Deichmann Cipőkereskedelmi Kft

Támogatási program elnevezése: Adomány

Támogató megnevezése: Deichmann Cipőkereskedelmi Kft

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2020. év

Támogatás összege 1 440 000 Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg: 1 440 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 440 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 1 440 000 Ft

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi: 0

Dologi: 1 440 000 Ft

Felhalmozási: 0

Összesen: 1 440 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Szervezet a támogatás összegéből 720.000 Ft-ot rehabilitációs kiadványokra használta fel. A
fennmaradó összeget pedig a tagoknak kifizetett pénzjuttatásra fordította. 



6.2.7. Daganatos Betegek Támogatás

Támogatási program elnevezése:
Daganatos Betegek Életminőségének 
Javítása

Támogató megnevezése: Anita Hungária Kft.

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2020. év

Támogatás összege 350 000 Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg: 350 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 350 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 350 000 Ft

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi: 0

Dologi: 350 000 Ft

Felhalmozási: 0

Összesen: 350 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Szervezet  2020-ban  ismét  önálló  szakmai,  és  információs  kiadvánnyal  jelenik  meg  két
alkalommal,  amelyek  közül  az  első  a  Szervezt  30  éves  jubileumi  kiadványa.  A kiadványok
bemutatják a Szervezet tevékenységét, és partnereit, valamint hasznos rékellenes információkat
tartalmaz.  A Kft.  a  kiadványokban  lehetőséget  kap,  hogy  a  szolgáltatásaival  kapcsolatosan
fényképes anyagot, reklámot közöljön. A kiadványban a Szervezet megjeleníti a cég logóját és
elérhetőségét. 



6.2.8. Dagantos Betegek Életminőség Javítása

Támogatási program elnevezése:
Daganatos Betegek Életminőségének 
Javítása

Támogató megnevezése: Silver Wood-IT Kft.

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2020. év

Támogatás összege 2 000 000 Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg: 2 000 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 000 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 2 000 000 Ft

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként:

Személyi: 0

Dologi: 2 000 000 Ft

Felhalmozási: 0

Összesen: 2 000 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Szervezet a  megjelenő kiadványaikban ismertető cikkeket, fotókat, riportokat közöl a Paxman
Skalp  Hűtőberendezésről  a  kemoterápiás  kezelések  mellett  történő  alkalmazásának  jótékony
hatásairól.   Ismerteti  a  szóban forgó gép működéséből  adódó egészségügyi  előnyöket,  így a
daganatos betegek életminőségének javítása érhető el. 


