KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
2015.ÉVRE

1. Szervezet azonosító adatai:

Név: Társ a Bajban Személyi Sérültekért Egyesület
Székhely: 1134, Budapest, Váci út 37. VI.emelet
Bejegyző határozat szám: 12.Pk.60.843/2013/6.
Nyilvántartási szám: 15574
Szervezet adószáma: 18618358-1-41
Képviselő neve (adatai) : Bartha Zoltán
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

A magyar lakosság testi-lelki egészség fenntartásának, megtartásának elősegítése, illetve
edukációval, információ szolgáltatással való iránymutatás a bekövetkező vétlen és váratlan
személyi sérüléses baleset károsultjai részére, a társadalom minél szélesebb köréhez
eljusson, illetve azon lehetőségek feltárása, hogy milyen segítséget tud igénybe venni ahhoz,
hogy saját és hozzátartozói életminősége legkevésbé változzon. Eszközei, tájékoztató
anyagok készítése, rendezvények tartása, az érdekvédelem elősegítése.
Az egyesület célja továbbá, a figyelem felhívás a baleseti sérülések kapcsán, az előrelátás, az
öngondoskodás fontossága, illetve a bekövetkezett baleset során az érintettek számára jogi,
szakmai, erkölcsi és pszichikai segítség nyújtáson, a rehabilitációt követően támogatást adjon
a sérültek életpályájának újraépítéséhez.
Ezentúl feladatai közé tartozik, minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel való
együttműködés, amely segíti a TAB céljainak megvalósítását.
Jelenleg az Egyesület nem közhasznú, de reméljük, hogy a jövőben a törvényi előírásoknak
megfelelve, idővel elérjük a közhasznúvá minősítést.
3. Közhasznú, alapcél szerinti tevékenység bemutatása tevékenységenként:

Folytatva az előző évben végzett közgondolkodás formálási tevékenységünket, Tv és rádió
műsorokban vettünk részt meghívottként, és beszéltünk a felelős előrelátó magatartás
fontosságáról, baleset megelőzésről, személyi sérüléses kárrendezési kultúráról.
Kiépítettük a kapcsolatot több megye központi kórházával, hogy tanácsadóink minél
közelebb legyenek a baleseti sérültekhez.
Az év során több szakszervezet országos közgyűlésén is bemutatkoztunk, felhívtuk a
figyelmet a személyi sérüléses balesetek kapcsán a legfontosabb teendőkre, így jelen voltunk
a Magyar Vállalkozók Üzleti körének rendezvényein, bemutatkoztunk a Munkabiztonsági és
Foglalkozás Egészségügyi Szakemberek Egyesületénél, a Magyar Egészségügyi Menedzserek
konferenciáján, a Villamosipari vállalkozások Egyesületénél, az Állami Egészségügyi Ellátó
központban, a Vegyipari dolgozók szakszervezeténél, és számtalan nagy munkáltató vállalat
vezetésénél. Pedagógusok szakszervezetében tartott előadásunk remek alkalom volt az
iskolai balesetek problémakörének megvitatására, a gyermekek érdekeinek védelme
érdekében.
Részt vettünk a 20 éves Öné mozgássérültek Egyesületének rendezvényén.

2015. májusában nagyszabású megmozdulást szerveztünk. Egy FLASHMOB keretében a
Bazilika előtti téren több mint 30 mozgásában korlátozott kerekesszékes baleseti sérült,
valamint a legnépszerűbb hazai sportklub a Ferencváros NBI-es labdarúgói, női kézilabdásai,
válogatott birkózói, olimpiai bajnok vízilabdázói részvételével egy kerekesszékes sportoló
irányításával együtt tornáztak. A zenét a Fonogram díjas VékonyZ biztosította élőben.
14 súlyponti kórház vezetőjénél mutatkoztunk be, és mutattuk be Egyesületünk baleseti
személyi sérültek érdekvédelme érdekében indított szolgáltatásait.
Egyesületünk tiszteletbeli elnöke Szekeres Pál miniszteri megbízott támogatásával több mint
50 hazai nagyvállalatot kerestünk meg Egyesületünk bemutatása, munkahelyi balesetekkel
kapcsolatos érdekvédelmi tevékenységünk bemutatásával kapcsolatban.
Közhasznú, alapcél szerinti tevékenység megnevezése: A balesetben megsérült személyek

segítése.
Közhasznú, alapcél szerinti tev.-hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: szociális tevékenység
Közhasznú, alapcél szerinti tevékenység célcsoportja: a magyar lakosság személyi sérülés baleset
károsultjai, illetve minden olyan egészséges tagja akik törekszenek a környezet kímélő,- egészséges
életmód, zöldtudatos viselkedés, előrelátó öngondoskodásra.
Közhasznú, alapcél szerinti tevékenységből részesülők létszáma: több, mint 100 fő.
Közhasznú, alapcél szerinti tevékenység főbb eredményei: a személyi sérüléses kárrendezési

kultúra, díjmentes tanácsadás, edukáció, felelős magatartás személyi, családi és társadalmi
szinten történő elterjesztése éves szinten közel 1.000 fő részére.
4. Közhasznú, alapcél szerinti tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer
Ft-ban)
Felhasznált vagyonelem
megnevezése
-

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

0

0

Közhasznú tev.érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
összesen
0

0

Közhasznú tev.érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
mindösszesen
0

0

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Célszerinti juttatás
Előző év
megnevezése
0

0

Célszerinti juttatások
kimutatása összesen

0

0

Célszerinti juttatások
kimutatása mindösszesen

0

0

Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Előző év
0

0

Vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatás összesen

0

0

Tárgyév

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók az előző két lezárt üzleti év
vonatkozásában:
Alapadatok
Éves összes bevétel
ebből:
A személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rend.szerinti felh.-ról szóló 1996.évi
CXXVI.tv. Alapján átutalt összeg
Közszolgáltatási bevétel
Normatív támogatás
Az európai Unió Strukturális alapjaiból, illetve
Kohéziós alapból nyújtott támogatás
Korrigált bevétel
Összes ráfordítás (kiadás)
Ebből személyi jellegű ráfordítás
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Adózott eredmény
A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma
(közérdekű önkéntes tev-ről szóló 2005.évi
LXXXVIII.tv-nek megfelelően)

Előző év
2543

Tárgyév
3442

0
0
0

0
0
0

0
2543
1957
288
1957
586

0
3442
2561
703
1976
822

0

0

I.) Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv.32.§ (4) a)

IGEN

Ectv.32.§ (4) b)

IGEN

Ectv.32.§ (4) c)

NEM

II.) Társadalmi ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv.32.§ (5) a)

NEM

Ectv.32.§ (5) b)

IGEN

Ectv.32.§ (5) c)

NEM

8.Támogatások részletezése (támogatásonként):
8.1. Támogatási program keretében nem volt realizált bevétel 2015. évet illetően.
8.2. Támogatási elnevezése: működési költségek fedezetére
1. Támogató megnevezése: Willbot & Kopkings H. Zrt.
Támogatás forrása:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama: határozatlan
Támogatási összeg: 1 000 000,- Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg: 1 000 000,-Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 1 000 000,- Ft
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
702 979,Dologi
297 021,Felhalmozási
0,Összesen:
1 000 000,-

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az Egyesület bemutatkozó anyagainak
elkészítése, nyomtatványok, tagkártyák, illetve a 2015. októberi sajtótájékoztató és novemberi
kommunikációs nap rendezvényének költségei. Továbbá az Egyesület adminisztratív tevékenységét
ellátó egy alkalmazott munkabére és közterhei és az alapvető működéshez szükséges költségek.
Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
2015. októberi sajtótájékoztató és novemberi kommunikációs nap rendezvénye mozgáskorlátozottak
részvételével.
Támogatási elnevezése: működési költségek fedezetére
2. Támogató megnevezése: Bonded 2 You Zrt.
Támogatás forrása:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama: határozatlan
Támogatási összeg: 1 200 000,- Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg: 443 069,- Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 1 200 000,- Ft
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
0,Dologi
443 069,Felhalmozási
0,Összesen:
443 069,-

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az Egyesület bemutatkozó anyagainak
elkészítése, nyomtatványok, tagkártyák, illetve a 2015. októberi sajtótájékoztató és novemberi
kommunikációs nap rendezvényének költségei. Továbbá az Egyesület adminisztratív tevékenységét
ellátó egy alkalmazott munkabére és közterhei és az alapvető működéshez szükséges költségek.
Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 2015. októberi
sajtótájékoztató és novemberi kommunikációs nap rendezvénye mozgáskorlátozottak részvételével.

Támogatási elnevezése: működési költségek fedezetére
3. Támogató megnevezése: P.T.B.Pajzs Technológia Kft.
Támogatás forrása:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

más gazdálkodó
Támogatás időtartama: határozatlan
Támogatási összeg: 200 000,- Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg: 200 000,- Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 200 000,- Ft
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
0,Dologi
200 000,Felhalmozási
0,Összesen:
200 000,Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az Egyesület bemutatkozó anyagainak
elkészítése, nyomtatványok, tagkártyák, illetve a 2015. évi kommunikációs napi rendezvényének
költségei.
Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 2015. évi sajtótájékoztató és
novemberi kommunikációs nap rendezvénye mozgáskorlátozottak részvételével.

Támogatási elnevezése: működési költségek fedezetére
4. Támogató megnevezése: IBF Master Center Kft.
Támogatás forrása:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama: határozatlan
Támogatási összeg: 450 000,- Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg: 0,- Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 450 000,- Ft
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
0,Dologi
0,Felhalmozási
0,Összesen:
0,-

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Nem a tárgyévben felhasznált.
Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Támogatási elnevezése: működési költségek fedezetére
5. Támogató megnevezése: Porsche Hungária Kft.
Támogatás forrása:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama: határozatlan
Támogatási összeg: 250 000,- Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg: 0,- Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 250 000,- Ft
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
0,Dologi
0,Felhalmozási
0,Összesen:
0,-

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Nem a tárgyévben felhasznált.
Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Bartha Zoltán
Elnök
Budapest, 2016. május 19.

