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I. Számviteli beszámoló

l. Közhasznú  egyszer sí tett é ves beszámoló mé rlege

KE T T Ó S KoNYWIT E L T v &znr o rÁnsao.q,LMl s ZERV EaETEK,
KÖzTnsTÜlnrrr KÖZHAszNÚ nnszÁMoLÓJÁNAK MÉ RLEGE 2010. É v

adatok E

Sor-
szám A té tel megnevezé se El z 

é v
El z  é v(ek)
helyesbí té sei Tárgyé v

a b c d E

A. Befektetett eszközök (2'_4. sorok) 347 869 343 200
2. I.Immateriális javak 402
3. II. Tárgyi eszközök 34'7 615 342 549
4. III. Befektetett pé nzügyi eszközök 2s4 249

5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 40 318 99 063

6. I' Ké szletek

7. II. Követelé sek 26 271 90 l16
8. III. Erté kpapí rok

9. IV. Pé nzeszközök 14 047 8 94',1

10. C. Aktí v id beli elhatárolások 2 206
ll EszKÖzÖK (AKTÍ vÁK) ÖsszBsnN (1.+5:+l0' sor) 388 189 442 469
12. D. Saját t ke (13._18. sorok) 339 885 393 295
13. I. Induló t ke/Jegyzett t ke 37 082 37 082
14. II. T keváltozás/Eredmé ny 301 235 302 803
15. uI. Lekötött tartalé k

16. IV. É rté kelosi tartalé k

17.
V. Tárgyé vi eredmé ny alaptevé kenysé gb l (közhaszrú
tevé kenysé gb l) I 564 53 410

18. VI. Tárgyé vi eredmé ny vállalkozási tevé kenysé gb l

19. E. Cé ltartalé kok

20. 4'7 954 40 698
21. I. Hátrasorolt kötelezettsé gek
22. II. Hosszu lejáratu kötelezettsé gek
23. III. Röví d lejáratu kötelezettsé gek 47 954 40 698
24. G. Passzí v id beli elhatárolások 350 8 476
25. FoRRÁsoK (PAsszÍ vÁK) ÖsszEsEN ( 1 2. * l 9'+2 o.*24*.o.) 388 189 442 469



2. K zbasznú  egyszer sí tett é ves beszámoló eredm é nykimutatása

KETTos KÖNYvuTELT vEZET o TÁRsADALMI sZERvEZETEK,
rózrnsrtrunrnr KozHASZNÚ BnszÁnnolÓ,lÁN.lr

EREDMENYKIMUTATÁSA 2010. Ev
t

Sor-
szám

A té tel megnevezé se El z  é v
El zó é v(ek)
helyesbí té sei

Tárgyé v

a B c d E

A. Összes közhasznú  tevé kenysé g bevé tele 351 174 392 979

2. l. Köáaszrú  cé lú  miftödé sre kapott támogatás

J. a. alapí tótól

4. b. központi költsé gveté sb l 281 035 235 529

5. c. helyi önkormányzattól 9 578 89 293

6. d. egyé b il 035 l8 313

7. 2. P ály ázati ú ton elnyert támogatás 16 804 23',787

L 3. Közhaszrú  tevé kenysé gb l származó bevé tel 6 575 440

9. 4. Tagdí iból származ  bevé tel 38 43

10. 5' Egyé b bevé tel 26 109 25 574

ll B. Vállalkozási tevé kenysé g bevé tele

tz. Vállalkozási tevé kenysé g bevé tele

13. C. Összes bevé tel (A+B) 3sr t74 392 979

t4. D. Közhasznú  tevé kenysé g ráfordí tásai 349 610 339 s69

15. Anyasi ellee  ráfordí tásat l5l 213 167',793

ló' Szemé lyi j ellegrí  ráfordí tások 156 905 t26 707

t7. É rté kcstikkené si leí rás l4 010 12 467

18. Egyé b ráfordí tások 233',7 2 011

19. Pé nzügyi m veletek ráfordí tásai t'76 4

20. Rendkí vüli ráfordí tások 24 969 30 s87

2t. E. Vá|la|kozási tevé kenysé e ráfordí tásai
)') Anyagi ellegri ráfordí tások
)1 Szemé lyi j el leg  ráfordí tások

24. É rté kcsokkené si leí rás

26. Egyé b ráfordí tások

27. Pé nzügyi m veletek ráfordí tásai

28, Rendkí vÍ ili ráfordí tások

29. F. Összes ráfordí tás (D+E) 349 610 339 s69

30. G. Adózás el tti vállalkozási eredmé ny (B_E) 0 0

31. H, Adófi zeté si kötelezettsé g

32. I. Tárgyé vi vállalkozási eredmé ny (G-H) 0 0

JJ. J. Tárgyé vi közhasznú  eredmé ny (A-D) I 564 53 410



Tájé koztató adatok (E Ft-ban)

II. A költsé gveté si támogatás felhasználásáról ké szí tett kÍ mutatás

Megnevezé s Összeg
A. Szemé lyi jelleg  ráfordí tások t26 70',7

l. Bé rköltsé g 93 602
ebb l: - megbí zási dí jak 6 23s

- tisáeletdí jak

2. Szemé lyi jelleg  egyé b kifizeté sek 7 198
3. Bé rjárulé kok 25 907
B' A szervezet által nyujtott tií mogatások 30 585

adatok E Ft-ban

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kí mutatás

Támogatást nyú jtó

szewezet mesnevezé se

Támosatás Felhasználás

cé lia

A felhasználás összese Atvitel

összese

Elszámolás

határideieIdónontia Összege 'El' z  é vi Tárevé vi
Pest meevei MÁK 20l0' é ves 44 747 m ködé sre 0 44't47 0 201 l. ianuár 3l
OEP 2010. é ves 197 546 mtí ködé sre 0 197 546 0 folyamatos
Helvi Önkormánvzatt l 20l0. é ves 89 293 m ködé sre 0 89 293 2011. iú nius 30.

T4rgyé vj felhasználás (é s átvitel) összesen: 315 30t

Adatok E Ft-ban

Megnevezé s El z  é v Tárgyé v
Változás Ft Yáltozás o/o Megiegyzé s

+ +

saját t ke 339 885 393 295 53 410 I15,71
Induló t ke 37 082 37 082 állandó
T keváltoás 301 239 302 803 I 564 100.52
Lekötött tartalé k

É rté kelé si tartalé k

Táreyé vi eredmé ny
_ közhasmú  tevé kenysé eb l r 564 53 410 51 846 34t4.96
_ vállalkozási tevé kenysé sb l



Iv. A cé l szerinti juttatások kimutatása

V. Kimutatás a kapott támogatásokról

y' ry egyesület v ezet  tí sztsé gvisel inek nyú j tott j u ttatásokról ké szí tettKrmutata

Az egyesület 201O-ben nem nyujtott jutt atást vezet tisasé gvisel inek.

vII. A közhasznrÍ  tevé kenysé gr l sz l szöveges beszámoló

Adatok

Juttatás megnevezé se El z  é v, Tárgyé v
Elté ré s Ft-ban Elté ré s %o-ban

+ +

Köáasanú  tevé kenysé g kereté ben nyú jtott
_ pé nzbeli iuttatások összesen

ebb l; adóköteles

adómentes 23 469 30 585 7n6 130,32
- termé szetbeni iuttatások összesen 0 0

ebb l: adóköteles
adómentes 0 0

Közhasarú  mrÍ ködé si költsé eei Összesen
Továbbutalt támogatás össze ge

ebb l pé nzösszee

eszközé rté k

Egyé b cé l szerinti, de nem közhasznú
tevé kenysé g kereté ben nyú jtott
_ pé nzbeli iuttatások
- nem pé nzbeli iuttatások

Egyé b

Összesen: 23 469 30 585

Támogatás megnevezé se

E
Támogatás összege Elté ré s Ft_ban Elté ré s o/o-ban

El z  é v Tárgyé v + +
Központi költsé gveté si szervt l
Helyi Önkormányzattól

?tl n1{ 235 529

89 293
45 506 r6,19

9 578 79 715 932,2',1
Magángzemé lyekt l 2 629 7 848 5 219 298.s2
Vállalatoktól, Bankoktól 8 406 l0 034 t 628 119.3'lSZJA lo/o 6 69s 6695
l é rité si dÍ jak 4 881 16 750 n 869 343.17Tagdí jak

38 43 5
I I 3.16

Támogatás összesen 30ó 567 366 192 105 l3r 45 506



AZ oLTALoM KARITATÍ V EGYEsÜr-,nr
- (10-86 Budapest, Dankó u.9. Telefon: 314-0668)

2010. É vnÓl szol"o xÖzHasZNÚSÁGI JELENTESE

Az oltalom Karitatí v Egyesületet 1989-ben 40. sorszámmal 9. Pk. 2t.474ll989ll. szám a|att
jegyezte be a F városi Bí róság. lJgyanez a hatóság az 1997. é vi CLVI. w.22.s (3) bekezdé se
alapján 1998. január 1-jé t l kiemelked en közhasznú  szervezetnek min sí tette egyesülettinket
a 7. Pk. 60.010 13. szátmalaÍ t.
Cé lunk: a rií szorulók megtalálása, támogatása, valamint órdektikben a közvé lemé ny
figyelmé nek é s szolidaritásanak a felkelté se.
A cé lok elé ré se é rdeké ben v é gzeÍ t tevé kenysé geink:
- felvilágosí tás, ismeretterjeszté s, lelkigondozás é s rehabilitációs foglalkoáatrí si

tevé kenysé g;
_ szociális szolgáltatás, családsegí té s, id skoruak gondozása;_ karitatí v, egé szsé gmeg rzé st el segí t , betegsé gmegel z ,

rehabilitrí ciós tevé kenysé g;
gyógyí tó é s egé szsé gügyi

_ nevelé s é s oktatás, szemé lyisé gfejlesáé s, közössé gformálás, ké pessé gfejleszté s;
' perifé rirára sodródott, bátrányos helyzet  emberek, ré tegek kepessegeinek fejles zté se,

foglalkoztatií suk el se gí té se;
- magyarorczági etnikai kisebbsé gek é s a hataron tú li magyarság segí té sé vel kapcsolatos

tevé kenysé g;
_ gyennek-é sifiú ságvé delem,é rdekké pviselet;
_ valamint az ezek'hez kapcsolódó tudomanyos tevé kenysé g, kutatás, felmé ré sek ké szí té se.

2010. é vben vé gzettmunkánk adatai

Hajlé ktalanok egé szsé gügyi ellátása:

- a jfu  beteg- rendelé s forgalma 640l f ;_ mozgó orvosi szolgálatot 625 f  vette igé nybe;- a fogászati ellátast 592-envetté k igé nybe;- a b rgy gyászatí  szakrendel é sen 1704 esetet regisztráltunk;- kórházi ellátásban 776 t  ré szesült;
- a pszichiátriai ré szlegen 32 f tkezeltÍ ink.

Hajlé ktalanok szociális gondozásg:_ a n i átmeneti szállón l47 fótláttunk el. ' .

G}'ermekvé d,elem:
- a családok átmeneti otthonában 57 anya é s 92 gyermek vette igé nybe a szolgáltatást.

A Menekült szállón: 48 szemé I y 487lvendé gé jszakát töltött.



Az oltalom Karitatí v Egyesület a hozzáforduló rászoruló é rdeké ben is szoros

kapcsolatban m ködik együtt a Magyarországi Evangé liumi Testvé rközössé ggel (MET).
Az elmú lt é vekben az Egyesület több ellátásának, inté zmé nyé nek fenntartói feladatalt átadta

az Egyhán ré szé re, továbbra is jelent s ré szt vállalva az inté zmé nyek m ködteté sé ben. A
MET, a Dankó ú t 9. é s 15. szám alatti hajlé ktalan ellátó inté zmé nyeket, integrált formában

m ködteteti, az inté zmé ny neve é s gzé khelye: ,'F tött Utca'' Hajlé ktalanok Központja'
Dankó utca 15, melynek telephelye a Dankó utca 9. szám alatti ,,Oltalom'' Hajlé ktalanok
Központja.
20 1 0_ben v é gzett munkánk adatai:
- az é jjeli menedé khelyen a Dankó u. 9. szrí m alatti é pületi'inkben 41 930 alkalommal

nyujtottunk szállást;
_ a nappali ellátásban a Dankó u. 9. szám alatti é pületünkben 106 564 fot regisztráltunk;
- a né pkonyhrí n 54 750 adag ebé det szolgáltunk fel;
_ a ferfi átmeneti szálló hagyomanyos é s rehabilitációs ré szlegé n összesen 26 f  lakott;
- a szociáLis munkások segí tsé gé t a Dankó u. 9. szám alatti é pülettinkben, 1390 esetben 480

f , a k rhánban 204 f  vette igé nybe ;
- az utcai szociális munkások összesen 564 fo hajlé ktalan szemé ly té sz&e nyú jtottak

segí tsé get;
_ a,,F tött Utca'' é jjeli menedé khelyé n 75 09'| alkalommal nyujtottunk szállást, a nappali

ellátásban 1l0 402 f t regisztráltunk. 2010-ben 515 fo ré szé re nyujtottunk szociális é s
mentálhigié né s segí tsé get, összesen 1 980 alkalommal.

AzEgyhé naz id skoruak gondozásában is jelent s feladatokat vállalt fel.
20 1 O-ben v é gzett munkrink adatai :

o A Bé ké scsabai ,,oltalom'' Id sek otthonában a 2010-es é vben összesen 32 ké relem
é rkezett. be' 2010. januar 01-é n 29 fót látfunk el, ebb l 7 fo sú Iyos demens szemé ly.
Az ellátottak átlagé letkora84 é v,20lO-es é vben 8 f  hunyt el.

o A Budaörsi MET Idósek otthonában 42 tart s é s 6 átmeneti helyen tudtuk fogadni az
ellátottakat. 20l0_ben összesen 60 ké relem é rkezett inté zmé nyi'inkhöz. Beköltöz k
szé tma tartós fer helyre 9 fö, átmeneti fer helyre 8 f . Demens ellátottaink szrí ma
összesen 22 f , ebb l 11 f  sú lyos. A 20l0-es é vben összesen 64 fí 5 id s ember
ellátásáról gondoskodtunk.

o Az Egyhé n ellátási szerz dé st kereté ben n,oltalomo' Id sek Ktizpontja né ven
mú ködteti a Hetefej é rcsei integrált inté zmé nyt. Ellátott feladataink:
Id sek otthona- engedé lyezett fer helyek száma: 32 f . Az otszág egé sz területé r l
fogadunk be ké relmeket. 2010_ben 17 f vel kötötttink megállapodást.
Id sek Klubja- 20 f  ré szé re, jelenleg 17 n  é s 3 ferfi veszi igé nybe. Atlagé letkoruk
66 é v.
Hází  segí tsé gnyú jtás- a gondozottak lé tszrí ma 10 f , 2 fé rfi,8 no ré szesül ellátií sban,
átlagé letkor 68 é v.
Falugondnoki szolgálat- 2010-ben a falu 42 lak ja vette igé nybe folyamatosan a
szolgáltatást.

o Szolnokon a Napsugár utca 19. szé m alatti ingatlanban folytatódtak a felú jí tási,
átalakí tási munkálatok, átadása utan itt is id s ellátottakat fogadunk majd.

o Mária Gondozóhrí z, Esztergom: Az engedé lyezett fé r helyek száma 23 f . Az
ellátottak száma (2010. december 31_i állapot szerint) 23 f . A trí rgyé vben felvé telt
nyert szemé lyek száma24 f . Az ellátásbol titenitt szemé lyek szamí zz rc.



Vasárnap é s csütörtÓkön tartunk áhí tatot, azok szé tmára, akik ezt igé nylik. Minden csütörtök

reggel 9 órakor fehé r abrosz é s gyerty afeny mellett reggelivel egybekötott ráhí tatot tartanak

munkatarsaink.
Családsegí t i tevé kenysé get Budapesten, Gyöngyöson-, oroshé ván' Szegeden' Kisvárdán'

Kabán, Nyiregvnaz,an, fapioszeten, Gy rbán, 
-Szabo1cs-Szatmar_Bereg megye falvaiban

vé gziink. '
Au é v folyaman mirrtegy 2500 lcí zis helyzetben lé v  család, illetve szemé ly kapott

termé szetb."i ta'oguú '-riánt bú tort, ruhanemú t é s é lelmiszert. A hajlé ktalanok között heti ké t

alkalommal tartott riú aosztáson, alkalmanké nt 40-50 fo kapott ruhanem t. 38 család ré szesült

rendszeres pé nzbeli támogatásban'
Hátranyos helyzetri gy.ileket számé ra minden é vben üdülé si lehetósé get biztosí tottunk

Hejcé n.
Mil.'y 150 a1kalomma1 szállí tottunk el magánszemé lyt l adomanyké nt kapott bú tort é s

ruhanemiit.

Köszöntink minden támogatrí st é s a továbbiakban is lehet sé get kí vrí nunk adni mindazok

szé tmára' akik segí teni sieretné nek bajbajutott embertársaik té szé te, é s ert az oltalom

Karitatí v Egyestileten kereszttil kí vanjak megtenni'

Borsií nyi Katalin
egyesületi titk{í r

Az egyesület elnöke: Ivanyi Gábor
Az egyesület cí me: 1086 Budapest, Dankó u'9'

Levelezé si cí me: 1410 Budapest, Pf. 200.

Telefon- é s faxszám az 210'5400 l I28 mellé k

Bankszáml aszátma: 1 0400 1 40-0 0026699 -00000006

Adószáma: 1901'0409 -1"'42


