
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány kuratóriumának 

Vélemény

Elvégeztem a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány („az Alapítvány) 2017. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből 
-  melyben az eszközök és források egyező végösszege 265.255 E Ft, a tárgyévi eredmény 18.521 E Ft nyereség 
(alaptevékenységi) és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli 
politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2017. december 31 - 
én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a 
Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó -  
Magyarországon hatályos — törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló 
felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” 
szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Alapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az 
ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testületé által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai 
Kódexedben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai 
előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez. 

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány 2017. évi közhasznúsági 
mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó 
előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az 
egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági 
mellékletre vonatkozóan nem bocsátók ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági 
melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk 
lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, 
vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a 
következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás 
állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 
követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontroliért, amelyet a vezetés szükségesnek tart 
ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves 
beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapítvány tevékenységének 
folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a tevékenység folytatásával kapcsolatos 
információkat, valamint a vezetés felel a tevékenység folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló 
összeállításáért. A vezetésnek a tevékenység folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését
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eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem 
tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet 
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássák ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja
az egyébként: létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek 
minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók 
adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és 
szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

• Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 
állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 
eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. 
A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a 
csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső 
kontroll felülírását.

» Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy 
az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli 
becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

» Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 
egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy 
fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget 
vethetnek fel az Alapítvány tevékenysége folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést 
vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a 
figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e 
tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói 
jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek 
azonban okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.

• Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő 
mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az 
alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét 
és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a 
könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Miskolc, 2018. április 09.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása 
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Benedek Éva 
Nyilvántartási szám:001690
Könyvvizsgáló székhelye: 3531 Miskolc, Kőporos utca 92/A
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Felügyelői Jelentés

a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány 
2017. évi tevékenységéről és működésének szabályosságáról

A Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány alapítói jogok gyakorlójának!

Az Alapítvány Alapító Okiratában rám ruházott jogoknak és kötelezettségeknek megfelelően 
helyszíni ellenőrzést végeztem, melynek során áttekintettem az Alapítvány működése során 
keletkezett iratokat, valamint elfogadást megelőzően az alábbiak szerint véleményezem az 
éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet:

Az Alapítvány Alapító Okirata megfelel a 2013. évi V. törvénynek, továbbá a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV törvényben foglaltaknak.

Helyszíni ellenőrzésem során vizsgáltam, hogy az Alapítvány a működése során is követi-e a 
közhasznú szervezetek számára előírt jogszabályi előírásokat.
A pénztár könyvelése átlátható, a szabályoknak megfelelő.
Az alapítvány rendelkezik a szükséges szabályzatokkal, a működése ennek megfelelően 
történt.
A bevallások határidőben benyújtásra kerültek és az alapítvány szerepel a köztartozásmentes 
szervezetek nyilvántartásában.
Vizsgáltam a közhasznú szervezetekre vonatkozó különféle át3 átható sági szabályok betartását. 
Az Alapítvány könyvvezetését a kettős könyvvitel szabályai szerint végezte. A tárgyévi 
beszámolóját „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet beszámolója és közhasznúsági 
melléklete” (PK-342) formában készítette el, melyet független könyvvizsgálói jelentéssel 
támasztott alá. A beszámolóból egyértelműen kiderül a közhasznú tevékenysége az 
alapítványnak. Ismeretterjesztő és érzékenyítő programokat tartanak óvodákban, iskolákban. 
Hírlevelükön keresztül tájékozatják a lakosságot, ezzel megismertetve a tevékenységüket és a 
kutyakiképzés eredményeit. A média megjelenés magas számot mutat, jó példa arra, milyen 
módon mutatják be milyen az élet az alapítványnál, ösztönözve arra a lakosságot, hogy az 1% 
felajánlást érdemes eljuttatni hozzájuk.

Működésének fő dokumentumai honlapján egyszerűen hozzáférhetőek. Ezzel az Alapítvány 
az átláthatóság követelményeinek kifogástalanul megfelel.
Az Alapítvány honlapján is nyomon követhető a tevékenységé, milyen segítséget tud és tudott 
nyújtani a látássérült emberek számára, hogyan tud vakvezető kutyákat biztosítani, továbbá 
médiában, hírlevelekben és ismeretterjesztő, érzékenyítő programokon keresztül hogyan 
segítette a látássérült emberek társadalmi befogadását és integrációját.
Az Alapító Okiratnak megfelelően és a jegyzőkönyvek alapján a kuratórium működése 
szabályos.

Mindezek alapján az Alapítvány folyamatos működésének szabályosságáról kellő 
bizonyossággal meggyőződtem.
Az könyvvizsgálói jelentése alapján az Alapítvány 2017. évről készült beszámolója a 2017. 
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós 
képet ad.



Az Alapítvány 2017. évben kizárólag az Alapító Okiratának megfelelő közhasznú 
tevékenységet végzett, vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem volt.

Az Alapítvány tevékenységéből adódóan jellemzően magánszemélyek, illetve jogi személyek 
által felajánlott adományokból, a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-os 
felajánlásából szerzett bevételekből gazdálkodott.

A beszámoló, a megtekintett dokumentumok alapján megállapítottam, hogy az Alapítvány 
képes volt közhasznú cél szerinti tevékenységét elvégezni.

A fentiek alapján megbizonyosodtam arról, hogy az Alapítvány működése és gazdálkodása 
2017. évben az Alapító akaratának és a törvényi előírásoknak megfelelt, valamint a 
könyvvizsgálói záradékkal megerősített beszámolója és közhasznúsági jelentése a valós képet 
tükrözi.
Az Alapítvány további működését hosszú távon is biztosítottnak látom.

Lugosi Lászlóné

Miskolc, 2018. április 27.



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

2017. év
PK-342

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

05 Miskolci Törvényszék_________

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Születési ország neve: 

Születési település neve:

Születési ideje:

Magyarország

Miskolc

Előtag Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név: Dr. Mezősi Tamaás László

Születési név: Mezősi Tamás László

Anyja neve: Barla Teodóra

9 6 4 — 0 5 — 2 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.49.35



2017. év

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

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

05 Miskolci Törvényszék
Időszak terjedelme: egész év ^  töredék é v Q  |~2||~0|T||~7| — [0[T| — |~0|~ij

időszak kezdete

Tárgyév:

2 0 1 7

1 2 3 1
időszak vége

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
H
□

Szervezet neve:

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

Szervezet székhelye:
Irányítószám: 

Közterület neve: 

Házszám:

3 5 Település: Miskolc

Park Közterület jellege: utca
Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

2 9

8

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: ""|| Település:

Közterület neve:

Házszám:

Közterület jellege:

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti

Szervezet / Jogi személy szervezeti 
képviselőjének neve:

egység adószáma: 

egység

SEBESEBB-E-05]
dr. Mezősi Tamás László

Képviselő aláírása: 

Keltezés:

Miskolc 2 0 1 8 — 0 2 — 1 5

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 ii.49.35



2017. év

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

A z  e g y s ze m s íte tt  év es  be s zá m ° ló m éH e g e  (A d a to k  eze r f0 rin tban .)

Előző év Előző év 
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök 188 782 199 404
I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök 182 782 189 619
III. Befektetett pénzügyi eszközök 6 000 9 785

B. Forgóeszközök 51 607 65 695
I. Készletek 1 326 1 829
II. Követelések 8 461 3 615
III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 41 820 60 251
C. Aktív időbeli elhatárolások 23 196 156

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 263 585 265 255

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 211 085 235 848
I. Induló tőke/jegyzett tőke 100 100
II. Tőkeváltozás/eredmény 86 420 88 459
III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék 122 526 128 768
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 

(közhasznú tevékenységből) 2 039 18 521

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 24 894 3 394
I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 24 894 3 394
G. Passzív időbeli elhatárolások 27 606 26 013

FORRÁSOK ÖSSZESEN 263 585 265 255
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.49.35



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

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

A z  e g y s ze rű s íte tt év e s  b e s zá m o ló  e re d m é n y k im u ta tá s a
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke

3. Egyéb bevételek 139 520 210 268 139 520 210 268
ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 28 788 38 234 28 788 38 234
ebből: adományok

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 6 2 6 2

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 139 526 210 270 139 526 210 270
ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 139 526 210 270 139 526 210 270

5. Anyagjellegű ráfordítások 93 804 146 079 93 804 146 079
6. Személyi jellegű ráfordítások 40 420 42 003 40 420 42 003
ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 1 413 1 720 1 413 1 720
8. Egyéb ráfordítások 1 850 1 947 1 850 1 947
9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai

B. Összes ráfordítás 
(5+6+7+8+9) 137 487 191 749 137 487 191 749

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 137 487 191 749 137 487 191 749

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B) 2 039 18 521 2 039 18 521

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 2 039 18 521 2 039 18 521
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.49.35



2017. év

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

A z  e g y s ze rű s íte tt év e s  b e s zá m o ló  e re d m é n y k im u ta tá s a  2. (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési 
támogatás 3 393 2 622 3 393 2 622

ebből:
- normatív támogatás

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 100 100

ebből:
- normatív 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

25 295 35 612 25 295 35 612

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen [ ]  Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.49.35



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

2017. év
PK-342

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: §151219
Közterület neve:

Település: Miskolc

Park
Házszám: 8 Lépcsőház: Emelet:

Közterület jellege:

Ajtó:
utca

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám: [ _ _ J Település:
Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Emelet:Lépcsőház:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Ajtó:

0 5 ■ P k .6 0 0 6 9 / 2 0 0 6 / 5

0 5 — 0 1 — 0 0 6 | 3 | 8 | 9 1

1 4 9 4 9 1 0  5
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: dr. Mezősi Tamás László

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Alapítványunk alapító okirat szerinti feladata, hogy vakvezető és segítő kutyákat képez látássérült és más 
fogyatékossággal élő személyek számára a 27Í2009 SZMM rendelet szerint. Az általunk képzett vakvezető 
kutyák a látássérült emberek önálló életvitelét, a munkavállalás lehetőségét és a társadalmi integrációt is 
hatékonyan segítik. Terápiás kutyáink fejlesztő terápiák során segítik a fogyatékos személyeket. 
Kiképzőink a jogszabály által előírt speciális végzettségekkel rendelkeznek. Kiképzett kutyáink államilag 
elismert vizsgát tesznek leendő felhasználójukkal.
Tagja vagyunk a Vakvezető Kutyaiskolák Világszövetségének (IGDF), tenyésztési és kiképzési munkánkat 
nemzetközi együttműködésben, a világszövetség standardjainak megfelelően végezzük.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: vakvezető kutya képzése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1 9 9 8  évi XXVI törvény

7/A. § és 27/2009. (XII.03) SZMM rendelet

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült személyek, családtagjaik és környezetük

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 5 6

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2017-ben 53 kutyát vizsgáltunk. Ebből 32 kutyát vontunk kiképzői tesztelés alá és 23 
kutyán kezdtük meg a kiképzést. 2017-ben 13 vakvezető kutyát és 4 terápiás kutyát 
sikerült felkészíteni a segítségnyújtásra.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.49.35



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

2017. év
PK-342

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: §151219
Közterület neve:

Település: Miskolc

Park
Házszám: 8 Lépcsőház: Emelet:

Közterület jellege:

Ajtó:
utca

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám: [ _ _ J Település:
Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Emelet:Lépcsőház:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Ajtó:

■ P k .6 0 0 6 9 / 2 0 0 6 / 5

0 5 — 0 1 — 0 0 6 | 3 | 8 | 9 1

1 4 9 4 9 1 0  5
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: dr. Mezősi Tamás László

0 5

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Alapítványunk alapító okirat szerinti közhasznú feladata A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 3. 
cikk 2. szerinti intézkedések önálló megvalósítása alapítványi szinten, ezen belül különösen: 
a fogyatékossággal élő személyek pozitív megítélésnek támogatása.
E cél érdekében kiemelkedően fontos munkánk a média ösztönzése arra, hogy a fogyatékossággal élő 
személyeket az Egyezmény céljával megegyező módon ábrázolják, valamint a pozitív példák bemutatása, 
kiadványokkal, saját hírlevéllel és minden egyéb média felhasználásával.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: társadalmi tudatformálás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2007 évi XCII tv 8 cikk 2

hatékony társadalmi tudatosság formálását elősegítő kampányok kezdeményezése és támogatása

3.3 Közhasznú tevékenység célcsop°rtja: társadalom egésze

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3000000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Nyomtatott hírlevél IS alkalom, összesen 442.000 példány. Online hírlevél 12 alkalom, összesen 75000 
kiküldés. „20 helyi és 12 országos nyomtatott sajtó cikk, valamint 15 TV, 13 rádió, 400-nál több online, 
valamint 355 FB megjelenés.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.49.35
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2017. év
PK-342

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: §151219
Közterület neve:

Település: Miskolc

Park
Házszám: 8 Lépcsőház: Emelet:

Közterület jellege:

Ajtó:
utca

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám: [ _ _ J Település:
Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Emelet:Lépcsőház:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Ajtó:

0 5 ■ P k .6 0 0 6 9 / 2 0 0 6 / 5

0 5 — 0 1 — 0 0 6 | 3 | 8 | 9 1

1 4 9 4 9 1 0  5
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: dr. Mezősi Tamás László

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Alapítványunk alapító okirat szerinti feladata, hogy a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos 
társadalmi tudatosság növelése, befogadásuk támogatása érdekében ismeretterjesztő, érzékenyítö 
foglalkozásokat tartunk vakvezető kutyáinkkal. Célunk, hogy a látó embereknek érzékletes formában 
mutassuk meg látássérült társaik mindennapjait és saját élmények megtapasztalásával nyitottabbá 
váljanak, bátrabban ajánlják fel segítségüket. Nagyon fontos számunkra, hogy többféle helyszínen a 
társadalom mind tágabb rétegét szólítsuk meg, hogy ezáltal a társadalom szemléletformálására minél 
több lehetőség nyíljon.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ismeretterjesztés, érzékenyítő foglalkozások

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2007 évi CII tv 8 cikk 1 pont

alapján a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése

3.3 Közhasznú tevékenység célcsop°rtja: ép gyermek és felnőttek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 7600
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

51 alkalommal tartottunk érzékenyítö foglalkozásokat vakvezető kutyáinkkal, iskolákban, óvodákban, 
családi napokon, gyermek rendezvényeken, sporteseményeken, így mintegy 7500 embert értünk el 
személyesen.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.49.35
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2017. év
PK-342

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: §151219
Közterület neve:

Település: Miskolc

Park
Házszám: 8 Lépcsőház: Emelet:

Közterület jellege:

Ajtó:
utca

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám: [ _ _ J Település:
Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Emelet:Lépcsőház:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Ajtó:

0 5 ■ P k . 6 0 0 6 9 / 2 0 0 6 / 5

0 5 — 0 1 — 0 0 6  | 3 | 8  | 9 1

1 4 9 4 9 1 0  5
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: dr. Mezősi Tamás László

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Terápiás kutyáink állat asszisztált terápiás és fejlesztő foglalkozások során működnek közre. Autista 
személyek esetén a kommunikációs képességek kijavítása, értelmi fogyatékossoknál a figyelmi és 
emlékezési teljesítmény javítása, idős betegeknél mozgási aktivitás és a depresszió elleni küzdelem a 
fejlesztési cél.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3 .1  Közhasznú tevékenység megnevezése: terápiás kutyák kiképzése és terápiás kutyás fogl.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1 9 9 8  évi XXVI tv 19 §

3 .3  Közhasznú tevékenység célcsoportja: idősek, autisták, különféle sérültséggel élők

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 9 0

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2017 évben 2 terápiás kutyánk minősítését újítottuk meg és 4 kutyánk tett sikeres terápiás vizsgát. A 
Tokaji Időskorúak Otthonában és a Szimbiózis Alapítvány Martin kertvárosi Habilitációs Központjában 
tartottunk rendszeresen terápiás foglalkozásokat.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.49.36



2017. év

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

vakvezető kutyakiképzés 68 744 61 907

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

társadalmi szemléletformálás 68 743 95 874

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Elő'ző' év Tárgy év

terápiás kutyakiképzés 33 968

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 137 487 191 749

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 137 487 191 749

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Elő'ző' év (1) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Elő'ző' év (1) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.49.36



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

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

Alapadatok Elő'ző' év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 139 526 210 270
ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 25 295 35 612

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)] 114 231 174 658

H. Összes ráfordítás (kiadás) 137 487 191 749

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 40 420 42 003

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 137 487 191 749

K. Tárgyévi eredmény 2 039 18 521

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

191 191

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] m □
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] m □

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

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

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

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] m □
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] m □

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.49.36
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

Támogatási program elnevezése: FSZK SKK/2016

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.09.01. - 2017.04.30.

Támogatási összeg: 1 700 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 850 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 850 000

- tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő'

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 850 000

Dologi

Felhalmozási

Összesen: 850 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A projekt során vakvezető kutya kiképzését vállaltuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A projekt során 1 vakveztő kutya kiképzése megtörtént.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.49.36



2017. év

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

Támogatási program elnevezése: FSZK SKK/2017

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017.09.01.-2018.06.30.

Támogatási összeg: 3 480 005

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 771 915

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 771 915

- tárgyévben folyósított összeg: 3 480 005

Támogatás típusa: visszatérítendő Q  vissza nem térítendő'

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 1 098 000

Dologi 673 915

Felhalmozási

Összesen: 1 771 915

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A pályázat során 3 vakvezető kutya képzését valósítjuk meg valamint 1 kollégánk továbbképzését finanszírozzuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A kutyák kiképzése folyamatban van. A kollégánk folyamatosan részt vesz a továbbképzéshez tartozó oktatásokon, 
előadásokon.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.49.36



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

2017. év
PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés Melléklet csatolva: M
Eredetivel rendelkezik: M

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva: □
Eredetivel rendelkezik: □

PK-342-03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: □
Eredetivel rendelkezik: □

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: □
Eredetivel rendelkezik: □

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: M
Eredetivel rendelkezik: H

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva: M
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 11.49.36


