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Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

AFÁZIA - AZ ÚJRABESZÉLŐK EGYESÜLETE

0 137

0 137

2 150 3 624

60

2 150 3 564

2 150 3 761

763 974

850 763

-87 211

128 376

128 376

1 259 2 411

2 150 3 761
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

AFÁZIA - AZ ÚJRABESZÉLŐK EGYESÜLETE

3 584 6 319 3 584 6 319

31 38 31 38

2 887 5 074 2 887 5 074

666 1 005 666 1 005

9 5 9 5

3 593 6 324 3 593 6 324

3 593 6 324 3 593 6 324

3 088 4 885 3 088 4 885

395 1 159 395 1 159

191 58 191 58

6 11 6 11
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

AFÁZIA - AZ ÚJRABESZÉLŐK EGYESÜLETE

3 680 3 680 6 1136 113

3 680 6 113 3 680 6 113

-87 211 -87 211

-87 211 -87 211

-87 211 -87 211

1 559 3 477 1 559 3 477

295 300 295 300

1 297 1 297

635 454 635 454
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1 0 7 5 Budapest

RUMBACH S. utca

12

2  1 6 P K 6 0 1 6 7  2 0 0 7

0 1 0 1 1 2 4 9 9   

1 8 1 9 4 5 0 2 1 4 2

DALLOS ZSUZSANNA MÁRIA

egészségügyi rehabilitációs tevékenység

1997.évi CLIV. tv. az egészség-

ügyről 35.§.(1)-(2), 1998. XXVI. évi tv. a fogyatékos személyek jogairól 21.§.a-g.

AFÁZIÁS BETEGEK ÉS HOZZÁTARTOZÓIK

300
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Szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

4.1    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

Előző év Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás összesen:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

AFÁZIA - AZ ÚJRABESZÉLŐK EGYESÜLETE

terápia, fejlesztés 1 013 2 641

1 013 2 641

1 013 2 641
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Szervezet neve:

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

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)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

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

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

Mutató teljesítése

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

AFÁZIA - AZ ÚJRABESZÉLŐK EGYESÜLETE

3 593 6 324

635 454

1 297

2 958 4 573

3 680 6 113

395 1 159

3 680 6 113

-87 211

10 10
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

AFÁZIA - AZ ÚJRABESZÉLŐK EGYESÜLETE

1 990 000

1 258 935

1 258 935

724 871

534 064

1 258 935
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

AFÁZIA - AZ ÚJRABESZÉLŐK EGYESÜLETE

665 000

665 000

618 091

609 229

8 865

618 094
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

AFÁZIA - AZ ÚJRABESZÉLŐK EGYESÜLETE

1 500 000

1 500 000

1 283 050

1 500 000

1 283 050

1 283 050
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

AFÁZIA - AZ ÚJRABESZÉLŐK EGYESÜLETE

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

AFÁZIA - AZ ÚJRABESZÉLŐK EGYESÜLETE

6 074 758

3 037 378

1 297 015

3 037 378

1 102 037

194 978

1 297 015
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

01 Fővárosi Törvényszék
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Az AFÁZIA – AZ ÚJRABESZÉLŐK EGYESÜLETE 

2014. évi Szöveges beszámolója 

 

1. A közhasznú szervezet bemutatása 

              Rendelkező bírósági végzés száma: 16.Pk. 60.167/2007/2 
              Nyilvántartási szám: 12.499. 
              Alapító okirat kelte: 2007.03.24 
              Bírósági bejegyzés kelte: 2007.04.17 
              Adóigazgatási szám: 18194502-1-42 
              Székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 12. 

Az egyesület képviselői:  Krasznár Jánosné, Dallos Zsuzsanna, dr. Pataky 
Ilona 

              Az Egyesület célja : Szociális tevékenység 
 
− az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi 

rehabilitációs tevékenység, 
− a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósítása érdekében 

szolgáltatások nyújtása, 
− hogy az afáziás betegek, azok családtagjai valamint segítőik megfelelő szakmai 

érdekvédelemben részesüljenek, 
− tájékoztatást és tanácsokat adjon a tagoknak az afáziából eredő problémáik 

megoldásában, segítse az afáziásokkal kapcsolatos felvilágosító munkát a 
közvetlen és tágabb társadalmi környezetben, 

− szakszerű, köznapi nyelven írt tájékoztatókat, szórólapokat adjon ki az afáziások, 
a családtagjaik és a segítő szakemberek számára, 

− közreműködésével növelje az együttműködést és toleranciát a társadalomban, 
segítse a betegek  integrációját 

Az egyesület az alábbi közfeladatokat látja el: 

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi 
rehabilitációs tevékenység 

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kér és nem fogad el. 

2.   Számviteli beszámoló 
 
Az Afázia – az újrabeszélők egyesülete 2014. évben gazdálkodásáról a 
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített 
éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege: 3.761 E Ft. 
 

3. Költségvetési támogatás felhasználása 
 
Egyesületünk a tárgy évben 454 E ft költségvetési támogatást kapott a 
személyi jövedelem adó 1 %-ából. Tárgy évi felhasználás:  az előző évben 
folyósitott 1%-ból történt 635 E Ft értékben. 



 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
      
Szervezetünk 2.641 E Ft értékben nyújtott az érintettek részére logopédiai 
foglalkozások keretében cél szerinti juttatást. 
 

5. A vezető tisztségvisel őknek nyújtott juttatások kimutatása 
 
A vezető tisztségviselők ezen munkájukért nem részesültek díjazásban. 
 

6. Központi költségvetési szervt ől, elkülönített állami pénzalapból, helyi 
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulás ától és mindezek 
szerveit ől kapott támogatás, valamint az egyéb támogatások m érték. 
 
- NEA-TF-14-M-0359    665.000.-Ft (2014-2015 áthúzódó) 
- NEA-TF-14-SZ-0075  1.500.000.-Ft (2014-2015 áthúzódó) 
- Erzsébetvárosi Civil pályázat  300.000.-Ft 
- Ökotárs Alapítvány     19.293.-Eur (2014.08.01.-2015.03.31.) 
 
 

7. A közhasznú tevékenység kiadásai 
       
anyagköltség:                                                    650.348 Ft 
Igénybe vett szolgáltatások:                           4.108.343 Ft 
(bérleti dij, posta, telefon ktg, logopédusok dija) 
Egyéb szolgáltatás:                                      125.817 Ft 
(bankköltség, biztositás) 
bérköltség:                                                   351.000 Ft 
egyéb személyi jellegű kifizetés:              254.360 Ft 
bérjárulékok:                                               553.652 Ft 
értékcsökkenési leírás:                                      58.270 Ft 
egyéb ráforditás:                                            10.668 Ft 
 
 

8. A közhasznú tevékenységr ől szóló rövid tartalmi beszámoló 

Az Afázia Egyesület hiánypótló és egyedi, mert Budapesten jelenleg csak az Afázia 
Egyesület végez hetente többször ismétlődő rehabilitációs tevékenységet, illetve 
szolgáltatást a baleseten vagy stroke-n átesett afáziások gyógyulása és 
rehabilitációja érdekében. Újszerűsége abban ragadható meg, hogy programjaink 
tartalma igazodik a célcsoport igényeihez, egyéni konzultációk és állapotfelmérés 
alapján dolgozzuk ki a rehabilitáció lépéseit. 
Fontos azt is kiemelni, hogy az agyi sérülés következménye végleges, de folyamatos 
fejlesztéssel az állapotunk javítható.  Az afáziás betegeknek sérült lett a beszéde, az 
írása, az olvasása, összességében, vagy csak részeiben. És ezt pótolni kell, 
pontosan úgy, mint az iskolában tanulunk, naponta, több órában. Ehhez viszont 
oktatók, logopédusok, pszichológusok, nyelvészek és zeneterapeuták sora 
szükséges.    
A tevékenység közvetlen célja a beszéd, a szóbeli, írásbeli kifejezés újratanulása, a 
szókészlet növelése, a tudatos nyelvhasználat és az ezzel összefüggő 



metakommunikáció elsajátítása, a beszédészlelés és beszédmegértés, az 
artikuláció, a hangképzés, a nyelvi jelek fogadása és küldése készségeinek a 
fejlesztése, továbbá az íráshoz és az olvasáshoz, a szövegértéshez szükséges 
kompetenciák kialakítása, gyakorlása. A logopédiai fejlesztés teszi lehetővé az 
afáziával élő személy gondolatainak, akaratának és vágyainak, valamint érzelmeinek 
a közlését és elérhetővé, valamint érthetővé tételét más személyek, illetve társadalmi 
intézmények számára.  
 
Az Afázia Egyesület logopédiai szolgáltatása 
A logopédiai foglalkozások célja a beszéd újratanulása és a kommunikációs formák 
elsajátítása, és ezek eredményeként a munkaerő-piaci elhelyezkedés, a szociális 
biztonság, az oktatásban való részvétel és az önálló életvitel kialakítása, valamint az 
egyenlő esélyű társadalmi részvétel lehetőségeinek a megteremtése. 
A logopédiai terápia órakeretben zajlik.  Az egyéni órákon belül voltak úgynevezett 
vizsgáló órák, ezek célja a kapcsolatfelvétel és a beszédfogyatékos személy 
képességeinek feltérképezése.  
2013-ben 49 új beteg jelentkezett, a felvétel után 28 beteg átkerült a rendszeres 
csoportos foglalkozásokra, és összesen 54 afáziás beteg vett részt rendszeres a 
foglalkozásokon (hetente legalább 4 órában).  
2014-ben 38 új beteg jelentkezett, a felvétel után 23 beteg átkerült a rendszeres 
csoportos foglalkozásokra, és összesen 55 fő (hetente legalább 4 órában), átlagban 
26 x 2 óra csoportos foglalkozáson vett részt. 
Minden foglalkozásról jelenléti ív készül, és a több mint 200 beteg adatai zárt 
szekrényben megtalálhatók. 
2014-ben 10 fő önkéntes (végzett logopédus, hallgató logopédus, gimnazista, 
nyelvész) volt. 

2014-ben az NEA működési és szakmai, az Erzsébetvárosi civil valamint a Norvég 
Civil pályázat keretében tovább bővültek a foglalkozások.  

- Hétfőn (9.00-12.00) három csoportban logopédiai foglalkozások (nagy csoport, 
kis csoport) folynak. 

- Szerdán (11.00-18.00) egyéni, kis csoportos, nagy csoportos logopédiai, 
zeneterápia valamint neuropszichológiai órák vannak. 

- Csütörtökön (14.00-18.00) négy különböző csoportban folynak az egyéni, a 
kis-és a nagy csoportos logopédiai valamint kézterápiai órák. 

- A Péterfy kórház stroke részlegében kétszer két órás foglalkozás folyik az agyi 
sérülés rehabilitációja érdekében, melyhez a logopédust az Afázia Egyesület 
biztosítja és fizeti. 

Az Afázia Egyesület oldalán sok információ megtalálható: www.aphasie.hu  
https://www.facebook.com/ujrabeszelok. 

 

Budapest, 2015. március 14. 

 

                                                                                     Dallos Zsuzsanna 
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