HUMÁN SZTRÁDA Szociális, Egészségügyi, Oktatási és
Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
(Nyilvántartási szám: 01-09-884072, Adószám: 21923528-2-41)

2018. január 01. - 2018. december 31.
időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró
Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2019. május 28. (20:29:50)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 24.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2019. 05. 28. 20:29:50) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Közzétevő cég adatai:
HUMÁN SZTRÁDA Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 01-09-884072
Adószám: 21923528-2-41
KSH szám: 21923528-8899-572-01
Székhely: Magyarország, 1044 Budapest Megyeri út 41.
Első létesítő okirat kelte: 2007. július 09.

A vonatkozó időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.
A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.
Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
Beadvány részei
■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
■ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2019; szövege: magyar)
■ független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)
■ közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)
Könyvelő

Könyvvizsgáló

Peknyó Ildikó
Regisztrációs száma: 128836

Vasvári Pál
Regisztrációs száma: 007076

Beküldő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

Pintér Erika

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti
évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

125

121

98

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma
Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2019. május 24.
A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Pintér Erika

Készült: 2019. május 28. (20:29:50)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 24.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2019. 05. 28. 20:29:50) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: HUMÁN SZTRÁDA Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt
Pénznem: HUF
Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-884072
Pénzegység: ezer
Adószáma: 21923528-2-41
2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám
001.

Előző üzleti év adatai
*

Tételsor elnevezése

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

Eszközök (aktívák)

002.

A. Befektetett eszközök

23 352

27 672

003.

I. Immateriális javak

686

220

004.

II. Tárgyi eszközök

22 666

0

0

27 452

22 380

23 140

005.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

006.

B. Forgóeszközök

007.

I. Készletek

008.

II. Követelések

009.

III. Értékpapírok

010.

IV. Pénzeszközök

266

177

3 134

3 466

0

0

18 980

19 497

011.

C. Aktív időbeli elhatárolások

7 543

2 369

012.

Eszközök (aktívák) összesen

53 275

53 181

1 174

7 270

3 000

3 000
0

013.
014.

Források (passzívák)
D. Saját tőke

015.

I. Jegyzett tőke

016.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

017.

III. Tőketartalék

0

0

018.

IV. Eredménytartalék

1 503

-1 826

019.

V. Lekötött tartalék

0

0

020.

VI. Értékelési tartalék

0

0

-3 329

6 096

021.

VII. Adózott eredmény

022.

E. Céltartalékok

023.

F. Kötelezettségek

0

0

30 631

20 626

024.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

025.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

5 204

30 631

15 422

21 470

25 285

026.
027.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások

028.
Források (passzívák) összesen
53 275
53 181
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2019. május 28. (20:29:50)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 24.
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A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2019. 05. 28. 20:29:50) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: HUMÁN SZTRÁDA Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt
Pénznem: HUF
Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-884072
Pénzegység: ezer
Adószáma: 21923528-2-41
2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám

Tételsor elnevezése

001.

I. Értékesítés nettó árbevétele

002.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

003.

III. Egyéb bevételek

004.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

005.

V. Személyi jellegű ráfordítások

006.

VI. Értékcsökkenési leírás

007.

VII. Egyéb ráfordítások

008.

Előző üzleti év adatai *

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

4 770

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

4 657

0

0

193 233

227 227

34 772

41 895

149 897

164 802

6 011

9 105

10 648

9 902

-3 325

6 180

009.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

0

1

010.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

4

85

011.

B. Pénzügyi műveletek eredménye

012.

C. Adózás előtti eredmény

013.

X. Adófizetési kötelezettség

-4

-84

-3 329

6 096

0

0

014.
D. Adózott eredmény
-3 329
6 096
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2019. május 28. (20:29:50)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 24.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2019. 05. 28. 20:29:50) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ
A cég elnevezése:

HUMÁN SZTRÁDA Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Foglalkoztatási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név:

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft.

Statisztikai számjel: 21923528-8899-572-01
Cégjegyzékszám:
01-09-884072
Társasági szerződés kelte:
A cégbejegyzési kérelem benyújtása:
Cégbírósági bejegyzés határozata:

2004.02.19.
2004.02.23.
2004.05.11.

Székhely:

1044 Budapest, Megyeri út 41.

Telephely:

1047 Budapest, Fóti út 71.
1172 Budapest, Liget sor 26.
1045 Budapest, Rózsa utca 3. A. ép. 02. lház. fszt. 1
1045 Budapest, Rózsa utca 3. A. ép. 02. lház. fszt. 2.
1044 Budapest, Garam u. 3. (TESCO áruház) S-13. jelű üzlethelyiség
70368/3. hrsz.

A Társaság jegyzett tőkéje:

100%

3.000.000.- Ft.

Tulajdonosok:

70%
30%

2.100.000.- Ft
900.000,- Ft

Pintér Erika
Kovács Csaba

A tulajdonosok személye és a törzstőke aránya 2016. 10. 25.-én változott.
A Társaság fő tevékenysége: TEÁOR’08
A mérleg fordulónapja:
A mérlegzárás időpontja:

8899 M.n.s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

2018. december 31.
2019. március 31.

A beszámoló formája a Számviteli törvény 22 §-a alapján „A„ típusú Egyszerűsített éves
beszámoló.
A társaság a mérleg szerinti eredményét a Számviteli törvény 71. §-a alapján összköltség eljárással
az „A„ változat alapján határozta meg.
Jelen kiegészítő melléklet az egyszerűsített éves beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet
számszerű adataira épült.

2.
A mérlegben alkalmazott értékelési eljárások
A követeléseket és kötelezettségeket, pénzügyi eszközöket és forrásokat könyv szerinti értéken
mutatjuk ki.
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2018. december 31.
adatok E Ft-ban

Sor
szám

A tétel megnevezése

Előző
év

Előző év/ek/
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

A. Befektetett eszközök ( 02.+04.+06.sor )

02.

I.

03.
04.

IMMATERIÁLIS JAVAK

23 352

0

27 672

686

220

22 666

27 452

02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

05.

04.sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

06.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
06.sorból Befektetett pénzügyi eszk.
07. értékhelyesbítése
08.

B. Forgóeszközök ( 09.+10.+11.+12.sor )

09.

I.

10.

II. KÖVETELÉSEK

11.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

12.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

13.

C. Aktív időbeli elhatárolások

14.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( 01.+08.+13.sor )

KÉSZLETEK

22 380

0

23 140

266

177

3 134

3 466

18 980

19497

7 543

2 369

53 275

53 181

adatok E Ft-ban

3.
Sor
szám

A tétel megnevezése

a

b

Előző év

Előző év/ek/
módosításai

Tárgyév

c

d

e

15.

D. Saját tőke ( 16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor )

1 174

7 270

16.

I.

3 000

3 000

17.

16.sorból: visszavásárolt tulajd.részesedés névértéken

18.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( -

19.

III. TŐKETARTALÉK

20.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

1 503

-1 826

21.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

22.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

23.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-3 329

6 096

24.

E. Céltartalékok

25.

F. Kötelezettségek ( 26.+27.+28.sor )

26.

I.

27.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

28.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

29.

30.

JEGYZETT TŐKE

30 631

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
5 204
30 631

15 422

G. Passzív időbeli elhatárolások

21 470

25 285

FORRÁSOK ÖSSZESEN ( 15.+24.+25.+29.sor )

53 275

53 181

A társaság döntése alapján a tárgyévi vállalkozási bevételei és kiadásainak különbözetéből
céltartalékot nem képzett.
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Rendkívüli ráfordítás tárgyévben nem volt.
A beszámolót érintő 2018. évet módosító tételek
A 2018. évi zárlati munkálatok során előző évet érintő hibákat nem tártunk fel.
A vállalkozás közhasznú tevékenységének bevételei
A társaságnak 2018. évben kizárólag belföldi tevékenységhez kapcsolódó árbevétele volt és ez
nagyrészt az alaptevékenységhez kapcsolódik.
Szervezetünk a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, valamint a szociális igazgatásról és

4.
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényi rendelkezések által meghatározott jogszabályi
keretek között végzi a pszichiátriai-, és szenvedélybetegek közösségi alapellátását.

Működési Támogatás
Támogatás igénybejelentés
Működési engedély

Támogatás forrása

Működési támogatás,
ágazati pótlék, és
kiegészítő ágazati pótlék
támogatás

Szenvedély- és Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátásának finanszírozására
Budapest Főváros Kormányhivatala BPM/3076-4/2018. számú Határozat
az egyházi és nem állami fenntartónak az egyházi és nem állami fenntartású
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
szabályai szerint működési támogatás biztosítása a Fenntartó által nyújtott
szociális szolgáltatás működési, valamint fenntartási költségeihez, a Magyar
Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény41. §-a,
valamint 2., 8., és az 1. számú melléklete XX. Emberi Erőforrás Minisztérium
fejezetének 20. címe alatti 19. 4. (Támogató szolgáltatások, közösségi
ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház
finanszírozása / 4775,1) fejezeti kezelésű előirányzatból.
1. Pszichiátriai beteg Közösségi ellátás - Kv. tv 2/III/3/M
2. Szenvedélybeteg Közösségi ellátás - Kv. tv. 2/III/3/M
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények nem állami fenntartót támogatás illeti meg a KV. tv. 41. § (1)
bekezdés a) - d), továbbá a 350/2017. Kormányrendelet alapján.



A támogatott
tevékenységek köre

Támogatás jogcíme

Éves átlagos tervezett
ellátotti létszám
Támogatás összege

A működési támogatás a szolgáltatás működési és fenntartási költségeihez
adott állami támogatás.
A 350/2017. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján a központi
költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvénynek a szociális ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/B. § szerinti, 2017. 11. hó – 2018.
11. hó hónapra számfejtésre kerülő kiegészítő pótlékhoz és annak szociális
hozzájárulási adójához kapcsolódóan a szociális közfeladatot ellátó
intézményt, szolgáltatást fenntartó nem állami szociális fenntartó részére.
1. Pszichiátriai beteg Közösségi ellátás
2. Szenvedélybeteg Közösségi ellátás
3. Összevont szociális ágazati pótlék
4. Minimálbér és garantált bérminimum támogatás
 225,62 fő - Pszichiátriai beteg Közösségi ellátás
 60 fő - Szenvedélybeteg Közösségi ellátás
 Alaptámogatás 2.000.000.-Ft,
 Egy feladategységre jutó támogatás: 150. 000.-Ft/fő/év

A Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatallal kötött szerződés alapján a közösségi
ellátásra jutó 2018. évi bevétel 5 432 eFt. A 2018. évi szerződött összeg 4 800 eFt, de a teljes
bevételbe beletartozik a 2017. évről passzív időbeli elhatárolásként áthozott 455 eFt., a 2019. évi
bevételből aktív időbeli elhatárolásként érvényesített 632 eFt. A bevételek elhatárolását az ellátásra
szükséges ráfordítások időbeli eltérése indokolta.
A Munkaügyi Központtal kötött VEKOP szerződés alapján a bértámogatás befolyt árbevétele 852 e
Ft.
A HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. a Társasági Szerződésében meghatározott közhasznú céljai
közé sorolt rehabilitációs foglalkoztatást kiemelt feladatának tartja.
Akkreditált foglalkoztatóként, 0021 lajstromszámú Tanúsítvány szerinti engedéllyel rendelkezünk.
2018 évben 115 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattunk a BPU0605/1135-0/2017 számú szerződés alapján.
A rehabilitációs foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 2018. évben 159 975 eFt volt.

5.
Az Emberi Erőforrás Minisztérium által 2017. évi egyszeri támogatásból 2018. évben 1 190 eFt-ot
használtunk fel.
A társaság vállalkozási tevékenységének bevételei
A társaságnak 2018. évben a nonprofit tevékenysége mellett, a fenntartást elősegítő vállalkozási
tevékenysége is volt. A vállalkozási tevékenységhez tartozó bevételek és kiadások nyilvántartása, a
számviteli szempontok figyelembevételével, elkülönülten történik.
A vállalkozási bevételek összesen 840 eFt összegben jelennek meg a következő struktúrában:
-

Szellemi termék bérbeadás bevétele
Folyószámla banki kamat bevétel

2018. évi bevételek összesen
ebből közszolgáltatási bevétel
Vállalkozási bevétel
EU Alapokból származó bevétel
Egyéb bevétel

840 eFt
0 eFt
231 885 eFt
209 925 eFt
840 eFt
498 eFt
20 622 eFt

100,00%
90,53%
0,40%
0,21%
8,86%

A tárgyévi vállalkozói bevétel nem éri el a társasági adóköteles bevételi határt (< 60%).
A tárgyi eszközök értékelése
A társaság a Számviteli politikában megfogalmazott elveket tartja szem előtt. Az eszközök
bekerülési értékét az aktiválásig felmerült költségekkel növelten, a maradványérték meghatározását
az elhasználódási idő végén várható érték alapján állapítja meg.
Tárgyi eszközök értékcsökkenési elveit a társaság nem változtatta meg a lineáris leírási kulcs
alapján kiszámolt tárgyévi értékcsökkenés értéke 9 105 e Ft volt.
A Társaság Kutatás-fejlesztést nem végzett, valamint környezetvédelmi tevékenységet sem
folytatott.
Tárgyévben az átlagos statisztikai létszám: 121,6 fő.
Társadalombiztosítási kifizetőhely létesítése 2017. 12. 01. történt. Azonosító: 141 621 010.
A tagok közül az Ügyvezető/vezető tisztségviselő részére számfejtett járandóságok és juttatások:
 2018. január - december 11 537 eFt munkabér,
 960 eFt ingatlan bérleti díj.
A taggyűlés a tárgyévben osztalékot a közhasznú nonprofit státusz miatt nem állapított/állapíthatott
meg, ezért a tárgyévi eredmény/veszteség teljes összege az eredménytartalékba kerül.
A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetet az 1. sz. melléklet, a tárgyi eszközök változását a 2. sz.
melléklet tartalmazza.
A társaság 2018. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett, de a sajátos közhasznú
tevékenységére tekintettel a beszámolóját könyvvizsgálóval hitelesítteti.
A társaság könyvvizsgálója 2012. 07. 04-től Vasvári Pál (MKVK tagsági száma: 003965), amely
jogviszony a 2012. 01. 01.-én kezdődő üzleti időszaktól érvényes. A 2018. évi könyvvizsgálati díj
362 eFt.

6.
A beszámolót Peknyó Ildikó mérlegképes könyvelő készítette (Lakhely: 1048 Budapest, Sárpatak
utca 4., PM regisztrációs szám: 128836).
Budapest, 2019. május 17.

……………………….……………..
Ügyvezető

Taggyűlési Jegyzőkönyv

A taggyűlés helye

1047 Budapest, Fóti út 71.

A taggyűlés időpontja

2019. 05. 24.

Jelen vannak

Pintér Erika (tag, ügyvezető)
Kovács Csaba (tag)

Napirendi pontok:
1. 2018. évi beszámoló elfogadása
Az Ügyvezető ismertette a 2018. évi Mérleg, az Eredménylevezetés, Kiegészítő
Melléklet, valamint a Közhasznúsági Melléklet tartalmát.
Az Ügyvezető bemutatta a Független könyvvizsgálói jelentést.
1/2019. számú Határozat
A Kft. tagjai elfogadták a Beszámolót és egyúttal megbízzák az Ügyvezetőt, hogy
letétbe helyezéssel kapcsolatban intézkedjen az Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat felé.
2. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
Az Ügyvezető tájékoztatja a taggyűlést, hogy a Társaság 2018. évi egyező mérlegfőösszege 53 181 E Ft, az adózott eredménye pedig 6 096 E Ft (nyereség).
Az adózott eredmény felhasználása: az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.
2/2019. számú Határozat
A Kft. tagjai egyhangúlag elfogadták az Ügyvezető javaslatát. A társaság a
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződésben
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
Egyéb napirendi pont nem lévén az Ügyvezető a taggyűlést berekeszti.
Budapest, 2019. 05. 24.
K.m.f.

…………………………….

…………………………...

Kovács Csaba
tag

Pintér Erika
Ügyvezető

1/2019; 2/2019

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Humán Sztráda Nonprofit Kft tulajdonosainak
Vélemény
Elvégeztem a Humán Sztráda Nonprofit Kft, cégjegyzékszám 01-09-884072 ("a Társaság") 2018. évi
egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december
31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 53 181 E Ft, az
adózott eredmény 6 096 E Ft nyereség -, 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 a Társaság 2018.
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 a társaságtól 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 Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (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.
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 kontrollért, 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 a Társaságnak a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság 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 bocsássak 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.
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Továbbá:
- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állításainak a 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 a 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 a Társaság 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 a Társaság vállalkozás 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 a Társaság 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 a Társaság által
alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is,
ha voltak ilyenek.
Budapest, 2019. május 24.
Vasvári Pál
kamarai tag könyvvizsgáló
1039 Budapest, Zrinyi u 41
kamarai tagsági szám: 007076
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KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
A 2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ
Készült a „Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez” alapján

1. Szervezet azonosító adatai
A Szervezet neve

HUMÁN SZTRÁDA Szociális, Egészségügyi, Oktatási és
Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szervezet székhelye

1044 Budapest, Megyeri út 41.

Szervezet adószáma

21923528-2-41

Képviselő neve

Pintér Erika

Cégjegyzékszám

01-09-884072
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Bejegyzés kelte: 2007/09/27 Közzétéve: 2007/10/18

A jogelőd cég(ek) adatai

HUMÁN SZTRÁDA Szociális, Egészségügyi, Oktatási és
Foglalkoztatási Közhasznú Társaság
01-14-000524

Cégjegyzékszám
A közhasznúsági
adatai

fokozat Fokozat: Közhasznú

Európai Egyedi Azonosító:

HUOCCSZ.01-09-884072

Képviselő neve:

Pintér Erika

Keltezés:
Budapest, 2019. 05. 17.

……………………………
Képviselő aláírása
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység
Szervezetünk 2013. évi V. törvény (Ptk.), Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről,
szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
előírásai alapján közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság.
Tevékenységével jelentősen hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek
kielégítéséhez.
A HUMÁN SZTRÁDA Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a
vonatkozó törvényi szabályozások naprakész ismeretére törekszik, azokat magára nézve kötelező
érvényűnek tekinti. Szervezeti kultúrája dinamikus, a szervezet fejlődéséhez, változásaihoz
alkalmazkodó jellege a szervezet túlélése és sikeressége szempontjából kulcsfontosságú.
Az utóbbi évek igen jelentős változásainak tükrében elmondható, hogy szervezetünk legfőbb értéke
a kollektivizmus, a kölcsönös kötelezettségvállalás, a lojalitás.
Kollégáink foglalkozásbiztonság mellett a szakmai kapcsolatokat és eseményeket helyezik előtérbe,
amelyek a munka és a hosszabb távú karrier szempontjából fontosak, ezért áldozatokat is képesek
hozni.
A feladatorientáltság mellett nagy hangsúlyt fektetnek a szakmai kapcsolatok minőségére is. A
csoportos döntéshozatalt preferáljuk az egyéni helyett, nem kisebbítve az egyén hozzáadott értékét a
csoport teljesítményéhez.
A határozottság, az asszertív viselkedés, az ambíció, a saját jogok megvédésének képessége
központi értéket képvisel. Preferált a konfliktus megoldás és a versengés. Szervezetünknél
határozott, önálló döntéseket hozó, asszertív vezetők vannak. A felmerülő problémákat igyekszünk
logikus, és racionális módon megoldani.
Szervezetünk a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseinek megfelelően, összhangban a
vonatkozó törvényi rendelkezésekkel, a Szenvedély és Pszichiátriai betegek közösségi ellátására
vonatkozó közhasznú tevékenységét az alábbi tartalommal mutatja be:
A HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. 2006. január 1-től a szociális alapellátások keretében
szenvedélybeteg-, és pszichiátriai beteg közösségi ellátást biztosít Budapest mintegy 14
kerületében, és Pécel Város közigazgatási területén.
2017. 01. 23.-án a Budapest Főváros Kormányhivatala BP/0502/392-2/2017. számú Határozatában
foglaltak szerint ellátási területünk mindkét szolgáltatás tekintetében kibővült Budapest Főváros
teljes közigazgatási területére.
Szervezetünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény alkalmazásában
szociális szolgáltató.
Elnevezésében:
HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft – Szenvedély- és Pszichiátriai betegek Közösségi Ellátása.
Ágazati azonosítója: S0251710
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2.1.

A közösségi ellátás önálló alapszolgáltatás a szociális szolgáltatások között.

Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó
problémáik megoldásában.
Szervezetünk kizárólag az 1993. évi III. törvény 65/A. §-ban meghatározott szociális
alapszolgáltatásokat nyújtja. Jogszabályi rendelkezés hiányában a szociális szolgáltatókra a
szociális intézményekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A szociális intézmény:
a hivatkozott törvényben meghatározott nappali, illetve bentlakásos vagy támogatott lakhatást
nyújtó szervezet.
A szervezet a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátása tekintetében, mint
magyarországi székhelyű jogi személyiség nélküli gazdasági társaság fenntartónak minősül.
A HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft fenntartóként köteles biztosítani a szociális intézmény
folyamatos működésének feltételeit, amelyhez az állam szociális szakmai programok
meghirdetésével nyújt segítséget.
A szolgáltatás elnevezése: Szenvedély- és Pszichiátriai betegek Közösségi Ellátása.
A szolgáltatás célja, feladata:
A közösségi ellátás célja, hogy az általa gondozott pszichés problémával küzdő ellátottak integrált
és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve, ha betegségükből adódóan már
kirekesztődtek a társadalomból, reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás és a
pszicho-szociális rehabilitáció minden formáját az igénybe vevő otthonában, illetve
lakókörnyezetében biztosítja.
Ezen tevékenységünk által segítséget nyújtunk a szenvedélybeteg-, és pszichiátriai betegek számára
egészségi, pszichés állapotuk javításában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában,
illetve fejlesztésében; a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik
megoldásában; a szociális valamint mentális gondozásukban, az egészségügyi ellátáshoz való
hozzájutásukban.
A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely
nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi
erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva.
Szervezetünk elkötelezett a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítése, a minőségbiztosítási
rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt.
Ennek érdekében folyamatosan követjük szervezetünk életét, működését meghatározó
szabályozásokat, körülményeket, s az évenkénti felülvizsgálat eredményei, tapasztalatai alapján
aktualizáljuk minőségpolitikánkat, intézményi szervezeti stratégiát, minőségcéljainkat valamint
teljes minőségbiztosítási rendszerünket.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. május 18-án megjelentette a szenvedélybetegek,
illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott alapszolgáltatások, közöttük a közösségi ellátások
szakmai ajánlásait.
A csomag az ajánlásokhoz kapcsolódó, dokumentációs kötelezettség teljesítéséhez szükséges új
formanyomtatványokat is tartalmazott. Az ajánlások 2018. július 1. napjától hatályosak.
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A szakmai ajánlás fő irányelvként kimondja, hogy a közösségi ellátás önálló alapszolgáltatás a
szociális szolgáltatások között. A szakmai ajánlások megjelenése nagy segítséget jelentett a
szolgálatok működtetésében, némileg új aspektusból közelítve az alapellátás szerepét a szociális
szolgáltatások rendszerében.
Fenntartói feladatként jelent meg az új dokumentációs kötelezettség adaptálása az adminisztrációs
rendszerbe.
Az ajánlások szempontrendszerének megismerésére a közösségi gondozók részére szervezett belső
képzés keretében biztosítottunk lehetőséget. Így a változások bevezetése gördülékeny volt.
Szervezetünk a naprakész kliens adatbázis, valamint az esetkezelés nyilvántartásának biztosítása
érdekében saját fejlesztésű online szoftvert üzemeltet.
Az általunk „Margaréta szoftvernek” nevezett rendszer jelentős fejlesztésen esett át, biztosítva
ezáltal a hatályos jogszabályoknak való megfelelést.
Elmondhatjuk, hogy a rendelkezések bevezetése határidőben megtörtént.
A közösségi ellátások szakmai ajánlásainak tartalma
A pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi
ellátások vonatkozásában

A szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi
ellátások vonatkozásában

FOGALMI MEGKÖZELÍTÉS
A közösségi ellátás színterei – eredeti lakókörnyezet
Jogszabályi színtér
A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

FOGALMI MEGKÖZELÍTÉS
SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
AZ ELLÁTÁS CÉLJAI ÉS VEZÉRELVEI
SZOLGÁLTATÁSI ELEMEK – KAPCSOLÓDÓ
TEVÉKENYSÉGEK
AZ ELLÁTÁS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI
SZERVEZETI, INTÉZMÉNYKÖZI
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS
BIZTOSÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI
DOKUMENTÁCIÓ

ELLÁTÁS CÉLJA, VEZÉRELVEK
Módszertani fókusz
Vezérelvek
Esetmenedzselés
SZOLGÁLTATÁSI ELEMEK – KAPCSOLÓDÓ
TEVÉKENYSÉGEK
MEGKERESÉS – KAPCSOLÓDÓ
TEVÉKENYSÉGEK
TANÁCSADÁS – kapcsolódó tevékenységek
ESETKEZELÉS – kapcsolódó tevékenységek
GONDOZÁS (MENTÁLIS GONDOZÁS) –
kapcsolódó tevékenységek
KÉSZSÉGFEJLESZTÉS – kapcsolódó
tevékenységek
ELLÁTÁS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI
Humánerőforrás feltételek, stábmunka jelentősége
Szupervízió
Gondozó és koordináló terápiás munkatárs
munkaköri követelményei
Gondozási feladatkör
Koordináló – Terápiás munkatársi feladatkör
Kompetenciák
Tárgyi feltételek
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SZERVEZETI, INTÉZMÉNYKÖZI
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS
BIZTOSÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

A közösségi pszichiátriai-, és szenvedélybeteg alapellátás, mint szociális szolgáltatás igénybevétele
önkéntes és térítésmentes. A segítséget kérők ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi
ellátásokat.
A pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátó rendszerének folyamatos átalakulása, fejlődésének
eredményeképpen fő feladatként lett meghatározva a bentlakásos intézményi keretek átalakítása
révén az alapellátási szolgáltatások megerősítése. Amelynek fő feladata továbbra is, hogy a
szolgáltatást igénybe vevő megszokott környezetében, képességeinek fejlesztése révén alkalmassá
váljon az önálló életvitelre és aktív részese maradjon a társadalomnak.
A pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás célcsoportját az otthonukban élő, intenzív
támogatást igénylő, hosszan tartó pszichiátriai problémával élők képezik, akik pszichiátriai
kezelésben részesülnek, betegségük ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható,
ugyanakkor a szükségleteiknek megfelelő életvitelük, rehabilitációjuk és szociális biztonságuk
intenzív közösségi ellátással segíthető optimálisan.
A szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátáshoz kapcsolódó szakmai ajánlás kimondja:
„A közösség nemcsak az egyén integrálódását segítő társas környezet, hanem szociális védőháló is,
melynek megtartó erejét, eszközrendszerét használni kell a szenvedélybetegek ellátásában is.
Ismert, hogy az intézményi ellátás hatékonysága csökken azáltal, hogy a kezelés alatt kiemeljük a
klienst a szociális környezetéből, miközben a stressz keletkezésének helyszínén a hozzátartozók
semmilyen segítséget, támogatást nem kapnak a kívánt változás megvalósulása érdekében, a kliens
pedig ritkán tanulja meg az intézményben az otthoni stressz kezelésében hatékony eszközöket. A
hatékonyságot csak komplex, integrált módon, az ellátott családjának és környezetének bevonásával
lehet növelni.”
Természetesen fontos tény az is, hogy a pszichiátriai betegek intézményi ellátása feltétlenül
szükséges, de nem elegendő, ugyanis a szociális környezetből kiemelt kliensek nem szembesülnek a
stressz keletkezésének helyszínén adódó körülményekkel, a család, illetve hozzátartozók
hozzáállásának módjával, így a lakókörnyezetbe visszakerülve folytatják a kezelést, megelőző
életmódjukat, ezáltal csökkentve a hatékonyságot. Ezért érezzük fontosnak egy olyan szociálisrehabilitációs háló kiépítését, mely lehetővé teszi a pszichiátriai és szenvedélybetegek
lakókörnyezetében történő ellátását, csoportos rehabilitációját, motiválását, teljesebb élethez való
jutásának lehetőségét; foglalkoztatási programokba történő bevonását.
Az ellátási területek bővítésére hosszas szakmai egyeztetést követően került sor.
Akkreditált foglalkoztatóként látókörünkbe kerülő megváltozott munkaképességű munkavállalók
között jelentős igény merült fel a közösségi alapellátás iránt, mely messze túlmutat az ellátásba
vonható
létszámon.
Alapvető
közhasznú
célunkkal
egyezően
pszichiátriai-,
és
szenvedélybetegséggel élő megváltozott munkaképességű kliensek körében igyekszünk elérhetővé
tenni a foglalkoztatottságot.
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Célunk a szolgáltatást igénybe vevők számára az elvárható minőségnek megfelelő ellátás nyújtása,
azaz a kliens elégedettségének elérése. Szervezetünk elfogadja azt az álláspontot, miszerint a
társadalmi integráció és a munkaerő-piaci részvétel nem válik el egymástól. Az aktív integrációra
irányuló megközelítés sikeres alkalmazása a különféle elemek közötti együttműködésen múlik.
Ezen aktív integrációnak nevezett, holisztikus szemléletű stratégiák megvalósítását tekintjük
elsődleges feladatunknak.
Jogszabályi háttér
A közösségi ellátás szolgáltatás kereteit a
 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátások (továbbiakban: Szt.), –
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: R),
 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről (továbbiakban Ig. R.) szabályozza.
Ezek a jogszabályok határozzák meg többek között a szolgáltatás tartalmát, a szolgáltatást nyújtókra
vonatkozó képesítési előírásokat, az ellátást igénylők körét és az igénybevételi eljárást.
Örömmel mondhatjuk, hogy 2018 évben a pszichiátriai beteg szolgálat kapacitása további 88 fővel
emelkedett, így a szolgálatokban jelenleg
 256 fő pszichiátriai beteg, valamint
 60 fő szenvedélybeteg ellátására van lehetőség.
Egy közösségi gondozó, vagy közösségi koordinátor legfeljebb 25 fő ellátottról gondoskodhat. A
közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor további 10 fő ellátottról gondoskodhat, amennyiben
a gondozottak legalább felénél a rehabilitációs folyamat intenzitása nem haladja meg a havi 4
találkozást.
Célcsoport
Az ellátási területen bejelentett lakcímmel rendelkező vagy életvitelszerűen a területen tartózkodó,
elsősorban a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú szenvedély- és pszichiátriai
betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik
életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget.
Szervezetünk a megkereső tevékenység hatékonyságához tartozónak érzi azoknak a
rendezvényeknek szervezését, melyek a lakosság érzékenyítését szolgálják, továbbá a média
kommunikációs csatornáinak igénybevételét, szórólapok, plakátok kihelyezését.
Szolgáltatási elemek
 Megkeresés
 Tanácsadás
 Esetkezelés
 Gondozás, mentális gondozás
 Készségfejlesztés
Az esetkezelés a szolgáltatásnyújtás teljes időtartama alatt folyamatosan megjelenik, az egyes
pszichoszociális rehabilitációs tevékenységi elemeken keresztül.
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A készségfejlesztés, mint szolgáltatási elem hangsúlyosan van jelen, de a mentális gondozási
tevékenység szerves részét képezi.
A közösségi pszichiátriai ellátás szolgáltatásának módszertana komplex és integrált.
A közösségi ellátás a pszichoszociális rehabilitáció eszköztárával segíti a közösségi ellátás az
igénybe vevők felépülését :
 a kliensek megküzdési képességének erősítésével,
 önsegítő aktivitásuk ösztönzésével,
 felelősségérzetük ébren tartásával,
 készségfejlesztéssel,
 személyes szabadságuk tiszteletben tartásával,
 erőforrások felkutatásával,
 segítő intézmények közti együttműködés serkentésével,
 hozzátartozók támogatásával.
A szolgálat munkatársai a fent említett szolgáltatásokat az ellátott otthonában, a nyitva álló
helyiségeiben:
 1047 Budapest, Fóti út 71.,
 1045 Budapest, Rózsa utca 3. A. épület fszt. 1.,
 valamint a 1045 Budapest, Rózsa utca 3. A. épület fszt. 2.,
illetve lakókörnyezetében, vagy az ellátott előfordulási helyén személyesen biztosítják vagy
közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással segítik az azokhoz való hozzájutást.
A szolgáltatásnyújtás rendszerességét a munkatársak az ellátottal közösen határozzák meg, mely a
kliens személyes céljaira és egyéni szükségletekre alapozott gondozási tervben kerül rögzítésre.
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2.2.

Rehabilitációs foglalkoztatás

A HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft.-nél a rehabilitációs foglalkoztatás 2011. évben kezdődött
meg 35 fővel. Akkreditált foglalkoztatóként a TÁMOP 111 projekt keretében tevékenykedtünk.
Szervezetünk további foglalkoztatási programokban (közfoglalkoztatás, VEKOP) is folyamatosan
jelen van.
Foglalkoztatási rendszerünk a „Megfelelő’ Megélhetést biztosító Foglalkoztatási Program” a
D’LEP©, egyesíti azokat az eredményeket, melyeket szervezetünk szakemberei az elmúlt 15 évben
megtapasztaltak a szociális, a foglalkoztatás és az oktatás területén. Szolgáltatásunkat, a
folyamatosan változó gazdasági helyzet, a Társadalmi Felelősségvállalás szükségessége, a
nagymértékű megélhetési különbségek, és az egyenlő bánásmód értékei hozták létre.
A rehabilitációs foglalkoztatás célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása
akként, hogy a foglalkoztatás a munkaképesség - változás mértékét figyelembe vevő munkaköri
feladatok ellátásával, a Szervezet Társasági Szerződésében megjelölt közhasznú tevékenységének
elősegítésére irányuljon. A kormányzati célokkal egyezően, a munkavállalók esetében csökkenjen
az egészségügyi szakellátás, a szociális szakellátás igénybevételének gyakorisága. A társadalmi
kirekesztettség, a stigmatizáció és a diszkrimináció a pszichoszociális fogyatékossággal élők
tekintetében súlyos plusz terheket okoz, jelentősen rontja az életminőséget, az önálló életvitel
lehetőségét és a munkavállalást.
A HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft., mint munkáltató a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján részesül támogatásban.
A befogadott megváltozott munkaképességű létszám alakulása
2014
2015
2016
2017
80 fő
83 fő
82 fő
111 fő

2018
115 fő

A közösségi alapellátás és a rehabilitációs foglalkoztatás együttes jelenléte egyedülálló
hatékonysággal erősíti a rendszerekben lévő lehetőségeket.
A befogadott kliens létszám alakulása
2009 2012
2013
2011
Szenvedélybeteg
424
100
102 fő
szolgálat
fő
fő
Pszichiátriai
425
140
142 fő
beteg szolgálat
fő
fő

2014

2015

2016

2017

2018

80 fő

60 fő

60 fő

60 fő

60 fő

108 fő

88 fő

139
fő

168 fő

225,62 fő

A közösségi szenvedély-, és pszichiátriai beteg alapellátás keretében nyújtott szolgáltatások
igénybevétele önkéntes és térítésmentes.
Klienseink ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátásokat. A szolgáltatáselemek
szükségességét minden esetben a kliensek szükségletei határozzák meg.
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
2018

9.
3.

Közhasznú tevékenység bemutatása (tevékenységenként)

3.1.1. Közhasznú tevékenység megnevezése

Szociális alapellátás / Pszichiátriai
betegek közösségi ellátása
1993. évi III. törvény,
3.1.2. Közhasznú tevékenységhez
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet,
kapcsolódóközfeladat, jogszabályhely
9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet
Pszichiátriai betegek
3.1.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja
3.1.4. Közhasznú tevékenységben részesülők
384 fő
száma
3.2.1. Közhasznú tevékenység megnevezése

Szociális alapellátás / Szenvedélybetegek
közösségi ellátása
1993. évi III. törvény,
3.2.2. Közhasznú tevékenységhez
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet,
kapcsolódóközfeladat, jogszabályhely
9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet
Szenvedélybetegek
3.2.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja
3.2.4. Közhasznú tevékenységben részesülők
112 fő
száma
3.5.
Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek magas száma hazánkban folyamatos társadalmi
problémát jelent, mely indokolttá teszi a produktív kezelési eljárások, támogató szolgáltatások
működését.
A kliensek intézményi ellátása önmagában nem elegendő, ugyanis a szociális környezetből
kiemelt kliensek a lakókörnyezetbe visszakerülve nagy százalékban visszatérnek maladaptív
megküzdési mechanizmusaikhoz.
Hatékony és hosszú távú változást csak integrált, komplex közösségi szolgáltatással, a
természetes támogatók bevonásával lehet elérni.
2018 évben is arra törekedtünk, hogy a már elkezdett jó gyakorlatainkat folytassuk, illetve
további innovatív programokat dolgozzunk ki a szociális háló erősítése érdekében, amely
lehetővé teszi a pszichiátriai- és szenvedélybetegek szükségletalapú ellátását, rehabilitációját,
életminőségének javulását, ezáltal fokozva aktivitásukat, társadalmi részvételüket.
Szervezetünk a hatékonyabb és átláthatóbb közösségi gondozás érdekében 2009-ben létrehozta
azt a Margaréta Adminisztrációs Szoftver-t, amely internet alapon, online rendszerben
működött. Az adminisztrációs program a naprakészség mellett, gyors, pontos adatkezelést
biztosít, megfelelve a kötelezően elvárt adatszolgáltatásoknak.
Nagyon nagy eredmény, hogy munkavállalók a gyakorlati munka során bővíthetik
tapasztalatukat és részt vehetnek szakmai továbbképzéseken, ami elősegíti szakmai tudásuk
fejlesztését. A rendszeres teamszupervízión való részvétel során is lehetőségük van a szakmai
kompetenciák fejlesztésére.
Az ellátási terület bővítése szükségessé tette a munka feladatok optimális ellátása érdekében
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történő fejlesztést – személyautó beszerzés – ami lehetővé teszi a gondozói feladatok ellátását
végző munkatársak, valamint a kliensek szállítását.
Tájékoztató anyagok közzététele, szakmai információszolgáltatás
Az alapszolgáltatás elérhetőségét lakosság irányába elsősorban a gondozók személyes
kapcsolatfelvételek során terjesztik, valamint a rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevő
kollégák szervezett keretek között, mely munkához folyamatosan frissített szóróanyag készült,
rendszeresen készítettük a szolgálatot bemutató A/3-as plakátokat, továbbá időszakosan
megjelentünk szolgálataink felhívásával a kerületi lapokban.
A tájékoztató anyagok tartalmazzák az alapellátás megnevezését, az igénybevevők körét, az
igénybevétel módját, az ellátáselemek rövid leírását.
Internetes felületünk a http://humansztrada.hu/, mely a megkereső tevékenység, egyben a
folyamatos szakmai tájékoztatás kiemelt színtere.
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3.3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése
3.3.2. Közhasznú tevékenységhez
kapcsolódóközfeladat, jogszabályhely

Rehabilitációs foglalkoztatás
1993. évi III. törvény,
327/2012. (XI.16.) Kormány rendelet,
1998. évi XXVI. törvény
Megváltozott
munkaképességű
3.3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja
személyek
3.3.4. Közhasznú tevékenységben részesülők
265 fő
száma
3.3.5.
Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Rehabilitáció alatt elsősorban azt az összetett segítő folyamatot értjük, ami biztosítja, hogy
az egészségkárosodás egyéni és társadalmi következményei a legkisebb veszteséget
okozzák. Mindenkinek szüksége van rá, aki olyan károsodással él, amely funkciókárosodást
vagy vesztést okoz, olyan mértékben és összetételben, amire korábbi életviszonyai
fenntartásához szüksége van.
A rehabilitáció olyan szervezett segítség, amit a társadalom nyújt az egészségében, testi
vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékos személynek,
hogy helyreállított vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyet a
közösségben.
A rehabilitáció egészségügyi, pszichológiai, oktatási - nevelési, foglalkoztatási és szociális
intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, egyénre szabott, az érintett személy
tevékeny részvételével megvalósuló alkalmazása. A fogyatékossággal élők hosszú távú
foglalkoztatásának célja az esélyegyenlőség biztosítása, hogy a fogyatékossággal élők
élvezhessék az emberi méltósághoz, az egyenlő bánásmódhoz, a független életvitelhez és a
társadalomban való részvételhez való jogaikat es váljanak a társadalom aktív tagjává.
Támogatási szerződés szám: BPU-0605/1135-0/2017 ez által a keretszerződésben 115 fő
(átlagos állományi létszám) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatási
létszám került rögzítésre. Az 100 fő (átlagos állományi létszám) tartós foglalkoztatott -,
felajánlott keretlétszám teljesítése az éves időszak tekintetében 107,51 %-os /átlagban 108
fő/ eredménnyel teljesült; míg a 15 fő (átlagos statisztikai állományi létszám) tranzit
foglalkoztatott -, felajánlott keretlétszám teljesítése az éves időszak tekintetében 67,8 % -os
/átlagban 10 fő/ eredménnyel teljesült. Egészében 117,67 %-os eredménnyel teljesült.
Terveink szerint, közhasznú céljainknak megfelelően a rehabilitációs foglalkoztatás egyik
színtere a szervezetünk fenntartásában működő szociális alapellátásként nyújtott közösségi
pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás; ennek tükrében az ellátotti létszám a pszichiátriai
betegek közösségi ellátásában 168 fő volt.
2018. 04.hónaptól pszichiátriai betegek közösségi ellátás ellátotti létszámának 88 fővel
történő emelése került befogadásra; ennek tükrében az ellátotti létszám 225,62 főre
emelkedett és a szenvedélybetegek közösségi ellátásában 60 fő maradt.
Az MMK-s foglalkoztatás ezen tevékenységünkhöz közvetlenül, és közvetve kapcsolódva
valósul meg. Elmondhatjuk, hogy az általunk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű
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személyek a komplex felülvizsgálati eredmények szerint 78,26 %-ban pszicho - szociális
fogyatékossággal élnek, 11,30%-ban szenvedélybetegségben szenvednek. Az évek során ez
az arány nagy változást nem mutat. A program indulásakor és jelenleg is ezt a célcsoportot
célozzuk meg, hiszen szakmai tapasztalataink szerint ezen ellátotti kör elhelyezkedési esélye
a munka világában igen alacsony. Ez az ellátotti kör foglalkoztatásba való bevonása
folyamatosan megvalósul.
A Szenvedélybetegek közösségi ellátásából 13 fő, a Pszichiátriai betegek közösségi
ellátásából 90 fő foglalkoztatása valósult meg az év során. Jelentős eredménynek tartjuk,
hogy az évek óta szűk környezetében élő pszichiátriai/szenvedély beteg, képessé vált a
kimozdulásra, a rendszeres napi tevékenység végzésére és alkalmassá váltak az idő
strukturálására. A megfelelő munkafeladatok megtalálása segíti őket, hogy a mindennapi
munkavégzés során elért eredmények hatására önbizalmuk erősödjön. Eredmény
számunkra, hogy munkavállalóink egy része képessé vált azonos problémával küzdő
embereknek segíteni munkája során, ezáltal konfliktuskezelésük és stressz tűrő képességük
nagymértékben fejlődött.
Az évek során ez az arány nagy változást nem mutat.
A program indulásakor és jelenleg is ezt a célcsoportot célozzuk meg, hiszen szakmai
tapasztalataink szerint ezen ellátotti kör elhelyezkedési esélye a munka világában igen
alacsony. Ez az ellátottikör foglalkoztatásba való bevonása folyamatosan megvalósul.
A bevonást követően fontos feladat a foglalkoztatásban való tartós, folyamatos részvétel
elérése, megtartása. Ennek akkor a legmagasabb megvalósulási aránya, ha a munkavállalók
egészségi állapotának legmegfelelőbb, „egyénre szabott” munkafeltételek biztosítása
megtörténik, valamint az optimális munkafeladatok megtalálása segíti őket, hogy a
mindennapi munkavégzés során elért eredmények hatására önbizalmuk erősödjön.
Eredmény:
- szűk környezetéből történő kimozdulás,
- a rendszeres napi tevékenység megszervezése, végzése,
- idő strukturálására,
- kapcsolatok kialakítása.
A rehabilitációs foglalkoztatás előírt személyi feltételeivel kapcsolatban vállalt
kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk. A tanácsadó munkakört egész évben
egy személy töltötte be, megbízásos szerződéssel havi 4 órában. A mentori feladatokat az év
folyamán négy fő látta el. A négy fő közül egy fő megváltozott munkaképességű
munkavállaló volt szociális munkás végzettséggel.
Együttműködési szerződést kötöttünk a Salva Vita Alapítvánnyal, azzal a céllal, hogy a
kiskereskedelmi bolt terepet biztosítson a Segítő vásárlás védjeggyel ellátott termékek
forgalmazásában, hogy minél nagyobb piaci színteret kapjon a megváltozott
munkaképességű embereket foglalkoztató akkreditált, védett munkáltatók által
foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók által előállított termékek.
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Esélyegyenlőségi Tervünk tartalma: a HUMÁN SZTRÁDA Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. munkaviszonyban álló hátrányos helyzetű
munkavállalói csoportok, mint kiemelt célcsoportok, így különösen:
 a nő,
 a negyven évnél idősebb,
 a roma identitású,
 a fogyatékos,
 a két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő, vagy
 a tíz éven aluli gyermeket (gyermekeket) nevelő egyedülálló,
 a tartósan beteg, a megváltozott munkaképességű,
 az idős hozzátartozót ápoló,
 a pályakezdő foglalkoztatott.
Az Esélyegyenlőségi Terv alapelvei:
1.) A Munkáltató a foglalkoztatottak kiválasztása, illetőleg a foglalkoztatás során betartja az
egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeit és fellép a hátrányos
megkülönböztetés minden formája ellen. A Munkáltató tilt minden zaklatást, jogellenes
elkülönítést, megtorlást.
Tilt minden közvetlen, és közvetett hátrányos megkülönböztetést, amelynek eredményeként
egy személy vagy csoport valós, vagy vélt neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége,
nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi
állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi
állapota, anyasága (várandóssága) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása,
életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott
időtartama, érdekképviseletihez való tartozása, egyéb helyzet, tulajdonsága vagy jellemzője
miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más.
2.) Biztosítja, hogy a pályázók és a foglalkoztatottak közötti megkülönböztetésre kizárólag a
munkakör betöltése szempontjából releváns képzettség, készség és szakismeret figyelembe
vételével,




a hivatali beosztás és a munkakör sajátosságai,
az elvégzett munka mennyisége és minősége alapján,
valamint az életesélyek egyenlőtlenségéből fakadó hátrányok enyhítése céljából legyen
lehetőség, a jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott módon.

3.) A fenti célokat szem előtt tartva a Munkáltató folyamatosan figyelemmel kíséri a
foglalkoztatott állomány összetételének alakulását, a tényleges helyzet felmérése alapján
kijelöli az esélyegyenlőség szempontjából kiemelt célcsoportokat, és belső szabályzataiban
meghatározza azokat a szempontokat, feltételeket és támogatási formákat, amelyek az
esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják.
4.) A Munkáltató az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek vélt vagy
valós megsértése esetén biztosítja az eset körülményeinek teljes körű, érdemi kivizsgálását,
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s e célból együttműködik mind a sérelmet szenvedett féllel, mind az ügyben eljáró
hatósággal, továbbá gondoskodik az okok feltárásáról, indokolt esetben megteszi a személyi
felelősség érvényesítéséhez, valamint a további jogsértés megelőzéséhez szükséges
intézkedéseket.
A HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft munkáltató minőségében tiszteletben tartja a
Munkavállalók személyiség jogait, emberi értékeit, méltóságát, egyediségét, továbbá
biztosítja az Alaptörvényben deklarált védelmüket.
A megváltozott munkaképességű munkavállalók jogai és érdekei védelmével összefüggő
intézkedések
 Az egészségkárosodottak, a fogyatékkal élők, különböző betegség csoportok
érdekvédelmi szervezetei működéséről, tevékenységéről, elérhetőségéről a segítő
szolgáltatásokhoz való hozzáférésről napra kész információt biztosítunk
munkavállalóink számára.
 Törekszünk e szervezetekkel minél szorosabb kapcsolat kialakítására. Cégünk az
érdekképviseleti szervek javaslatait, észrevételeit minden esetben megfontolja, és ha
lehetőség van rá, figyelembe veszi azokat.
 A betegjogi, ellátott jogi és gyermekjogi képviselő hálózat területileg illetékes
képviselőjének elérhetősége jól látható helyen kifüggesztésre kerül a munkahelyen.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
4.1. Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

4.2. Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

4.3. Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

0
0
0
0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

(Adatok ezer forintban)
Tárgy év
0
Tárgy év
0
Tárgy év
0
0
0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
5.1. Tisztség

Előző év (1)
9 415
Előző év (1)
0
9 415

Ügyvezető
5.2. Tisztség
A.
A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (összesen)
Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen)

9 415
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(Adatok ezer forintban)
Tárgy év (2)
11 537
Tárgy év (2)
0
11 537
11 537

15.
6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban)
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel
ebből:

198 003

231 885

0

0

0
181 921
2 970

0
209 925
498

13 112

21 462

201 332
149 897
200 635
-3 329
12

225 789
164 802
225 133
6 096
12

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. Tárgyévi 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

Tárgyév (2)

Mutató teljesítése
Igen
Nem
X
X
X

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c)
[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen
Nem
X
X
X

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]
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