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1. Közhasznúsági fokozatunk az alakulás óta megvan, 2003 óta, Pk.60084/2003 számon. 

A számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó kormányrendelet alapján elkészíti beszámolóját, 

a bizonylatok feldolgozása gépi úton történt. 

2017-ban vállalkozása nem volt, így társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

 

Az Alapítványnak a mérleg fordulónapján köztartozása nem volt. 

 

A közzétett adatok, könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva.  

 

Az adatok nyilvánosságra hozatala megtörtént: - saját Internet oldalunkon 

- továbbá a www.fenypress.at Internetes  

  portálon 

 

Közhasznú tevékenysége (az Alapító Okirat szerint): 

 

1. Szociális tevékenység: A Kuratórium megszavazza, B Gyné és családja részére, bútorok, 

ruhák, élelmiszerek, vitaminok nagy mennyiségben és könyv ajándék. A Kuratórium 

megszavazza, hogy az eddig, is gyakorolt  irodai ajándékozásokat folytatjuk, a hozzánk 

betérő gyerekek, fiatalok részére. A bio boltokból, élelmiszer áruházakból, patikákból, 

MOL kutakról származó termékeket ajándékozzuk részükre, hogy akár ott helyben 

fogyaszthassák el. Illetve készítsünk együtt ételeket, italokat. A Kuratórium megszavaz Sz 

Á és családja részére élelmiszereket, tisztítószert, ruhákat és játékokat. A Kuratórium 

megszavaz V K és családja részére teákat, müzli pelyheket, magokat, ropikat, vitaminokat, 

ruhákat, testápoló készítményeket, tartós élelmiszereket, zöldségeket, nagy 

mennyiségben. A Kuratórium megszavaz F I és családja részére, ruhákat, teákat, 

zöldségeket, vitaminokat, tartós és friss élelmiszereket, cipőket, játékokat, bio 

élelmiszereket nagy mennyiségben. A Kuratórium megszavazza, hogy B I és családja 

részére, gyermek ruhákat, felnőtt ruhákat, játékokat, élelmiszereket, cipőket, 

vitaminokat, ajándékokat adományoz. A Kuratórium megszavazza, hogy P P és családja 

részére, ruhákat, élelmiszert, játékot, ágyneműt, háztartási gépeket, táplálék 

kiegészítőket.  

A Kuratórium megszavaz P A és családja részére ruhákat, könyveket, élelmiszereket, 

tisztítószereket, táplálék kiegészítőket. 

A Kuratórium megszavaz V F és családja részére, cipőket, ruhákat, élelmiszereket, 

ajándékokat, édességeket. 

A Kuratórium megszavaz V J és családja részére, cipőket, ruhákat, játékokat, órát, 

vitaminokat, élelmiszereket, tisztálkodási eszközöket. 

A Kuratórium megszavaz F B és családja részére, cipőket, ruhákat, játékokat. 

http://www.fenypress.at/


 

 

 

2. Kulturális tevékenység: A könyvkiadási tevékenységünket folytatjuk 2017-ben is. 

Megjelent könyveinket kulturális intézményeknek, iskoláknak, civil szervezeteknek, 

családoknak ajándékozzuk ingyenesen. A Kuratórium  megszavazza,  hogy Sz T részére 1 

db koncertjegyet biztosít, plusz egy darab könyvet. A Kuratórium megszavazza, hogy P E 

és gyermekei részére 4 fő részére állatkerti belépőjegyet biztosít. P E önkéntesünkét is 

sokat dolgozik.  Elvált. 1 db könyv ajándék. A Kuratórium megszavazza, hogy az Örömhír 

Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére 10 db belépőjegyet 

biztosítunk, a Vaskakas Bábszínház A rézhegyek királynője c. előadására. Továbbá 

kézműves alapanyagokat és lufikat. Könyvek adományozása. A Kuratórium megszavaz L J 

és felesége részére, 2 db koncertjegyet. A Kuratórium megszavaz I G és D T Krészére 2 db 

koncertjegyet. A Kuratórium megszavaz Sz B részére 1 db koncertjegyet. A Kuratórium 

megszavaz az Örömhír Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére 10 

db belépőt a Vaskakas bábszínház A rézhegyek királynője c. előadásra. H É és családja 

részére 6 db koncertjegyet és 6 fő részére folyamatos korcsolyázási lehetőséget. A 

Kuratórium megszavazza, hogy K N részére 1 db koncertjegyet adományoz. 

A Kuratórium megszavazza, hogy az Első Győri Lions Club részére, megjelent 

könyveinkből, 54 db könyvet és 150 db könyvjelzőt adományoz.  

A Kuratórium megszavazza, hogy a Rulian Group Kft részére, oktatási és kulturális 

tevékenységükhöz, 8 db könyvet, 50 db képeslapot és 150 db könyvjelzőt adományoz. A 

Kuratórium megszavazza, hogy H É részére, 6 db koncertjegyet adományoz és 6 fő 

részére, korcsolyázási lehetőséget biztosít. 

A Kuratórium megszavazza, hogy az Örömhír Általános Iskola részére, kézművességhez, 

alapanyagokat biztosít: papír, színes papír, kartonok, öntapadós kartonok, matricák 

A Kuratórium megszavaz a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ kis 

lakói részére, 10 db bábszínház jegyet.  

 

 

3. Folyamatosan játszó és kézműves foglalkozásokat tartunk. Minden alkalommal 

megvendégeljük, a hozzánk betérő gyermekeket, fiatalokat, készleteinkből. Ételt is 

készítünk részükre. Ajándékokkal is ellátjuk a gyerekeket folyamatosan, iskolai sikerekhez 

kötötten. A Kuratórium megszavazza, hogy az Alapítvány egészségügyi eszközeit az év 

folyamán, ill. 2017-ban is, folyamatosan használják, a működő kapcsolatokon keresztül 

rászorulók részére, tegyék hozzáférhetővé. Önkéntesekkel, partner civil szervezetekkel, 

családokkal dolgozunk.   

A menekülteket befogadó állomásokkal is együttműködtünk, segítettük, a menekült 

gyermekek ellátását, életük javításán dolgoztunk. Segélyeket adományoztunk. Hajlék nélküli 

családokat is segélyeztünk, élelmiszerrel láttunk el. 

 

Az Impulser mágnes matracok, a lágylézer biztosítása, hosszú távú, folyamatos használatra. 

Az önkénteseink teljes elérési körében is folyamatosan használják e termékeket a rászorulók, 

ill. segélyezettjeink, ill. állami gondozott gyermekek és azok a civil szervezetek, akikkel 

kapcsolatban vagyunk. 



 

Alapítványunk nagyon fontosnak tartja, hogy segítsünk abban, hogy mindig legyen 

elegendő vér a Vérellátó Központban. Ezért honlapunkon elhelyeztük az alábbi linkeket: 

• Magyar Vöröskereszt www.veradas.hu 

• Az OVSZ intézeti állandó véradásainak időpontjai www.ovsz.hu/verellato-kozpontok 

• Információk a véradásról és annak feltételeiről www.ovsz.hu 

  

 

Támogatóink: 

- „Komédiás” Kft 

- Hankook Tire Magyarország Kft 

- Ekricsrobit Kft 

- A.D. 2001 

- Baroque Kft 

- B&F Ker. és Szolg. Kft 

- Vidanet Zrt 

- Szintézis Informátikai Zrt 

- Bennovum Kft 

- Kardirex Patika Kft 

- Patent Holding Vagyonkezelő Kft 

- Dr Vácziné Szentlélek gyógyszertár Bt 

- Florens Kft 

- INEXIUM BT 

- Szép Tamás Paracordkarkötők 

- Metal Hammer CNC 

- Libri 

- Flex-Fény 

- Nádorkert Kft 

                                                                                  

Együttműködő partnerek (Igazoláson): 

 

Az Alapítvány tevékenységének számszaki bemutatása: 

 

Magánszemélyek által felajánlott bevétel 1%   120.455,- Ft                                                                                                                                              

                                           

                                                                                                                                    

Egyéb támogatás vállalkozástól:                      703.492,- Ft                                                                                                                                                                       

Magánszemélyektől kapott adomány                79.455,- Ft                                                                  

Különféle egyéb bevétel                                 112.039,- Ft                                                                                                                 

Összes közhasznú tevékenység bevétele:     1.015.441,- Ft 

                                                                                                                

Tárgy évi eredmény:                                     -185.835,- Ft                                                                                      

 

Vezető tisztségviselőinknek személyi kifizetés netto:           nem volt        

 

2017-ben pályázataink, támogatóink: 

• Győri városi pályázat   25420-2/2017                                     300.000 Ft                                                 

 

 
 

http://www.veradas.hu/
http://www.ovsz.hu/verellato-kozpontok
http://www.ovsz.hu/

