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1. A Szervezet bemutatása
1.1 Alakulás
A Szervezetet a Fővárosi Törvényszék 1990-ben jegyezte be. A Szervezet az
Alapszabályban leírtak szerint működik.
1.2 Fő cél
A magyarországi rákbetegek érdekeinek országos képviselete, érdekérvényesítése.
1.3 Cím
A Szervezet székhelye: 1122 Budapest, Ráth György utca7-9.
1.4 A Szervezet formája
Közhasznú besorolással rendelkező egyesület.
1.5 A Szervezet képviselője
A Szervezet elnöke: Dr. Szabó János
Képviseleti joggyakorlás módja: önálló

2. A számviteli politika alkalmazása
2.1 Könyvvezetés módja
A Szervezet kettős könyvvitelt vezet.
2.2 Könyvvezetés pénzneme
A Szervezet könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és
szabályai szerint vezeti.
2.3 Könyvvizsgálat
A Szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett.
2.4 Beszámoló formája és típusa
A Szervezet a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt egyszerűsített éves
beszámolót, és közhasznúsági mellékletet készít. Az eredmény megállapításának
választott módja: összköltség eljárás. A Szervezet a beszámolóban a mérleget „A”, az
eredmény-kimutatást „A” változatban állította össze.
2.5 Üzleti év
Jelen beszámoló a 2020. 01. 01.– 2020. 12. 31 időszakot öleli fel, a mérleg
fordulónapja 2020. 12. 31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés választott időpontja 2021. április 30. Az ezen időpontig ismertté
vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények
hatásait a beszámoló tartalmazza.
2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák
hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti
évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot
meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a
tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül
bemutatásra.
2.8 Lényeges hibák értelmezése
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba, ha egy adott üzleti évet
érintően feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes, előjeltől független összege meghaladja a hiba elkövetésének
üzleti évére vonatkozó számviteli beszámolóban kimutatott nettó árbevétel húsz
százalékát és mérlegfőösszeg húsz százalékát is.
2.9 Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a
tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek
összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió
forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez
képest nem változott.
2.10 Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb
körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az
eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás
elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési
leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás
tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke
valószínűsíthetően nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték
akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a
különbözet meghaladja a 200 ezer Ft-ot.
Értékcsökkenési leírás változásának hatása
Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további
változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.
2.11 Értékhelyesbítések alkalmazása
A Szervezet az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem
értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.
2.12 Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek
értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.
2.13 Számviteli politika más változásainak hatása
A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl
jelentős módosítás nem történt
2.14 Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.
2.15 Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.
2.16 Eltérés a törvény előírásaitól
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a
törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök
Megnevezés
Befektetett eszközök összesen:

Ezer Ft-ban
459

Üdülési jog

92

Tárgyi eszköz

367

Forgóeszközök:

13.853

Készlet összesen:

2.331

A4-es kiadvány

249

A5-ös kiadvány

952

Béres csepp

1.130

Követelések összesen:

148

A szervezet vagyona 2020. december 31. -én:
Szla.szám

Megnevezés

Ezer Ft-ban

Pénzeszközök:
3811

Központi pénztár

3812

Napforduló pénztár

3813

Klubok pénztára

161
73
2.474

Pénztárak összesen

2.708

3841

Budapest bank

8.659

3852

Nagy Margit Díj számla

7

Bankszámlák összesen:

8.666

Pénzeszközök összesen:

11.374

Aktív időbeli elhatárolások:
3912, 3913

2020. évi ki nem ut. támogatások

Eszközök összesen:

238
14.550

Források
Saját tőke elemek :
Megnevezés

Ft-ban

Halmozott tőkeváltozás:
Tárgyévi eredmény
alaptev.:
Tárgyévi saját tőke:

Ezer Ft-ban
10.135.994

10.136

872.876

873

11.008.870

11.009

Kötelezettségek részletezése
Számlaszám

Megnevezés

Ezer Ft-ban

448

Telefon lízing

116

45123

Klubtagok által nyújtott kölcsön

111

453

NRSZH előleg 2021. év

454

Belföldi szállítók

160

462

Szja munkáltatói

141

4633

Letiltás munkavállalóktól

113

4733

Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka

4734

Társadalombiztosítási kötelezettség

Kötelezettség összesen:

2.354

8
364
3.367

Passzív időbeli elhatárolás
A passzív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki a 2020. évre átvitt bevételeket és a
2020. évben esedékes visszafizetési kötelezettséget
Szla.

Megnevezés

Ezer Ft-ban

4813

NAV 2019. évi Szja 1%

164

4814

NAV 2016. évi Szja 1%

10

Összesen:
Források összesen:

174
14.550

2020. évi eredmény kimutatás tételei
Bevételek:
Számla

Megnevezés

Ezer Ft-ban

9113, 9114

Tagdíj alapítóktól

9116

Egyesületek éves tagdíja

912

Adományok

12.071

9632

Minisztériumi támogatások

20.000

914

Önkormányzati támogatások

916

NAV 1%

9636, 9637

MMK-s bértámogatás

Támogatások összesen:

1.728
40

301
1.394
28.732
64.266

964, 968, 969

Egyéb bevétel

297

9711

Banki kamat

130

Egyéb bevétel:

427

Összes bevétel:

64.693

Kiadások:
Szla.
511, 521,
513
522
535
524
527
529, 521,
526
53101
5321
541, 542

Megnevezés

Ezer Ft-ban

Működési és fenntartási költségek

3.577

Bérleti díj
Tagdíjak
Posta, fax, telefon kts.
Igénybe vett szolgáltatás (központ)

2.276
93
396
11.367

Egyéb igénybe vett szolgáltatás

11.743

Pályázati költség ( klubbok )
Bankköltség
Bérköltség

12
422
23.680

551

Személyi jellegű kifizetések

811

561
571

Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás

247
246

863

Egyéb cél szerinti ráfordítás

Költségek-ráfordítások összesen:

8.950
63.820

4. A Rákbetegek Országos Szervezete beszámolója 2020. évben

végzett munkájáról, közhasznúsági tevékenységéről
A szervezet Alapszabályában foglalt céljai:
•

A

magyarországi

rákbetegek

érdekeinek

országos

képviselete,

érdekérvényesítése,
•

a rákbetegek klubjainak összefogása és meghatározott témakörökben
közvetlen segítése,

•

a

rákbetegséggel,

a

rákbetegek

életével

kapcsolatos

széleskörű

szemléletformálás,
•

a rákbetegek kellő mértékű, humánus és szakszerű tájékoztatása, jogai
megismertetése, érdekképviselete,

•

a segítő szolgáltatások biztosítása.

A szervezet kiemelkedően közhasznú feladatai között olyan tevékenységeket
folytatott, olyan szolgáltatásokat nyújtott, amelyeket az adott működési területen az
állami, önkormányzati, egészségügyi és szociális ellátó rendszerek nem, vagy csak
hiányosan

biztosítottak.

Pszicho-szociális

segítő

programokban,

partneri

kapcsolatokban együttműködött az onkológiai osztályokkal, gondozókkal, szociális,
rehabilitáció, ápoló és hospice intézményekkel önkormányzatokkal és civil
szervezetekkel ország szerte.
A Rákbetegek Országos Szervezete 2020. évben is az alábbi szakmai
célfeladatokat vállalta:
•

A

rákbetegek

országos

érdekképviseleti

szervezeteként

működik,

tevékenységével szolgálja a rákbetegek gyógyulását, jobb életminőségét,
társadalmi rehabilitációját,
•

segíti a rákbetegek tájékoztatását, egészségnevelését, segítséget nyújt szociális
ügyekben, kiadványok biztosításával,

•

működteti a Szervezet központi irodáját,

•

elősegíti tagszervezetei működését és támogatja rehabilitációs tevékenységét,

•

Napforduló Segítő Szolgálatok működését és szakmai irányítását biztosítja,

•

előadásokat és beteg-oktatási programokat szervez.

Szervezetünk közhasznú szervezetként elsősorban rákbetegséggel kapcsolatos
megelőző, felvilágosító és ehhez kapcsolódó segítői munkát végzett 2020-ban is.
Munkavégzésünk során hivatalsegédi munkakörbe sorolt munkafeladatokat végeznek
munkavállalóink, többségük szokásos telephelyen kívül végzett tevékenységként az
egészségi állapotuknak megfelelő részmunkaidős foglalkoztatásban.
Munkatársaink feladatkörükbe a rákbetegséggel kapcsolatos felvilágosító, nevelő
munka tartozik, mely során felvilágosító kiadványokat terjesztenek, kisebb
felvilágosító előadásokat szerveznek és minden egyéb olyan feladatot ellátnak, mely
segítheti a rákbetegséggel kapcsolatos megelőző, felvilágosító munkát.

Szervezetünk 2020. évi főbb tevékenységei:
A személyes kontaktus helyett az elmúlt évben kiemelt szerepet kaptak az online
eszközök és a közösségi felületek. Az elmúlt évben online hírlevelet indítottunk el,
amely legalább havi rendszerességgel összefoglalja a szervezeti élet legfontosabb
eseményeit, közli a klubok, tagegyesületek híreit.
Az Egyesületünk által nyújtott szolgáltatásokat a Napfordulós Szolgálatokon
keresztül juttatjuk el vidékre, és ott dolgozó szakembereinken keresztül tartjuk a
térségben élő érintettekkel a kapcsolatot. Ezeket is tovább működtettük.
Munkatársaink a legnehezebb időszakokban is a helyükön voltak, és szívesen
fogadták a hozzánk érkező ügyfeleket és egyesületi tagoka.
Szervezetünk továbbra is sikeresen képviseli hazánkat az EUROPA Donna mellrák
ellenes, 47 országot tömörítő koalícióban. Természetesen a meghirdetett személyes
találkozók és kurzusok elmaradtak, ebben az esetben is online tartottuk a kapcsolatot.

Résztvevői, és országos szervezői voltunk a „Free webinar” - Breast Cancer
Treatments nemzetközi rendezvénynek 2020. október 14-én, amely laikusok számára
biztosított élő online kapcsolódást egész Európa számára. Ennek segítségével
széleskörű felvilágosító kampányt, és interaktív tájékoztatást tudtunk nyújtani
elismert orvosok, és professzorok bevonásával a nagyszámú érdeklődő, és érintett
számára.
A szervezet munkájában nagy segítséget jelent az önkormányzatoktól kapott
támogatás, mely az ország minden részén működő klubok kapnak a saját helyi
önkormányzattól.
A támogatást minden esetben cél szerinti felhasználásra fordítják, pl. a klubok
rehabilitációs és rekreációs tevékenységre, kirándulásokra, bemutatókra, előadásokra,
valamint gyógyszerekre és vitaminokra fordítják.
A szervezetnél összesen átlagosan 19 fő állt munkaviszonyban.
A szervezet a kettős könyvvitel rendszerében vezette nyilvántartásait. A könyvelés
külső vállalkozó által, gépi úton történik.
A beszámoló számviteli-számszaki részét Pokoraczki Mihályné (4400 Nyíregyháza,
Tompa Mihály út 12.) mérlegképes könyvelő készítette.
A szervezet bevételei alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, ezért a 2020. évi
adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte. A Szervezet vállalkozási tevékenységet nem
végzett.

Budapest, 2021. május 03.

