TÜDŐÉR EGYLET
1146 Budapest, Cházár András u. 19.
Adószáma: 18197048-1-42
Statisztikai számjel: 18197048-9499-529-01

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz

Budapest, 2013. április 30.

Kiegészítő melléklet

TÜDŐÉR EGYLET

2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2012. évi beszámolóhoz
I. Az egyesület ismertetése
Az egyesület 2008-ban alakult, a Fővárosi Törvényszék 60497/2008.3 határozata
alapján 13037/2009 megyei és 1893/2008 országos nyilvántartási számmal 2008. július
25-én vette nyilvántartásba.
Képviseletre jogosultak:
Csabuda Eszter (2643 Diósjenő, Szabadság út 110.)
Dr. Karlócai Kristóf András (2094 Nagykovácsi, Gyöngyvirág út 5.)
Az egyesület célja:
A

pulmonalis

hypertoniában

szenvedő

betegek

érdekképviselete,

számukra

felvilágosítás nyújtása, szociális és egészségügyi ellátásukhoz segítség adása, a
betegségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése, a betegség kutatásához történő
támogatás-nyújtás.
II. A számviteli politika fő vonásai
Az egyesület egyszerűsített beszámolót készít a Visual Apolló könyvelő program
alkalmazásával. A beszámolóban foglalt adatok természetüktől függően egyeznek, és
összhangban állnak a
− főkönyvi számlák,
− főkönyvi kivonatok,
− mérleg,
− eredmény-kimutatás,
− adóbevallások adataival.
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A beszámoló készítését április 30. napjában határoztuk meg.
Az egyesület a számviteli politikájában rögzítette, hogy
− a gazdasági események elszámolására és rögzítésére a kettős könyvvitelt és a hozzá
kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat alkalmazza,
− a számlarendjében csak a számviteli törvényben előírt számlaosztályokat alkalmazza,
− az immateriális javak, a tárgyi eszközök mennyiségi leltárfelvétellel történik,
− az amortizáció elszámolását meghatározott leírási kulcsokkal végzi.
Az értékhatár alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöket - beszerzéskor egy
összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el.
A terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására az eszközök selejtezésekor,
megrongálódásakor, megsemmisülésekor, illetve hiány esetében kerül sor.
Mérlegtételek értékelése, főbb sorain bekövetkezett változások:
Eszközök
− tárgyi eszközök: 0 Ft
− követelések: 16 e Ft
− pénzeszközök: 4046 e Ft
− aktív időbeli elhatárolás: 96 e Ft
Források
− saját tőke: 3744 e Ft
− tőkeváltozás/eredmény: 2014 e Ft
− tárgyévi eredmény alaptevékenységből: 1730 e Ft
− rövid lejáratú kötelezettségek: 385 e Ft
− passzív időbeli elhatárolások: 29 e Ft
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III. Az egyesületi tevékenység eredményének értékelése
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az eredménykimutatás összköltség
eljárással készült, mely az alábbi adatokat tartalmazza:

2011

2012

Értékesítés nettó árbevétele

0

0

Aktivált saját teljesítmények

0

0

4.756

7.831

0

279

426

732

4.265

6.820

Pénzügyi műveletek bevételei

31

87

Rendkívüli bevételek

0

0

Tagdíjak

0

92

4.787

8.010

-

-

3.916

4.279

Személyi jellegű ráfordítások

54

1910

Értékcsökkenési leírás

10

0

Egyéb ráfordítások

0

2

Pénzügyi műveletek ráfordításai

14

89

Rendkívüli ráfordítás

0

0

3.994

6.280

Adózás előtti eredmény

793

1.730

Adófizetési kötelezettség

0

0

Tárgyévi vállalkozási eredmény

0

0

793

1.730

Egyéb bevételek
− alapítói támogatás
− központi költségvetési támogatás
− egyéb támogatás

Egyesületi tevékenység bevétele
Vállalkozási tevékenység bevétele
Anyagjellegű ráfordítások

Összes ráfordítás

Tárgyévi egyesületi eredmény
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Követelések összege 16 e Ft, mely teljes összege az egyéb követelések kategóriájába
tartozik.
Rövid lejáratú kötelezettségek összege 385 e Ft, ebből
-

magánszemélytől levont szja 141 e Ft

-

szociális hozzájárulási adó 187 e Ft

-

nyugdíjbiztosítási alap 9 e Ft.

-

egészségbiztosítási alap 48 e Ft.

IV. A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
A mérleg főösszege, az eszközök és források azonosan 2012. december 31-én 4.158 eFt.

Pénzügyi helyzet
________________________________________________________2012__________
Forgóeszközök aránya =

Tőke ellátottság =

forgóeszközök
mérleg főösszege

4.062
× 100 =98 %
4.158

saját tőke
összes eszköz

3.744
×100 = 90%
4.158

Tárgyi eszközök
e Ft-ban
Bruttó érték

Nyitó

Beszerzés

Kivezetés

Záró

Termelést szolgáló berendezések

0

0

Számítástechnikai eszközök

0

0

Összesen

0

0

e Ft-ban
Értékcsökkenés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Termelést szolgáló berendezések

0

0

Számítástechnikai eszközök

0

0

Összesen

0

0
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V. Tájékoztató kiegészítések
Az egyesület 2012. évben munkavállalót nem foglalkoztatott.
A személyi jellegű ráfordításai megbízási díjakból és egyszeri kiküldetésből erednek.
A tisztségviselő tiszteletdíjban, illetve egyéb juttatásban nem részesült.
A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása
támogatásonként.

Az egyesület 2012. évben az alábbi támogatásokat kapta:
1/ Más gazdálkodótól kapott támogatás:

6.820 eFt

2/ Magánszemélyektől kapott támogatás:

279 eFt

3/ Központi forrásból kapott támogatás:

732 eFt.

Az Egyesület a kapott támogatásokat tájékoztató és figyelemfelhívó rendezvényekre
használta fel, melyen a betegtársak, a lehetséges érintettek, illetve orvosok voltak jelen.
A rendezvények nyitottak voltak, mindenki számára hozzáférhetők. A szervezés során
igénybe vettük a média segítségét, hogy minél nagyobb nyilvánosságot szerezzünk,
valamint a rendezvényeket követően sajtótájékoztatót tartottunk.

2012. évben tartott főbb rendezvényeink:

1. Ritka Betegségek Világnapján, február 29-én „Légszomj” elnevezésű kampányt
szerveztünk Budapesten, a Vörösmarty téren „6 perces séta az egészségért”.
A járókelőket is megszólító rendezvény célja, hogy felhívjuk a figyelmet a betegségre. A
rendezvény sikere és a médiamegjelenések révén növeltük a pulmonális hipertónia (PH)
ismertségét.
A téren felállított „versenypályán” „6 perces sétát” szerveztünk, amelynek keretében
gyógytornász szakemberek koordinálásával a beteg és egészséges emberek 6 perc járás
után véroxigén mérőeszközök segítségével kaptak információt egészségi állapotukról.
Az eseményt nagy érdeklődés övezte.
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A több mint 2 órás rendezvény sikerét jelzi, hogy az összegyűlt közönség és az
újságírók egyenként indulva a program teljes időtartama alatt megtöltötték a
versenypályát.
Minden résztvevő névre szóló oklevelet kapott, amelyen részletes információ szerepelt a
séta előtti és utáni pulzusszámáról, illetve szaturációjáról.
A séta előtt exkluzív sajtótájékoztatót tartottunk, melynek keretében a Tüdőér Egylet
elnöke Csabuda Eszter, elnök-helyettese, Dr. Karlócai Kristóf főorvos és dr. Ablonczy
László gyermek kardiológus tartott előadást.
A programhoz kapcsolódó média megjelenések:
Telefonos interjú a rádióban
Riport a Magyar Televízió esti híradójában
Figyelemfelkeltő cikk a Metropol újságban
Képes beszámoló a Metropol újságban
Online megjelenések: Házipatika.com, Medical online.hu, 50 plusz.hu, Tüdőbeteg.hu,
Informed.hu, Egészségügy + üzlet.hu , Webbeteg.hu, Hirekma.hu,
A „Légszomj” kampányhoz felhasznált támogatási összeg: 3.341 eFt volt, melyet egy
társadalmi szervezet biztosított számunkra.

2. Országos Orvos – Beteg találkozót tartottunk 2012. november 17-én, „Összefogás a
gyógyulás reményében!” jelmondattal.
A pulmonális hipertónia (PAH) – vagyis kisvérköri magas vérnyomás – ritka, de igen
súlyos kór, gyakran fiatal életeket követel. Sokan csak a tünetek jelentkezése után kéthárom évvel kapnak pontos diagnózist és kezelést. Ez a betegség lefolyása, szinten
tartása szempontjából óriási időveszteség, mert a korai kezelés eredményesebb. A késői
diagnózis oka pedig prózai: nincsenek olyan tünetek, amik csak erre a betegségre
jellegzetesek.
Ezért céljaik összetettek: reményt adni, kiutat mutatni, erőt sugározni a kibírhatatlanul
nehéz hétköznapok elviseléséhez, és harcolni azért, hogy az Európában befogadott
valamennyi – a betegséghez rendelkezésre álló - készítmény nálunk is elérhető legyen.
Fontosnak tartjuk segíteni a betegek szociális- és egészségügyi ellátását, és
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kötelességünknek érezzük megismertetni a közvéleményt ezzel a ritka, ám igen súlyos
kórral, mert a kezeletlen beteg 3-5 év után meghal.
A Semmelweis Egyetem Tüdőklinikájának főorvosa dr. Karlócai Kristóf, a Tüdőér
Egylet alelnöke a betegségben létrejövő szervi elváltozásokat és a kezeléstől várható
eredményeket ismertette. Elmondta, az utóbbi években sokat javult a diagnosztizáltak
életkilátása,

kezelése

a korszerű

és

a társadalombiztosítás

által

befogadott

gyógyszereknek köszönhetően. Kollégája, dr. Temesvári András a Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet főorvosa a betegség előfordulásának számadatait
ismertette, majd életmód és utazási tanácsokat adott a betegeknek. Dr. Ablonczy László
gyermekkardiológus – aki kb 30 pulmonális hipertóniás kisgyermeket kezel – arra hívta
föl a figyelmet, hogy gyerekeknél nehezebb a tüneteket észrevenni, a betegség lefolyása
eltér a felnőttekétől. Fontos a mielőbbi kezelés, hogy ne veszítsenek el gyerekeket.
A rendezvény külföldi előadója Gerry Fischer volt, a PHA Europe elnöke, aki az
európai helyzetet, és a nemzetközi szervezetek munkáját, összefogását, céljait, feladatait
ismertette. Nagyra értékelte a magyar szervezet eddigi eredményeit, innovatív
rendezvényeit és igen gyors fejlődését.
Az idén két tüdőtranszplantáció történt Bécsben magyar PAH betegeken. Egy
harminchat éves két gyermekes anya április 20-án kapott új tüdőt. Az ő jelenléte,
érzelmeket kavaró beszámolója és fölépülése „élő példája” annak, hogy végső esetben
sikeres sebészeti beavatkozás is lehetséges, mellyel reményt adott a munka világába
való visszakerülésre.

Az Országos Orvos-Beteg Találkozó költségvetése szerint felhasznált támogatási
összeg: 1.973 eFt volt, melyből 350 eFt-ot költségvetési forrásból, a fennmaradó 1.624
eFt –ot gazdálkodó szervezettől kapott támogatásból finanszíroztuk.

3. Az előző két nagy országos rendezvényen kívül egyesületi tagjaink részére több ízben
szerveztünk rendezvényt, ahol orvosok válaszoltak a pulmonalis hypertoniában érintett
betegek kérdéseire. Célunk a gyógyító és rehabilitációs ellátás kiegészítése, hogy
mentálisan segítsük a betegek életvitelét.
A közös rendezvényekre felhasznált támogatói összeg: 664 eFt volt.
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4. Lehetőséget kaptunk a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 57. Nagygyűlés és 100 éves
Centenáriumi Emlékülésén, a Tudományos Program keretében tartott Betegszervezetek
Fórumán bemutatkozni.

A program keretében tájékoztatást adtunk az alábbi témákban:
az egyesületi élet, jog, pénzügy és pszichológia
A tüdőkeringés különlegességei és betegségei
Megélni a betegséget - egyedül és társakkal

5. Részt vettünk az „Újdonságok a pulmonalis hypertonia kezelésében és
diagnosztizálásában” címmel megrendezett tudományos ülésen. Figyelemmel kísérjük a
kutatási eredményeket és mi magunk is részt veszünk és segítjük a tudományos, kutatói
munkát.

6. Kapcsolatot tartunk az európai pulmonális hipertoniában szenvedő betegeket tömörítő
nemzeti szervezetekkel. Évente egy alkalommal találkozunk a szervezetek vezetőivel,
amikor tapasztalatot cserélünk, előadásokat hallgatunk a jelenlegi ph kezelésről,
terápiáról, a kutatások eredményeiről, a várható új gyógyszerekről. Fontosnak tartjuk az
országos és az európai szintű figyelemfelkeltést e ritka betegségre.
Támogatói adományból felhasznált összeg 301 eFt.

7/ Tagja vagyunk a magyarországi RIROSZ szervezetnek, aki összefogja és támogatja a
magyarországi

ritka

betegségben

szenvedő

betegeket

tömörítő

egyesületeket.

Szervezésük keretében előadásokat hallgatunk és bekapcsolódtunk a Nemzeti
Betegfórum munkájába. Egyesületünk képviselteti magát a Nemzeti Betegfórum
irányító szervében, a Választmányban. Feladatunknak tekintjük, hogy segítsük és
szerves része legyünk a nemzeti egészségbiztosítás beteg (ügyfél) központú,
fenntartható, magasabb minőségi szintű szolgáltatások biztosításának kialakításában.
Az

Országgyűlés

tavaly december

elején

fogadta

el

azt

az

egészségügyi

„salátatörvényt”, amely a Nemzeti Betegfórum megalakítását is jogszabályba foglalta. A
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Nemzeti Betegfórum többek között az egykori Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatait
viszi tovább.

Figyelembe vett módosító tételek
Az egyesület 2012. évben társasági adó fizetésére nem kötelezett.
Budapest, 2013. április 30.

Csabuda Eszter
az egyesület elnöke

