A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2016

1. Szervezet azonosító adatai

Magyar Tinnitus Egyesület

1.2. Székhely

1031 Budapest, Nánási út 2/C

1.3. Bejegyző határozat száma:

0 7 . P k

1.4. Nyilvántartási szám:

0 1 / 0 2 / 0 0 0 9 0 2 0

1.5. Szervezet adószáma:

1 8 1 0 0 6 1 7 - 1 - 4 1

1.6. Képviselő neve:

Dr. Szalai László

6 0 4 9 0 / 2 0 0 0 / 0 1

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az Egyesület célja a fülzúgásban szenvedők és a fülzúgás terápiájában érdekelt szakemberek számára szervezett
keretek biztosítása, az érintettek támogatása. E cél érdekében rendszeres fórumot biztosít a fülzúgásban szenvedők
részére, hogy megismerhessék a leghatékonyabb, korszerű gyógymódokat, eljárásokat. Így a honlapunkat folyamatosan frissítjük. Papíralapú és elektronikus hírleveket szerkesztünk rendszeresen.
Változatlan formában működtetjük telefonos információs vonalunkat. A tagság részére szabadidős programokat
szervezünk.
Rendszeresen ismeretterjesztő és szakmai anyagok hozzáférését biztosítjuk az interneten az érdeklődők részére.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:

Fülzúgásban szenvedők támogatása, segítése.

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLIV. törvény

35.§ (1) Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, 100. § Egészségügyi rehabilitációs tevékenység

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Fülzúgásban szenvedők

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

5 000 fő

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az érintettek és környezetének a betegséggel kapcsolatos tájékoztatásának javítása, új lehetőségek megismertetése.

Keltezés:

Budapest, 2017. március 31.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P. H.
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1. Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Tagdíjak
4.2. Felhasznált vagyonelem megnevezése

Felhasználás célja
225

Vagyonelem értéke

SZJA 1%-s felajánlás
4.3. Felhasznált vagyonelem megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

működési
Felhasználás célja

76
Vagyonelem értéke

működési
Felhasználás célja

Egyéb támogatások

146

alap tevékenység

Közhasznú tevékenysége érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

447

működési

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév
0

5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

0
Tárgyév

0
5.3. Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0
Tárgyév

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1. Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.1. Tisztség

A.

Keltezés:

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

0
Tárgyév (2)

0

0

0

0
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Szervezet neve:

Magyar Tinnitus Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)
Előző év (1)

Tárgyév (2)

2 747

1 161

94

76

664

120

E. Normatív támogatás

0

0

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

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1 989

965

H. Összes ráfordítás

2 120

1 853

153

359

2 120

1 853

627

-692

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Mutató teljesítése

Erőforrás ellátottság mutatói
Igen
X

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

X

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

X
Mutató teljesítése

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

X

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

X
X

Ectv. 32. § (5) b) [(L1+L2)/2>=10 fő]

Keltezés:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2016
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Magyar Tinnitus Egyesület

Támogatási program elnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása
Támogató megnevezése:

központi költségvetés - SZJA 1%-os felajánlás
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.01.01. - 2016.12.31.

Támogatási összeg:

75 704 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

75 704 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

75 704 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

75 704 Ft

Felhalmozási
75 704 Ft

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
az egyesület folyamatos cél szerinti működésének biztosítása

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
web tárhely biztosítása
honlap folyamatos frissítése
hírlevelek készítése
telefonos információs vonal üzemeltetése

Keltezés: Budapest, 2017. március 31.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2016
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Magyar Tinnitus Egyesület

Támogatási program elnevezése:

Fülzúgásban szenvedők támodatása

Támogató megnevezése:

Magánszemélytől kapott támogatás
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016. év

Támogatási összeg:

70 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

70 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

70 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Támogatott tevékenység

70 000 Ft

Összesen:

70 000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

az egyesület folyamatos cél szerinti működésének biztosítása

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
web tárhely biztosítása
honlap folyamatos frissítése
hírlevelek készítése
telefonos információs vonal üzemeltetése
S.E. által akkreditált továbbképzés szervezése és megrendezése orvosok és pszichológusok részére
egyesületi tagok részére program szervezése

Keltezés: Budapest, 2017. március 31.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2016
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Magyar Tinnitus Egyesület

Támogatási program elnevezése:

Fülzúgásban szenvedők támodatása

Támogató megnevezése:

NEA pályázati támogatás
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015. márcis - 2016. március

Támogatási összeg:

2 000 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

669 214 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

669 214 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

0 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Támogatott tevékenység

669 214 Ft

Összesen:

669 214 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

az egyesület folyamatos cél szerinti működésének biztosítása

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
• weboldalon részletes információk biztosítása a tinnitus legeredményesebb kezelési lehetőségeiről
• facebookon felvilágosító posztok a tinnitus enyhítésére
• többféle szakorvosi csoportnak akkreditált képzés
• tinnitus hírlevél elektronikus és papíralapú kiadása
• stresszcsökkentő tréningek szervezése
• média megjelenés

Keltezés: Budapest, 2017. március 31.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője

PK-142

