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serdülő is) körében, ennek érdekében oktatások gyakorlatok szervezése; szabadidős programok szervezése, 
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Budapest, 2013. február 16.          
 

Mihályi László képviselő 



 
A közhasznúsági jelentést az egyesület 2013.02.16-ai közgyűlése elfogadta, a képviselő állította össze, könyvszakértő 
azt nem vizsgálta.



Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 
Közhasznúsági jelentés a 2012-es esztendőről 

 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  
 
Az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (továbbiakban: IFELORE) 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli 
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg 
főösszege 3.813 ezer Ft, a saját tőke 3.813 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a 
mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásából.  
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  
 
Tárgyévben az IFELORE 204 ezer Ft állami támogatást kapott, mindez a 204 ezer Ft az adó 1%-ából jutott el hozzánk. 
Az előző évben juttatott összegből teljes egészében fel is használtuk, az ez évben átutalt összegből 2013-ban 
szervezünk elsősegély-oktatásokat! A kapott támogatás összege 17 százalékkal több az előző esztendőhöz képest. A 
növekedés oka, hogy tárgyévben 29 ezer Ft-al több adó 1%-ot kaptunk. A kapott költségvetési támogatásokat 
részletesen a 2. számú melléklet mutatja be.  
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  
 
Előző évhez képest az IFELORE tartaléka (vagyona) 948 ezer Ft összeggel növekedett. Az IFELORE mindig törekszik 
arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Vannak olyan 
évek, amelyek kevesebb közcélú kiadást kívánnak meg, mint amennyit sikerül bevételezni. Tárgyévben szerényebben 
költekeztünk, illetve takarékoskodtunk! A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.  
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  
 
Egyesületünk 720 ezer Ft érétkű nem pénzbeli egészségügyi szolgáltatási (oktatás, egészségnap stb.) támogatásban 
részesített 9 oktatási és nevelési intézményt, valamint 1 M Ft érétkű nem pénzbeli szociális támogatásban részesített 
82 szegény sorsú kárpátaljai és hazai családot. Ez az érték 40%-al (1120 ezer Ft-al) kevesebb, mint az előző évi volt. 
Sok ajándék érkezett, azonban kisebb értékben. Pénzbeli támogatásokat nem nyújtott egyesületünk, így e soron 
továbbra sem történtek kifizetések (ld. 4. sz. melléklet).  
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, 
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  
 
Tárgyévben egyesületünk összesen 770 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 110 ezer Ft-tal kevesebb, mint 
az előző évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.  
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE  
 
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 394 ezer Ft volt. Ebből 17 fő programszervező önkéntes (vezető és ifivezető) 
kapott nevezett összegben, pályázati úton e célra elnyert támogatásból, közcélú mobiltelefon-használatért 
költségtérítést. Megállapítható, hogy az egyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt. A kifizetéseket a 6. számú 
melléklet tartalmazza.  
 
 
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ  
 
7.1. Országos Vezetőség Budapest (OVBP) működtetése és az önkéntesek foglalkoztatása 
2012-ben az elsősegélynyújtó, oktató és egészségmegőrző programjaink országos irányítását, valamint a szabadidős 
és ifjúságvédelmi feladataink szervezését az országos vezetőség irányította és valósította meg. 10 fő szervező – 
ebből 5 fő az országos vezetőség és 5 fő segítő, valamint egy 6 fős kibővített vezetőség segítségével működött. Az 
egyesületben 7 helyi szervezetben tevékenykedő önkéntesek száma 64 fő (akik havi legalább 8-12 óra önkéntes 



munkát végeznek), valamint 152 fő alkalmi önkéntes munkát vállalók száma (akik havi legfeljebb 7 óra önkéntes 
munkát végeznek). Egészségügyi-oktatói felszerelésekre, a programok megszervezésére, valamint az önkéntesek 
foglalkoztatására kellett költeni, de ezek nagy része sikeres program és eredményes pénzfelhasználás volt. Az adó 
egy százalékából befolyt összegből is költöttünk e témakörben (40%-a oktatási felszerelésre, 50% elsősegély 
oktatásokra lett elköltve). Az önkéntesek részére kapott és kiosztott ajándékok értéke közel 145.000,- forint volt. 
E tevékenység megszervezésére 166.000,- forintot használtunk fel.  
 
7.2.1. Elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezése 
2012-ben egyesületünk összesen: 456 gyermek, serdülő és fiatal elsősegély oktatását szervezte meg. Mindezt 14 
megye 13 településén és 10 intézményben végeztük önkénteseink által. Az oktató munkában 7 fő vett részt (140 óra 
önkéntes munka). Ezt térítésmentesen biztosítottuk. Az adó egy százalékából befolyt összegből is költöttünk e 
témakörben (10%-a egészségügyi oktatások szervezésére lett elköltve). Az önkéntesek részére kapott és kiosztott 
ajándékok értéke közel 145.000,- forint volt. 
Erre a programunkra összesen 74.000,- forintot költöttünk. 
 
7.2.2. Egészségnapok szervezése 
2012-ben egyesületünk összesen: 652 fő tag gyermek, serdülő, fiatal és felnőtt részére szervezett egészségnapokat. 
Mindezt 4 megye 6 településének 7 intézményben végeztük önkénteseink által. Az egészségmegőrző munkában 12 
fő vett részt (600 óra önkéntes munka). Ezt térítésmentesen biztosítottuk. Erre a programunkra  cél szerinti, nem 
pénzbeli, juttatások értékben, összesen 100.000,- forint értéket adtunk át. 
 
7.2.3. Országos Elsősegélynyújtó Verseny szervezése 
2012-ben egyesületünkben e verseny szervezése anyagi okok miatt elmaradt. Erre a programunkra összesen 0,- 
forintot költöttünk.  
 
7.3. Tömegsport rendezvények az egészségmegőrző programban 
Életvezetési modellnek szánt programunk keretében Komárom-Esztergom, Hajdú-Bihar és Pest megyében 8 
tömegsport programot szerveztünk (Tatabánya, Tata, Debrecen, Budaörs, Budapest stb.). A modell programjaink az 
egészségmegőrzés legfontosabb részét, a mindennapos testmozgás és a helyes táplálkozás fontosságára hívják fel a 
fiatal felnőttek (gyerekek-szülők) figyelmét. A tömegsport programjainkon a megyei turisztikai szervezetekkel 
együttműködve dolgozunk. Nevezett programjainkon 62 szervező (kb. 1240 óra önkéntes munka) és kb. 3800 
résztvevő jelent meg. Az önkéntesek részére kapott és kiosztott ajándékok értéke közel 340.000,- forint volt. 
Tömegsport programunkra 107.000,- forintot használtunk fel. 
 
7.4. Országos gyermeknap Csillebércen 
A gyermeknapi rendezvényt azzal a céllal szervezzük, hogy az arra rászoruló gyermekeket megvendégeljük. A 
gyermeknap programja népszerű és ingyenes. A Csillebérci program főszervezője a Grund Klubhálózat volt. A 
csillebérci gyermeknap már 32 éves múltra tekint vissza. Ezek a programok minden évben közel ötezer kisdiákot 
vonzanak Csillebércre. A Gyermeknapra 2012. évben nagyon jó, intézeti körülmények között élő gyermeket (is) 
hívtunk vendégül. Elsősegély gyakorlattal, baleseti bemutatóval és sok ajándékkal vártuk a gyerekeket. Ezen a 
programon 10 szervező (100 óra önkéntes munka) vett részt egyesületünk által. A gyereknapra kapott és kiosztott 
ajándékok értéke közel 120.000,- forint volt. 
Gyermeknapi programjainkra 7.000,- forintot használtunk fel. 
 
7.5. Ifjúsági klubok és elsősegély csoportok működtető program 
2012. évben 3 településen működött heti vagy kétheti rendszerességgel ifjúsági klubunk. A klubokat fiatal vezetők 
és ifivezetők szervezik meg. Ehhez kapcsolódó elsősegélynyújtó csoportjaink száma 6, amely közel 50 tagot 
számlál. Klubfoglalkozásainkon az élet és ifjúságvédelem fontos feladatainak elméleti megismertetése, illetve 
folyamatos gyakorlása történik. Ezeket a foglalkozásokat 10 vezető és ifivezető (kb. 1000 óra önkéntes munka) 
végzi. Az ifjúsági csoportok támogatásához kapott és kiosztott ajándékok értéke közel 100.000,- forint volt. 
 
A klubok működtetésére 70.000,- forintot használtunk fel az oktatási keretből. Ezt az összeget a Kőbányai 
Önkormányzattól pályázati úton nyertük el. 
 
7.6. Gyermek és ifjúsági szabadidős rendezvények 



Gyermek és ifjúsági szabadidős programjaink által az ország nevezetességeit és történelmi színhelyeit mutatjuk 
meg. 2012. évben összesen 8 programot szerveztünk, ebből 5 ifjúsági találkozó, 1 történelmi táborozás, 1 szociális 
táborozás és 1 természetvédő táborozás volt. Programjainkat ifjúsági szervezők, ifivezetők és csoportvezetők 
szervezték. Ezek programok 29 fő szervező (kb. 1160 óra önkéntes munka) és146 fő táborozó/résztvevő és közel 31 
fő érdeklődő részvételével zárultak. Nevezett programokra kapott és kiosztott ajándékok értéke közel 80.000,- forint 
volt.  
A szabadidős programokra 40.000,- forintot használtunk fel. Ebből 40.000,- forintot saját költségvetésünkből 
biztosítottunk.  
 
 
7.7. Vezetőképzési és továbbképzési program 
Gyermekvezetők, ifjúsági szervezők, ifivezetők és csoportvezetők képzését, továbbképzését szervezzük. 
Vezetőképző programjaink keretein belül 2012-ben 10 fő IFELORE tag, ifjúsági vezető képzését szerveztük meg. 
Mindezt Gánton valósítottuk meg, ez által segítettük a további eredményes együttműködésüket egy őszi nemzetközi 
ifjúsági tapasztalatcsere megszervezésével. A program megszervezésében 2 fő vett részt aktívan (kb. 100 óra 
önkéntes munka). Az önkéntesek részére kapott és kiosztott ajándékok értéke közel 70.000,- forint volt. 
Képzésre és továbbképzésre 64.000,- forintot használtunk fel.  
 
 
7.8.1 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Szövetség, érdekvédelem 
A gyermek, serdülő és ifjúsági szervezeteket összefogó országos szövetség alapító tagjaként a szervezet 2012. évi 
feladatainak ellátásába, a szövetség tagszervezeteinek inaktivitása miatt nem vettünk részt. A Gyermekszervezetek 
Tanácsa által indított programokon minden esetben részt veszünk, azok szervezésébe és lebonyolításába is 
besegítünk a Magyar Pedagógiai Társaság vezetőivel együttesen. 
Gyermek és ifjúsági érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységünk folyamatos. 1 esetben jártunk sikerrel 
azonnali segítségünk által. Telefonos ügyeleti szolgálatunkhoz egész nap segítségért fordulhattak a bajbajutott és 
segítségre szoruló fiatalok, és szüleik. 
Ennek fenntartására nulla forintot használtunk fel. Ezt a munkánkat egyetlen pályázati támogatásból sem 
fedezhettük, mivel mindet elutasították. Csak önkénteseink kitartó munkája által működött, támogatásmentesen a 
telefonos szolgáltatásunk! Sokan sok órában vettek részt! 
Érdekvédelmi és érdekképviseleti feladatokra 143.000,- forintot használtunk fel. 
 
7.8.2. Más szervezeteknek nyújtott segítség, illetve együttműködés  
Ingyenesen kapott és önerőből vásárolt készletekkel segítettünk a rászoruló intézményeknek, illetve 
magánszemélyeknek. Így például az újraélesztés, a törésrögzítés, a vérzéscsillapítás oktatásának kellékei, a 
táborozás felszerelései, projektor és laptop, irodatechnika stb. 
Szoros kapcsolatot tartunk fenn többek között a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal (Pataky, 
KÖSZI), a Debreceni Egyetemmel, a Semmelweis Egyetemmel, a Budapesti Különleges Mentőszolgálattal (aláírása 
folyamatban), Pannon Mentők (Kaposvár), a Komárom-Esztergom Megyei Természetbarát Szövetséggel, a Gundel 
Károly Vendéglátóipari Szakképző Iskolával, a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületeivel, Budapesti Atlétikai 
Szövetséggel, a gyáli C.I.K.E. Egyesülettel és néhány önkormányzattal, sok gyermek és ifjúsági közösséggel és több 
budapesti és vidéki iskolával. Ennek költségei és önkéntes munkaórái az előzőekben tárgyalt témakörökben már 
szerepelnek! 
  
7.8.3.Honlap, könyvelés üzemeltetése  
Weblap hosting szolgáltatást a Mikron Invest Kft biztosítja (tárhely: Kosztolnik István, rendszergazda: Szabó 
Sándor). A könyvelést a Hónapok Kft. biztosítja (könyvelő: Fodor András). Köszönjük! 
    
Budapest, 2013. február 16.          
 
 

Mihályi László képviselő 
 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE) 
Küldöttgyűlése, 2013. február 16-ai ülésén elfogadta. 
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Mihályi László képviselő 
 
 

Az egyszerűsített éves beszámolót a Hónapok Kft. állította össze, könyvszakértő azt nem 
vizsgálta.
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Kettős könyvvitelt vezető szervezetek közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolója 
 
2012.01.01-2012.12.31 MÉRLEG adatok e Ft-ban 

Tétel megnevezése Előző év Önverzió Tárgyév 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)    
A. Befektetett eszközök 1400 0 1032
I. Immateriális javak    
II. Tárgyi eszközök 1400 0 1032
III. Befektetett pénzügyi eszközök    
B. Forgóeszközök 1572 0 2830
I. Készletek    
II. Követelések 25  45
III. Értékpapírok    
IV. Pénzeszközök 1547 0 2736
C. Aktív időbeli elhatárolások    
Eszközök összesen 2972 0 3813

    
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)    
D. Saját tőke 2972 0 3813
I. Induló tőke/Jegyzett tőke    
II. Tőkeváltozás 3079 0 2972
III. Lekötött tartalék    
IV. Értékelési tartalék  
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú) -107 0 841
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből    
E. Céltartalékok    
F. Kötelezettségek 0 0 0
I. Hátrasorolt kötelezettségek    
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek    
III. Rövid lejáratú kötelezettségek    
G. Passzív időbeli elhatárolások    
Források összesen 2972 0 3813

 
Budapest, 2013. február 16.          
 

Mihályi László képviselő 
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2012.01.01-2012.12.31 EREDMÉNYKIMUTATÁS   adatok e Ft-ban 

Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
helyesbítései Tárgyév 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 2029 0 1980
1. A közhasznú célú működésre kapott támogatás 1055 0 974
ebből:    
a. alapítói  0  
b. központi költségvetésiből 575  904
c. helyi önkormányzattól 480  70
b. egyéb    
2. Pályázati úton elnyert   
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel    
4. Tagdíjból származó bevétel 92  198
5. Egyéb bevételek 882  808
6. Pénzügyi műveletek bevételei 0  0
7. Rendkívüli bevételek    
8. Aktivált saját teljesítmény értéke    
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0  0
1. Árbevételek    
2. Egyéb bevételek    
3. Pénzügyi műveletek bevételei    
4. Rendkívüli bevételek    
C. Összes bevétel 2029 0 1980
D. Közhasznú tevékenység költségei 2136 0 1139
1. Anyag jellegű ráfordítások 1768 0 377
2. Személyi jellegű ráfordítások    
3. Értékcsökkenési leírás 368 0 368
4. Egyéb ráfordítások 0 0  
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai    
6. Rendkívüli ráfordítások    
E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 0
8. Aktivált saját teljesítmény értéke    
1. Anyag jellegű ráfordítások    
2. Személyi jellegű ráfordítások   394
3. Értékcsökkenési leírás    
4. Egyéb ráfordítások    
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai    
6. Rendkívüli ráfordítások    
7. Aktivált saját teljesítmény értéke    
F. Összes tevékenység költségei (D+E) 2136  1139
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)   



H. Adófizetési kötelezettség    
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)   
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -107  841

 
 

Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegű ráfordítások 0  394
1. Bérköltségek 0  0
a. megbízási díjak 0  0

b. tiszteletdíjak 0  0

2. Személyi jellegű egyéb költségek 0  394

3. Személyi jellegű költségek közterhei 0  0

B. Nyújtott támogatások 0  0
1. Továbbutalt, illetve átutalt támogatások 0  0

Budapest, 2013. február 16.          
  
 

Mihályi László képviselő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete  
 

KIMUTATÁS 
a költségvetési támogatás felhasználásról 

2012. év 
 

Budapest, 2013. február 16.          
 
 
 

Mihályi László képviselő 
 

Támogatás- 
nyújtó neve  

Támogatás   Felhasználás 
célja  

Felhasználás összege (Ft)   Átvitel 
összege 
(Ft)  

Elszámolás 
határideje  

 időpontja   összege 
(Ft)  

 előző évi tárgyévi   

SZJA 1%-os 
támogatás  

2012.11.30. 
 

204.482 
 

Közhasznú 
tevékenységek 
támogatása  
(szja 1%) 

174.633 0  204.482  2014.05.31. 

Összesen:    204.482  Összesen: 174.633 0 204.482  

            



 
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete  

 
KIMUTATÁS 

a vagyon felhasználásáról 
2012. év 

Megnevezés   Előző évi 
összeg (eFt)  

Tárgyévi összeg 
(eFt)  

Változás  Megjegyzés 

% eFt 

Induló tőke   0 0    

Tőkeváltozás   3079 2972 -3,4% +107  

Lekötött tartalék    0    

Értékelési tartalék    0    

Tárgyévi eredmény   -107 +890 100% +997  

Közhasznú tevékenység tárgyévi 
vesztesége  

0 0 
   

Vállalkozási tevékenység 
tárgyévi vesztesége  

0 0    

Egyéb   0 0    

Budapest, 2013. február 16.          
 

Mihályi László képviselő 
 
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete  
 

KIMUTATÁS 
a cél szerinti juttatásokról 

2012. év 
Juttatás megnevezés   Juttatás összege(Ft) Eltérés  Megjegyzés 

 előző évi tárgyévi % Ft   

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott      

Pénzbeli juttatások összesen      

- ebből adóköteles        

- ebből adómentes        

Természetbeni juttatások összesen  2840 1720 -40% -1120  

- ebből adóköteles        

- ebből adómentes   2840 1720 -40% -1120  

Egyéb juttatások        

ÖSSZESEN:   2840 1720 -40% -1120  

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott  

  

 

  

Pénzbeli juttatások        

Nem pénzbeli juttatások        

Egyéb juttatások        

ÖSSZESEN:   0 0 0 0   

MINDÖSSZESEN:   2840 1720 -40% -1120  

Budapest, 2013. február 16.          
 



Mihályi László képviselő 
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete  
 

KIMUTATÁS 
a kapott támogatásokról 

2012. év 
 

Juttatás megnevezése   Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás  

  előző évi tárgyévi %   Ft  

Központi költségvetési 
szervtől  

 400.000.- 700.000.- +175  +300.000.-

Elkülönített állami pénzalap  0 0 0  0

Helyi önkormányzat és 
szervei  

 480.000.- 70.000.- -85  -410.000.-

Kisebbségi települési 
önkormányzat  

 0 0 0  0

Települési önkormányzat 
társulása  

 0 0 0  0

SZJA 1%-a (APEH)    174.633.- 204.482,- +17  +29.849.- 

Magánszemélyektől    0 0 0  0

Egyéni vállalkozóktól    0 0 0  0

Jogi személyiségű gazdasági 
társaságtól  

 0 0 0  0

Jogi személyiség nélküli 
társaságtól  

 0 0 0  0

Közhasznú szervezettől    0 0 0  0

Iparűzési adó 5%-a 
(Önkormányzat)  

 0 0 0  0

Egyéb    0 0 0  0

ÖSSZESEN:    1.054.633.- 974.482.- -8  -80.151.-

Budapest, 2013. február 16.          
 
 
 
 

Mihályi László képviselő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete  
 

KIMUTATÁS 
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

2012. év 
 

Juttatás megnevezése   Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés  

 előző évi tárgyévi % eFt  

Cél szerinti pénzbeli 
kifizetések  

0  0 0,00 0  

Természetbeni juttatások   0  0 0,00 0  

Szja mentes   0  0 0,00 0  
Szja köteles   0  0 0,00 0  

Értékpapír juttatások   0  0 0,00 0  

Tiszteletdíjak, megbízási díjak   0  0 0 0  

Költségtérítések  333.000.- 394.000.- +18,00 +61  

-- 15 fő vezetőségi tag 333.000.- 394.000.- +18,00 +61 mobiltelefon-hasz- 
nálat költségtérítése 

Adott kölcsönök összege   0  0 0,00 0  
Kamatmentes kölcsönök   0  0 0,00 0  

Egyéb juttatások   0  0 0,00 0  

ÖSSZESEN:   333.000.- 394.000.- +18,00 +61  

Budapest, 2013. február 16.          
 
 
 
 

Mihályi László képviselő 
 
 
 

 


