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1. SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓ 

 

A Szimbiózis Alapítvány 2009-ban mőködését a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

elıírásoknak megfelelve végezte, az alapító okiratban foglalt tevékenységek megvalósítása 

érdekében. A gazdálkodás ellenırzésére, auditálásra független könyvvizsgálót kértünk fel. Alábbiakban 

tesszük közzé a részletes kimutatást: mérleg és eredmény kimutatás. 

 

 

1.1.) Mérleg  

 
(adatok ezer forintban) 

Ssz Tétel megnevezése Elızı év(2008) Elızı év hely. Tárgyév (2009) 
1. A. Befektetett Eszközök 330.302   359.343 
2. I. Immateriális javak 0   400 
3. II. Tárgyi Eszközök 327.152   355.793 
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 3.150   3.150 
5. IV. Befektetett eszközök pénzügyi helyesbítése 0   0 
6. B. Forgóeszközök 6.708   12.211 
7. I. Készletek 0   0 
8. II. Követelések  1.915   9.008 
9. III. Értékpapírok 0   0 
10. IV. Pénzeszközök 4.793   3.203 
11. C. Aktív Idıbeli Elhatárolások 78   2.561 
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZSESEN 337.088   374.115 
13. D. Saját Tıke 279.548   299.996 
14. I. Induló tıke/ Jegyzett tıke 100   100 
15. II. Tıkeváltozás/Eredmény 123.473   279.448 
16. III. Lekötött tartalék 0   0 
17. IV. Értékelési tartalék 0   0 
18. V. Tárgyévi eredmény (alap/közhasznú tevék.) 155.975   20.448 
19. VI. Tárgyévi eredmény (vállalkozási tevék.) 0   0 
20. E. Céltartalékok 0   0 
21. F. Kötelezettségek 55.937   60.777 
22. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 32.000   37.615 
23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 23.937   23.162 
24. G. Passzív Idıbeli Elhatárolások 1.603   13.342 
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 337.088   374.115 
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1.2.) Eredmény kimutatás 
 

(adatok ezer forintban) 

Ssz Tétel megnevezése Elızı év(2008) Elızı év hely. Tárgyév (2009) 
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 367.409  294.554 
2. 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 152.989   111.302 

3. a) alapítótól 0   0 
4. b) központi költségvetésbıl 137.093   104.898 
5. c) helyi önkormányzattól 1.660   0 
6. d) társadalombiztosítótól 0   0 
7. e) egyéb, ebbıl 1%  946 14.236   6.404 
8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 145.206   129.904 

9. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel  65.166   47.653 

10. 4. Tagdíjból származó bevétel 0   0 
11. 5. Egyéb bevétel 4.048   0 
12. B) Vállalkozási tevékenység bevétele 0   0 
13. C) Összes bevétel (A.+B.) 367.409   294.554 
14. D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 211.434   274.106 
15 1. Anyagi jellegő ráfordítások 71.036   86.149 
16. 2. Személyi jellegő ráfordítások 121.765   156.649 
17. 3. Értékcsökkenési leírás 14.335   20.334 
18. 4. Egyéb ráfordítások 2.700   3.857 
19. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 1.598   7.117 
20. 6. Rendkívüli ráfordítások 0  0 
21. E. Vállalkozási tevékenységek ráfordításai 0   0 
22. 1. Anyagi jellegő ráfordítások 0   0 
23. 2. Személyi jellegő ráfordítások 0   0 
24. 3. Értékcsökkenési leírás 0   0 
25. 4. Egyéb ráfordítások 0   0 
26. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0   0 
27. 6. Rendkívüli ráfordítások 0   0 
28. F. Összes ráfordítás 211.434   274.106 
29. G. Adózás elıtti eredménye 0   0 
30. H. Adófizetési kötelezettség 0   0 
31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0   0 
32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény 155.975   20.448 
 

 

1.3.) Tájékoztató adatok  
(adatok ezer forintban) 

Ssz Megnevezés Tárgyév (2009) 
33 A. Személyi jellegő ráfordítások 156.649 
34. 1. Bérköltség 115.593 
35. ebbıl: - megbízási díjak 191 
36. ebbıl: - tiszteletdíjak 0 
37. 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 4.876 
38. 3. Bérjárulékok 36.180 
39. B) A szervezet által nyújtott támogatások 0 
40. C) Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 
41. D) Továbbutalt támogatás 0 



Szimbiózis Alapítvány  2009 
___________________________________________________________________________ 

 
3 

 

2. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 

Szervezetünk több szociális és foglalkoztatási szolgáltatást biztosít, melyek finanszírozása / mőködtetése 

központi költségvetési alapokból és pályázati forrásokból történik. Alapítványunk mőködési költségeit 

pályázati (NCA) forrásból és saját bevételbıl biztosítottuk.  

 

1. KÖZHASZNÚ CÉLÚ MŐKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS 

Ssz. Fıkönyvi 
szám 

Forrás megnevezése Összeg e Ft Támogatás célja 

A.  a) Alapítótól 0 - 

B.  b) Központi költségvetésbıl 104.898 Habilitációs Központ: lakó- és 

napközi- otthonok, intézményi 

foglalkoztatás mőködtetése 

C..  C) Helyi önkormányzattól   

D..  d) Egyéb 6.404  

d.1. 9155 Adomány 5.458  
 9154 SZJA 1 % 946  
     

     

Közhasznú célú támogatások összesen: 111.302  

 

 

 

 

2009-ben átadott 

új intézményi egységünk : 
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2. PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS * szerzıdés szerint 

Ssz. Fıkönyvi 
szám 

Forrás megnevezése Összeg E.Ft Támogatás célja 

HAZAI FORRÁS 

1.  9112 ÉM-Reg. Mü. Központ 42.260 Rehabilitációs foglakoztatás 

2.  9113 Zala Megyi Mü. Közp. 17.519 Támogatott Foglalkoztatás © 
Szolgáltatás mőködtetése 

3.  9115 SZMM /SZOC-EK  5.000 Tetıcsere Hab. Központ 

4.  9114 SZMM / Szoc-KIE 5.281 Hab. Közp. mőködés támogatása 

5.  9116 MMJV Önkormányzata 1.500 Fogyatékos gyerekek szállítása 

6.  9118 FSZK  1.970 CsMHGy program 

7.  9151 FSZK 36.035 Baráthegyi Majorság fenntartása 

8.  96710 ESZA - NK 1.400 Nemzetközi tevékenység 

9.  96712 FSZK 5.980 Hab. Közp. akadálymentesítése 

10.  96717 Miskolc Fogyat Alap 250 Kézmőves foglakozás, parasport 

11.  96711 SZMM  IFJ 550 Papírsárkány újság kiadása 

NEMZETKÖZI  FORRÁS 

12.  96716 Clearing / Caritas Bécs 553 Transition projekt 

13.  9119 EVS 4.393 Külföldi önkéntesek fogadása 

14.  96705 TAMOP 4.870 Aktív Mőhely projekt 

15.  9117 LEONARDO 2.343 Happy Farm projekt 

Pályázati úton nyert támogatások összesen: 129.904  

 

Alapítványunknak jelentıs program-megvalósítói kapacitása van. Pályázatainkat kizárólag szervezetünk 

munkatársai írják és valósítják meg. A benyújtott projektötletek 70 %-a kap támogatást. Programjaink 

közvetlen kapcsolatba vannak közhasznú tevékenységeinkkel: 

•  Szociális ellátás: nappali és lakóotthoni ellátás biztosítása. 

•  Foglalkoztatás: védı- és tranzit foglalkoztatás, valamint nyílt munkaerı-piaci  

•  Rehabilitáció: különféle terápiák, szabadidıs tevékenységek, képzések, önérdek-érvényesítés 

biztosítása 

•  Civil lét: hazai és nemzetközi hálózati tevékenység, érdekérvényesítés. 
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A szolgáltatásokból származó bevételeink alakulása: 

 

3. Közhasznú tevékenységek bevételei 
Fıkönyvi 
szám  

Megnevezés Összeg E.Ft 

911 Szociális ellátás térítési díj  26.097 
912 Speciális szállítási tevékenység bevételei 1.617 
913 Szabadidıs tevékenységek bevételei  34 
914 Farm/ mezıgazdasági tevékenység bevétele 3.273 
915 Oktatási tevékenység bevétele 3.142 
916 Ajándéktárgy készítés bevétele 252 
919 Egyéb árbevétel 13.238 
917   
   

Közhasznú tevékenységek bevétele: 47.653 
 

 

Összes közhasznú tevékenység bevétele: 

 

Tétel megnevezése Összesen E. Ft 

Közhasznú célú támogatások összesen: 111.302 

Pályázati úton nyert támogatások összesen: 129.904 

Közhasznú tevékenységek bevételeI: 47.653 
Egyéb  bevétel: 5.695 

 294.554 

 

 

 

Szervezetünk által alapított „Év 

Esélyteremtı Munkahelye” Díj, a 

fogyatékosokat foglalkoztató kis-. 

közép-, és nagyvállalatok 

elismerésére az ÉM-i régióban:  
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3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

 

2009-ben ünnepeltük 10 éves fennállásunkat, mely egy jelentıs korszak zárását, értékelését, és egy új 

„idıszámítás” indítását jelentette szervezetünknél.  

Alapítványunk az elmúlt 2-3 évben robbanásszerő növekedésen esett át (több mint 120 fıállású alkalmazott). Nagy 

hangsúlyt fektetünk a szolgáltatások minıségének szinten tartására, valamint folyamatos fejlesztésére is. Mára 

elmondható, hogy a megfelelı és elhivatott szakemberek találhatók szervezetünk stábjában. Alapítványunk 

szervezeti struktúrája egymást segítı és kiegészítı egységekbıl áll. Ennek elınye, hogy rugalmasan és hamar 

képes alkalmazkodni a bekövetkezı változásokhoz. Éves szinten több mint 300 sérült személy veszi igénybe 

szolgáltatásainkat. Az alapítvány szakmai koncepciója a szükségletorientáltság és a társadalmi integráció keretei 

közötti kapcsolat jegyében szervezıdik, s fı támpontjait a normalizációs és participációs elv adja. Célkitőzésünk 

olyan mőködıképes rendszert kiépíteni, ahol a sérültek önálló, vagy részben önálló életvitelre tudnak 

berendezkedni. Szakmai és emberi küldetésünk, hogy megteremtsük a fogyatékkal élık szociális környezetének 

lehetıségeit az együttmőködésre, az egyenrangú kommunikációra, az interakciók létrejöttére.  

 

Telephelyek: 

Székhely- Miskolc belvárosához közel, az Augusztus 20. u. 12. sz. alatti volt étterem épületébıl lett kialakítva. Itt 

mőködik 2 integrált Támogató Szolgálat központja, mely több kistérség speciális szállítási és személyi segítési 

igényeit hangolja egybe (információ és diszpécserközpont). Ugyanitt mőködik a Támogatott Foglalkoztatás© 

Szolgáltatás (sérült személyek részére a nyílt munkaerı-piaci kivezetés) a Nemzetközi Kapcsolattartó és EVS 

(European Voluntary Service) önkéntes iroda, a Projektközpont és a gazdasági iroda.  

 

Habilitációs Központ- 1. sz. telephely: Miskolcon, a Martin-kertvárosi részben. A volt iskola épületének 

átalakításával és hozzáépítésével hoztunk létre a 40 fıs fogyatékosok nappali ellátását és  12 fıs lakóotthonát. Ez 

az intézmény ad helyet terápiás/rehabilitációs szociális intézményi foglalkoztatónknak és speciális 

színtársulatunknak is (színdarabjainkkal már külföldön is sikeresen megmérettettünk). Ugyanitt mőködtetjük a havi 

speciális diszkót, a sorstársklubot, és a sérült dolgozók klubját is. Pályázati programként indítottuk el 2009 végén 

az Autista Krízisközpont mőködtetését is, a családok átmeneti tehermentesítése érdekében.  

 

Rehabilitációs Majorság - 2. sz. telephely Miskolcon, a Diósgyıri városrészben, a Bükk keleti kapujánál 

elhelyezkedı baráthegyi 4 hektáros területen már több éve folyik fejlesztı munka. A kialakítandó öko-parkban 

szélkerék húzza fel a vizet a kútból, a kerti tó, fóliasátor, üvegház mellett istálló (kecske, szamár, ló, tehén) és 

manufaktúra található, ahol természetesen fogyatékkal élık és megváltozott munkaképességőek dolgoznak. 

Nyáron táborok kerülnek itt megrendezésre, míg a tanév idején speciális iskolák részére tankerti gyakorlatot 

biztosítunk. Már több éve szervezünk itt betanító jellegő képzéseket fogyatékosok részére (pl. biotermesztı-, 

parkgondozó, valamint gyógy-és dísznövénytermesztı képzések. 2009-ben beindítottunk egy 12 fıs lakóotthont, 

melynek tetıterében erdei iskola kialakítása kezdıdött el.  
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A bemutatottak alapján jól érzékelhetı a pozitív változás: befektetett eszközeink mérleg szerinti értéke : 

359.343 E. Ft összegben került rögzítésre. Tárgyévi közhasznú eredményünk értéke: 20.448 E. Ft. 

 

2009. egyik legsikeresebb programja: 
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4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 
 
Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatást. 
 
 
 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL 

ÉS MINDEZEK SZERVEITİL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE, ÖSSZEGE 

 

 

Szervezetünk közhasznú mőködésére 111.302 E. Ft -t kapott több támogatási forrásból. Ezek 

részletezését a 2-3. pontban mutattuk be. 

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE 

 
 
A kuratórium tagjai a kurátori tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. Munkájukat 3 fıs felügyelı 

bizottság segíti. Az operatív feladatok ellátására kialakítottunk egy menedzsmenti kört, melynek tagjai a 

különbözı mőködési alegységek vezetıi. 

 

Országos hatókörő kezdeményezéseink: 
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7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 

Egy éve a következıt prognosztizáltuk: a fıállású munkatársi létszámunkban max. 10-15 %-s növekedés 

az irányadó. Ennek teljesülése: a tavalyi 123 fırıl 126 fıállású fıre történt a növekedés, azaz 13 fıvel, 11,5 % -l 

bıvültünk. Mindez a gazdasági válság, a jogszabályi környezet negatív irányú változásai, a forráscsökkenések 

drasztikus növekedése figyelembevételével jelentıs teljesítmény. 

Forrásaink elsıdleges felhasználása a szociális-foglakoztatási szolgáltatások biztosítását jelenti. Az egyéb 

bevételek a szervezetfejlesztést, stabilizálást szolgálják. 2009-ben sikerült változásokat végrehajtani civil 

szervezeti kultúránk minıségi szintjének javítása érdekében. A gazdálkodási, adminisztratív területen történt 

magasabb kvalifikációjú szakembercsere, könyvelıváltás, létszámbıvítés ill. áttérés a negyedéves 

könyvvizsgálatra mutatják a változás érdekében tett erıfeszítéseinket. A folyamat 2010-ben is folytatódik, és 

remélhetıleg egy sokkal stabilabb, precízebb, átláthatóbb rendszert sikerül kiépítenünk, mely a jövıtervezésünk 

kereteit fogja meghatározni. Szervezetünk célja olyan minıségirányítási rendszer kialakítása, ami biztosítja a 

megfogalmazott értékek és standardok megvalósulását. 

Társadalmi-közösségi szolgáltatásaink minıségének menedzselése folyamatosan szabályozza és 

irányítja a szükségletek feltárását és elemzését, a kínálat alakítását, a felhasználó-központú és participatív 

tervezés folyamatait, a szolgáltatások minıségorientált teljesítését és minıségellenırzését, a célcsoporttal való 

kapcsolattartást. Szolgáltatási rendszerünk megalapozza térségünkben mőködı a fogyatékosságügy nyilvánosság 

általi legitimációját. Programjaink szakmai színvonalának fenntartásával és azok továbbfejlesztésével 

permanensen dolgozunk azon, hogy célcsoportunk (autisták, értelmi és halmozottan sérültek, megváltozott 

munkaképességőek) érdekeit a társadalmi igényekkel összhangba hozzuk. Céltudatos tevékenységünkkel 

igyekszünk a pozitív imázsépítésre, ezzel is elısegítve a kialakult negatív diszkrimináció csökkenését és 

megszüntetését. A foglalkoztatásba való bevonás hatására mind perszonális, mind társadalmi szinten 

bekapcsoljuk a sérült személyeket az ıket körülvevı, életterületüket alkotó és meghatározó mikro- és 

makroközösségbe.  

Hasonló komplex hazai szolgáltatási egységrıl nincsen tudomásunk. Mőködési koncepciónkat külföldi 

példák alapján (spanyol, osztrák, ír) alakítottuk ki, akik tapasztalatait az elmúlt években bonyolított EU-s pályázatok 

kapcsán sikerült adaptálnunk. Szolgáltatásaink és programjaink iránti érdeklıdést jellemzi, hogy jelentıs 

várakozási listát vagyunk kénytelen alkalmazni (melyet csak hosszú távon tudunk csökkenteni). 

 

2009-ben megvalósított fontosabb programok: 

Szervezetünk állandó szolgáltatásai mellett számos programot valósított meg a tavalyi évben: 

1. Aktív Mőhely projekt: öt szervezet konzorciális együttmőködésével a projekt célja egy olyan innovatív 

modell létrehozása, mely az értelmi fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának rendszerszemlélető 

fejlesztését eredményezi a munkaerı piaci diszkriminációjuk csökkentése érdekében. 2009 év végén elindítottuk a 

projekt eredményeinek regionális szintő disszeminációját. 
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2. Foglalkoztatási programok: a fogyatékkal élık és megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása 

érdekében különféle programokat mőködtettünk: intézményi foglalkoztatás, családi munkahelyi gyakorlat, 

akkreditált foglalkoztatás, támogatott foglalkoztatás szolgáltatás. Szakmai partnerként több foglalkoztatási projekt 

tagjai vagyunk. 

3. Ne hagyd magad projekt: az antidiszkriminációs program fı célja az értelmi sérült, halmozottan 

fogyatékos és autista emberek egyenlı bánásmódjának elısegítése. A tapasztalatokról két projektpartnerünkkel 

együtt két esetjogi tanulmánykötetet jelentettünk meg.  

4. Van véleményem program: sérült fiatalok önérdek-érvényesítı programja. A fiatalok csoportja 

bemutatkozott a miskolci Közgyőlés elıtt is, valamint két alkalommal fogadták ıket az országházban is. 

5. Turizmus korlátok nélkül program, melynek célja a speciális szükséglető fogyatékos emberek és 

családjaik aktív szabadidıs-turisztikai programjának biztosítása. Erdélyi partnerszervezetünktıl is fogadtunk 8 fıs 

csoportot egy hétre, s tervezzük ezen szolgáltatásunkat nemzetközi szintre is kiterjeszteni. 

6. Év Esélyteremtı Munkahelye Díj: második éve regionális szinten hirdetjük ki és osztjuk szét olyan kis-, 

közép- és nagyvállalkozások között, akik a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásában 

példaértékő munkát végeztek. 

7. Önkéntes program: jelentıs eredményeket értünk el hazai és önkéntes fiatalok fogadása terén. Az EVS 

program segítségével 2009-ben négy fiatal egy éves fogadását biztosítottuk Spanyol-, Olasz-, Német-, és 

Franciaországból.  

8. Papírsárkány: idıszakos újságunk jelentıs részét maguk a sérült személyek írják, valamint aktívan 

vesznek részt a kiadás folyamatában is.  

9. Országos kapcsolatok: aktív tagjai vagyunk az alábbi hálózatoknak: CÉHálózat (Civil 

Fogyatékosságügyi Szolgáltatók Érdekvédelmi Hálózata), Majorháló, Aktív Mőhely, Munkaesély Szövetség, 

Szövetség a Társadalomtudatos Munkahelyekért, Támogatott Foglakoztatás Hálózat, Autisták Országos 

Szövetsége. 

10. Nemzetközi kapcsolatok: szervezetünk több országgal van kapcsolatban. 2009-ben négy nemzetközi 

konferencián is részt vettek munkatársaink, melyek eredménye több partnerségben benyújtott projektben is 

lemérhetı. Az EASPD (Európai Fogyatékosságügyi Szociáléis Szolgáltatók Szövetsége) tagság mellett felvettek 

minket az ECCE ( Európai Kuratív Pedagógiai és Szocálterápiai Szövetség) tagjai közé is.  

11. A nemzetközi TRANSITION programot 2009 végén zártuk, melynek keretében Clearing azaz 

pályaválasztási tanácsadókat képeztünk. İk a jövıben a fogyatékos személyek pályaválasztásában tudnak majd 

segítséget nyújtani. 

12. A nemzetközi Happy Farm projekt tagjaként speciális gazdálkodási képzési programot dolgoztunk ki 

sérült fiatalok részére. 

 

Miskolc, 2010. május  30. 

         ……………………………. 

          Jakubinyi László 

Alapítvány elnöke 


