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Szervezet neve: TRAPPANCS Egyesület 

Címe:  1138 Budapest, Váci út 132/b. 

 

 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú 

egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 

2011 év 

 

Sor 

szám 

Tétel megnevezése Előző év Előző évek 

helyesbítései 

Tárgyév 

1 A.  Összes közhasznú 

tevékenység bevétele 

6384  5215 

2 1.Közhasznú célú működésre 

kapott támogatás 

3747  2577 

3 a) alapítótól    

4 b) központi költségvetésből    

5 c) helyi önkormányzattól 1470  485 

6 d) társadalombiztosítótól    

7 e) egyéb, ebből 1%..542. 2277  2092 

8 2. Pályázati úton elnyert 2500  1797 

9 3. Közhasznú tevékenységből 

származó bevétel 

40  647 

10 4. Tagdíjból származó bevétel 95  133 

11 5. Egyéb bevétel 2  61 

12 B. Váll. tevékenység bevétele    

13 C. Összes bevétel 6384  5215 

14 D. Közhasznú tevékenység 

ráfordításai 

7589  7055 

15 1. Anyagjellegű ráfordítások 3323  3312 

16 2. Személyi jellegű ráfordítás 1025  974 

17 3. Értékcsökkenési leírás 215  37 

18 4. Egyéb ráfordítások 3022  2732 

19 5. Pénzügyi műveletek 

ráfordításai 

   

20 6. Rendkívüli ráfordítások 4   

21 E. Vállalkozói tevékenység 

ráfordításai 

   



 

22 1. Anyagjellegű ráfordítások    

23 2. Személyi jellegű ráfordítás    

24 3. Értékcsökkenési leírás    

25 4. Egyéb ráfordítások    

26 5. Pénzügyi műveletek 

ráfordítása 

   

27 6. Rendkívüli ráfordítások    

28 F. Összes ráfordítás  7589  7055 

29. G. Adózás előtti eredmény  -1205  -1840 

30. H. Adófizetési kötelezettség    

31. I. Tárgyévi vállalkozási 

eredmény 

   

32. J. Tárgyévi közhasznú 

eredmény 

-1205  -1840 

 

 
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

 

33 A. Személyi jellegű ráfordítások 974 

34   1. Bérköltség 720 

35     Ebből: megbízási díjak  

36                 tiszteletdíjak 720 

37   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 60 

38.   3. Bérjárulékok 194 

39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 645 

40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás   

41. D. Továbbutalt támogatás  

 

 

Kelt: Budapest, 2012. 03.23. 
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Szervezet neve: TRAPPANCS Egyesület 

Címe:  1138 Budapest, Váci út 132/b. 

 

 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített 

éves beszámolójának mérlege        2011          év 

 

Ssz Tétel megnevezése Előző év Helyesbítések Tárgyév 

1 A. Befektetett eszközök 172  238 

2 I. Immateriális javak    

3 II. Tárgyi eszközök 172  238 

4 III. Befektetett p.ügyi eszköz    

5 IV. Értékhelyesbítés    

6 B. Forgóeszközök    

7 I. Készletek    

8 II. Követelések 19   

9 III. Értékpapírok    

10 IV. Pénzeszközök 1775  759 

11 C. Aktív időbeli elhatárolás    

12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1966  997 

13 D. Saját tőke 1966  126 

14 I. Induló tőke    

15 II. Tőkeváltozás 3171  1966 

16 III. Lekötött tartalék    

17 IV. Értékelési tartalék    

18 V. Tárgyévi közhasznú 

eredmény 

-1205  -1840 

19 VI. Tárgyévi vállalkozási 

eredmény 

   

20 E. Céltartalékok    

21 F. Kötelezettségek   209 

22 I. Hosszú lejáratú    

23 II. Rövid lejáratú   209 

24 G. Passzív időbeli elhatárolás   662 

25 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1966  997 



 

1.  Költségvetési támogatások 

 
 Szja 1%                                1192010  (elhatárolva 650000) 

 

2.  Vagyonfelhasználás kimutatása 
 

Előző évi eredmény : -1205 e 

Tárgyévi eredmény:   -1840e 

Tárgyévi vagyon:         126 e 

Vagyon csökkenés:        94% 

 

3.   Cél szerinti juttatások 
 

 Nyirati Lili esseni tartózkodása             600000 

 Utazási támogatások sportolóknak          45000 

        

4. Tisztségviselők juttatásai 
 

Tisztségviselők részére kifizetett tiszteletdíj              720000 

 

5.   Támogatások mértéke és felhasználása 
 

Támogató Cél Összeg Felhasználás 

NCA Működés 500000 Működési költség 

Fonesz Sportrendezvények 197000 Uszodabérlés 

Versenyeken részvétel 

Wesselényi  

Közalapítvány 

Sportrendezvények 600000 Sportprogramok 

Angyalok Erdeje Működés 9400 Működési költség 

Strategy Consultans Nyirati Lili németországi 

gyógykezelés 

100000 Nyirati Lili németországi 

gyógykezelés 

Astellas Pharma Szervátültetettek 

Világjátéka 

200000 Szervátültetettek 

Világjátéka 

Transzplantációs Alapítvány Szervátültetettek 

Világjátéka 

300000 Szervátültetettek 

Világjátéka 

KOGART Alapítvány Szervátültetettek 

Világjátéka 

500000 Szervátültetettek 

Világjátéka 

Szervátültetettek Szövetsége Működés 266000 Működési költség 

SZJA 1% Sportprogramok 1192010 650000 jövő évre 

elhatárolva 

Magánszemélyektől, 

vállalkozóktól kapott 

 Nyirati Lili németországi 

gyógykezelés + világjáték 

675000 Nyirati Lili németországi 

gyógykezelés + világjáték 

Önkormányzattól kapott Szervátültetettek 

Világjátéka + működés 

485000 Szervátültetettek 

Világjátéka + működési 

költség 



7. A tevékenység bemutatása 
 

A Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete a gyermekkorban történt 

szervátültetés utáni rehabilitáció egyik nagyon fontos mérföldköve. Az egyesület kiemelten 

foglalkozik a tinédzser kor problémáival, illetve az elhúzódó betegeskedés miatti önértékelési 

problémák kezelésével. A tinédzserek integrálása az egészséges társadalomba egy olyan küldetés, 

melynek lényeges eleme a lelki támogatáson kívül a megfelelő fizikai foglalkoztatás biztosítása a 

sporton keresztül.  

A lelki és testi egészség megteremtése érdekében azonban folyamatos foglalkoztatásra, tréningekre, 

sportolási lehetőségekre van szükség, illetve a versenyeken való részvételi lehetőségek motivációs 

erejére. A Trappancs Egyesület diáksportjának két alappillére a szabadidős és a versenysport. Ezek 

fő helyszíne a „Sport és Önismereti Tábor”, ahol válogatott szervátültetett sportolók és szakedzők 

tartanak foglalkoztatásokat több sportágban, valamint a „Tini-tréning”, ahol lelki oldalról közelítjük 

meg a rehabilitációt. „Gyermekeink” kimagaslóan jó eredményeket értek el az elmúlt évek 

nemzetközi transzplantáltak részére meghirdetett versenyein (2011. Göteborg – 12 versenyzőnk 37 

érmet szerzett hazánknak), melyhez a testi-lelki egészség és megfelelő motiváltság, valamint a 

csapatszellem segítette hozzá versenyzőinket. 

A szervátültetett gyermekek gondozása a felnőttekéhez viszonyítva jóval komplexebb szakmai 

feladat. A szervátültetés sikerességéhez elengedhetetlenül szükséges jó orvos-beteg együttműködés 

megfelelő szintjét nem lehet elérni a szervátültetett gyermekek pszichoszociális rehabilitációja 

nélkül. A rehabilitációnak nem csak a súlyos betegség miatt kialakult korábbi károsodások 

lehetőség szerinti felszámolására kell korlátozódnia, hanem egyfajta életvezetési programot kell 

biztosítania a gyermek felnőtté és önellátóvá válásáig.  

A Trappancs Egyesület a tinédzser kor problémáival foglalkozik kiemelten, különös tekintettel a 

krónikus betegség miatt fokozottan kialakult önértékelési zavarokra.  A program sikeres véghez 

vitele orvosi szempontból nézve megelőző hatású a kamaszkorban tudatosuló és súlyosan átélt 

hátrányos helyzetből adódó, jellemzően a szervátültetés miatt szükséges gyógyszerek szedésének 

elhanyagolásával járó és emiatt szervkilökődéshez vezető lázadó attitűdök fellépésére. Nagy 

eredménynek tartjuk, hogy a hozzánk csatlakozott szervátültetett tinédzserek között az elmúlt 3 

évben nem fordult elő az immunszuppresszív gyógyszerek szedésének elhanyagolása/abbahagyása. 

A rehabilitációs program sikerének feltétele a tinédzserekkel való folyamatos foglalkozás,  valamint 

integrálásuk az egészséges gyermektársadalomba. Ennek lényeges eleme a megfelelő fizikai 

foglalkoztatás biztosítása is a gyermekek sportolásán keresztül. A TRAPPANCS Egyesület 

diáksportjának két alappillére van: a szabadidős és versenysportra is egyaránt hangsúlyt fektetünk. 

A szabadidős tevékenységként végzett sport fő helyszíne a „Sport és Önismereti Tábor”, ahol 

válogatott szervátültetett sportolók és szakedzők tartanak foglalkozásokat több sportágban. Erre a 

táborra épül tevékenységünk, hiszen a legtöbb aktív sportolónk itt szeretett bele sportágába, majd 

folytatta azt szervezett keretek között.   

Kor szerinti összetételben kis csapatunk a 12-25 éves korcsoportot öleli fel, ám ez koncentrálódik a 

középiskolás korosztálynál. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján sportolni vágyóink létszáma 

exponenciálisan nő (a 12 versenyszerűen sportoló tagunk mellett még ugyanennyien sportolnak 

versenyrendszeresen kívül), így ugrásszerű létszámnövekedéssel számolunk. Szándékunkban áll 

külön odafigyeléssel bevonni halmozottan fogyatékos tagjainkat is, akik szervátültetett mivoltuk 

mellett mozgássérültek, látássérültek vagy értelmi fogyatékosságban szenvednek.  

A 2011-es nyári táborunkban csatlakozott hozzánk először egy 19 éves veseátültetett, látássérült 

társunk, ami komoly kihívást jelentett mindannyiunknak, de elmondhatjuk, hogy az együtt töltött 

egy hét alatt nagyon sokat tanultunk a gyengénlátók világáról. 

Ezen túlmenően az elektronikai rendszerek (internet) segítségével történő problémamegoldás: 

kiemelt tevékenység, az egyesület vezetője a gyermekek számára elérhető, a mindennapi 

tevékenységek, mikrokrízisek feloldására, online segítségnyújtásra alkalmas.  

 

Az iskolai problémák megoldásában egész évben nagy segítséget nyújtott Szekeres Ágota 

pszichológus-gyógypedagógus és Vargáné Molnár Márta gyógypedagógus (ELTE, Bárczi Gusztáv 



Gyógypedagógiai Főiskolai Kar), szükség esetén készség- és képességfelméréssel, ennek 

eredményétől függően továbbtanulási tanácsokkal.  

 

A transzplantált gyermek korlátozottsága messzemenő hatással van az egész családra. Ez 

megjelenik az egymáshoz való érzelmi viszonyulásukban, életmódjuk időbeli, anyagi, társas és 

egyéb vonatkozásaiban, mely problémák egy idő után törvényszerűen súlyossá válnak. Ebben nyújt 

segítséget a szülőknek Gallusné Szabó Edit családterapeuta, és bár  2011-ben forráshiány miatt nem 

tudtuk folytatni a korábban elkezdett szülő-tréning sorozatot, reméljük, hogy hamarosan újra tudjuk 

indítani a tréninget.  

 

2011. Február 
Tini-Tréning Móron 

 

A Magyar Szervátültetettek Szövetségének farsangjához és sporthétvégéjéhez csatlakozva 

tudtuk megrendezni az év első tini-tréningjét Móron. A szombat délelőtt sportversenyekkel 

telt, melyet Toponáry Gábor (FODISZ) vezetett, délután a megszokott közös beszélgetéseink 

és játékaink után az esti farsang következett. 

 

Kvalifikációs versenyeredmények – Magyar Szervátültetettek Szövetsége 

 

Úszás, tollaslabda, asztalitenisz és tenisz kvalifikációs versenyek első fordulója zajlott 

februárban, ahol 8 versenyzőnk szerepelt dobogós helyen. 

 

Március 
A „Magyar Köztársaság Jó Tanuló Jó Sportolója” Díjazottja 

 

2011-ben Jakab Ivett tanulmányi- és sporteredményei alapján megpályáztuk a „Magyar 

Köztársaság Jó Tanuló Jó Sportoló” díját. 407 beérkezett pályázatból választották ki a 86 

díjazottat: köztük Jakab Ivettet. 

„A jó tanuló – Jó sportoló díj a magyar diákok számára adható legmagasabb kitüntetés, amely 

egy tehetséges nemzet legtehetségesebbjeinek teljesítményét ismeri  el.”   

 

Kvalifikációs versenyek -  Magyar Szervátültetettek Szövetsége: 

 

Asztalitenisz, úszás, atlétika, tollaslabda kvalfikációs versenyeken 9 versenyzőnk ért el 

dobogós helyezéseket, ezzel kvalifikálták magukat a Szervátültetettek Világjátékára. 

 

Április 
Lili Essenben –  májtranszplantációs várólistán 

 

Lili 15 éves, harmadik májátültetésére vár, amit – az Ő biztonsága érdekében – Essenben 

fognak elvégezni.  

A németországi tartózkodáshoz nyújtott anyagi támogatás mellett folyamatosan tartjuk vele 

és szüleivel a kapcsolatot, amire  a mindennapok „hullámvasútjában” nagy szükségük van.   

Lili blogja: http://liligyongy.blog.hu 

 

Kvalifikációs verseny – Magyar Szervátültetettek Szövetsége 
 

Az újabb kvalifikációs versenyen teniszezőnknek is sikerült a kvalifikációja a Világjátékra. 

 

http://liligyongy.blog.hu/


 

Komárom-Esztergom Megyei Diákolimpia 

Atlétika 

Kovács Anna 

 

100 m síkfutás: 5. hely 

 

Magyar Családterápiás Vándorgyűlés 
 

Részt vettünk és előadást tartottunk  a Magyar Családterápiás Vándorgyűlésen Szegeden.  

Előadásunk címe:  Út önmagunkhoz, avagy élet a szervátültetés után  

(Gallusné Szabó Edit, Szekeres Ágota, Vargáné Molnár Márta, Feszt Tímea) 

 

Május 
Kvalifikációs verseny – Magyar Szervátültetettek Szövetsége 

 

A kvalifikációs bowling versenyen máj+vese átültetett bowlingozónknak  is sikerült 

bekerülnie a Szervátültetettek Világjátékára utazó válogatottba.  

 

 

Június 
Szervátültetett Világjátéka, Svédország 

 

2011. júniusában került megrendezésre Göteborgban  a XVIII. Szervátültetettek Világjátéka, ahol a 

magyar szervátültetett csapat újfent remekül szerepelt, összesen 33 arany-, 21 ezüst- és 33 

bronzérmet szerzett, mellyel kivívta magának az előkelő negyedik helyet 54 ország versenyében.  

 

A TRAPPANCS Egyesület versenyzői  12 aranyérmet, 15 ezüstérmet, 10 bronzérmet nyertek 

különböző sportágakban.  

 

Július 
Sport- és önismereti tábor, Zánka 

A Magyar Szervátültetettek Szövetségének I. Nyári Játékához csatlakozott az idei Tini-Tábor, 

ezúttal 30 résztvevővel. 

A 7 napos tábor során a sport mellett az önismereti- és bizalomjátékoké volt a főszerep.  

A résztvevők között volt májtranszplantációra váró Lili is, valamint most először csatlakozott 

hozzánk 19 éves, veseátültetett, látássérült társunk is.  

 

Október 
Unilever futóverseny – Nyírbátor 
  

Mezei Gergő abszolút verseny:  ezüstérem 

 

Oxigén Kupa  I. – Debrecen 

  

Mezei Gergő 5000 m futás: 4. hely 

 

Országos Bajnokságok – Magyar Szervátültetettek Szövetsége 

 

Minden sportágból megrendezésre került az őszi Magyar Bajnokság, ahol versenyzőink 

kiválóan szerepeltek.  

 

 



 

Dental World 2011. 

 

Egy veseátültetett kisfiú édesapjának köszönhetően lehetőségünk nyílt a Dental World 

kiállításon a Transzplantációs Alapítvánnyal közös standon felhívni a figyelmet a 

szervátültetés fontosságára. 

 

 

November  
A „Tudomány Ünnepe” – ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar 

 

Lehetőségünk nyílt az ELTE Barczi Gusztáv Főiskolai Karon megrendezett  „Tudomány 

Ünnepén” kiállítóként  részt venni. A rendezvényen nemcsak szakmai anyagokkal jelentünk 

meg, hanem Lili ékszerei is kiállításra kerültek.  

 

December  

„Kitárt Ajtók Ünnepe” – ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar 
 

Lehetőségünk nyílt az ELTE Barczi Gusztáv Főiskolai Karon megrendezett  „Kitárt ajtók 

ünnepén” kiállítóként  részt venni. A rendezvényen nemcsak szakmai anyagokkal jelentünk 

meg, hanem Lili saját készítésű ékszerei is kiállításra kerültek. 

 

Veszprém Megye Legjobb Speciális Sportolója 2011. 

 

Gyurkó Alexandra 2011 decemberében harmadik alkalommal nyerte el Veszprém Megye 

Legjobb Speciális Sportolója Kupáját. 

 

 

 
 

 

8. Záradék 
 

 

 A jelentést az egyesület közgyűlése jóváhagyólag elfogadta. 

 

A jelentés az egyesület székhelyén megőrzésre kerül, melybe bárki bepillanthat, illetve saját 

költségén másolatot készíthet. Ezzel együtt az Új Civil Törvény rendelkezése alapján a beszámoló 

az ott meghatározott módon közzétételre kerül. 

 

 

Budapest,2012.április 01.  

 

 


