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A „JUDY”  Rák-Alapítványt 2001-ben alapították.  

Tevékenységét 500.000 forint alapítói befizetéssel kezdte meg.  

 

Az alapítvány 2004. februárjában  kapta meg a közhasznúsági státuszt, a közvetlen közhasznú 

tevékenységét csak  2005-ben kezdte meg.  

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alapítvány 2011. évtől kettős könyvvitelt vezet. 

  

Az alapítvány 2013. évi beszámolóját 2014. május 22-i dátummal az alapítvány kuratóriuma 

elfogadta.  

 

 

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról:  

A „JUDY” Rák-Alapítvány 2013. évben nem részesült közvetlen költségvetési támogatásban. 

Közvetett módon - a Személyi Jövedelemadó 1%-ainak felajánlásából -  632 ezer forint 

támogatást kapott a költségvetéstől. Ezen összeg felhasználása 2013-ban megtörtént. Az 

alapítvány célszerinti tevékenysége szerinti eszközöket vásárolt belőle.  

 

Kimutatás a célzott összegű támogatásokról:  

A „JUDY” Rák-Alapítvány 2013.évben nem részesült ilyen támogatásban  

 

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:  

A „JUDY” Rák-Alapítvány 2013. évben az elnök részére 250 ezer forint bruttó jutalmat 

fizetett ki eddigi képviselői és elnöki munkájának elismerésére. 

Az alapítvány 2013-ban nem foglalkoztatott munkavállalót, a kuratórium tagjai 

tevékenységüket társadalmi munkában látják el.  

 

Kimutatás a kapott támogatásokról:  

A „JUDY” Rák-Alapítvány 2013. év folyamán az alapító okiratban meghatározott célokkal  

kapcsolatban – magánszemélyektől és cégektől - összesen 734 ezer forint összegben 

kapott támogatási célú bevételt, felhasználási kikötés nélkül.   

 

A támogatásokból a 2013-as működési, adminisztrációs költségekre 606 ezer forintot, a 

Semmelweis Egyetem (SE) III. sz. Belgyógyászati Klinikán működő Hemato-Onkológiai 

részleg, valamint a daganatos betegek ellátásában, illetve a daganatkutatásban szereplő 

egyetemi egységek kis értékű eszköz és anyag igényének kielégítésére - az alapító okiratban 

foglalt célok érdekében  - 1 811 ezer forintot, valamint az említett részleg kutató-és oktató 

csoportjaihoz kapcsolódó oktatási, kutatási támogatásaira összesen 321 ezer forintot használt 

fel. 

 

 

 

Kimutatás a vagyon felhasználásáról:  

 



Az Alapítvány 2013. január 1-i nyitó  vagyona  25 059 ezer Ft (500 ezer Ft induló tőke és a 

korábbi években  felhalmozott 24 559 ezer Ft nyereség) volt. 

 

A 2013.  év folyamán összesen 3.031 ezer Forint bevételt (támogatások, adományok, 1%-os 

felajánlások,  banki és lekötések utáni kamatok) kapott. 

 

A 2013. év folyamán elszámolt költségek és ráfordítások (támogatások) összesen 2 738 

ezer forint.  

Ebből az operatív működéshez kapcsolódó adminisztrációs költségek összesen 285 ezer 

forint, melyek az év során beszerzett és felhasznált nyomtatványokból, irodaszerekből, az 

irodai számítógép karbantartásából, a könyvelési díjból és a bankköltségből tevődnek össze. A 

reprezentációs kiadásra fordított összeg 3 ezer forint.    

 

Az idei évben  kifizetett jutalom és járulékai 318 ezer forint. 

 

A 2013-es év folyamán nyújtott cél szerinti támogatások összege 2 132 ezer forint. 

A vagyon felhasználásának tételes bemutatását a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Fentiek alapján az alapítvány  2013-ban  293 ezer Forint nyereséggel növelte a vagyonát, így 

a 2014-es évben a közhasznú tevékenységre felhasználható összeg 24 852 ezer Forint.  

 

 

 

 


