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Közhasznúsági melléklet – minta –
1. A szervezet azonosító adatai
név:

Cerny Rendszer Közhasznú Nonprofit Kft.

székhely:

1083 Budapest, Bókay János u. 53.

bejegyző határozat száma:
nyilvántartási szám:

01-09-923077

képviselő neve:

Dr. Somogyvári Zsolt

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Peter Cerny Alapítvány által létrehozott Cerny Rendszer Közhasznú Nonprofit Kft. a 2012-es
közhasznú, célszerinti tevékenysége során erejéhez mérten igyekezett a frissen születettek ellátása során
meglévő fehér területek minél szélesebb lefedésével. A szülőszobai újraélesztés oktatásával, az
oktatáshoz szükséges speciális technikai gyakorlóeszközök biztosításával és egy amerikai tankönyv
lefordításával-kiadásával, valamint az erre épített akkreditált tanfolyamaival, alapjaiban járult hozzá a
biztonságos életkezdet megvalósulásához. Alapítójával szoros egységben végezte a koraszülöttek,
újszülöttek és kiscsecsemők mobil intenzív osztály adta kezelési lehetőségeinek biztosítását, elsősorban
arra törekedve, hogy az esendő betegcsoport vizsgálatára már a kezelés helyén lehessen sort keríteni. A
koraszülött-vakság megelőzését szolgáló Csecsemő-Szem-Mentő programjában telemetriás technológia
alkalmazásával érte el a betegek ágymelletti vizsgálati lehetőségét, megkímélve a gyakran csak 10001500 grammos betegeket a felesleges vizsgálatra való szállítástól, sőt a szemészspecialista és a
lézerkészülék helyszínre telepítésével, a helyszíni szemoperációs lehetőségeket is biztosította. (A
rendszer 2013-ban a Magyar Innovációs Nagydíj elismerő oklevelében részesült.) A koraszülöttek és a
beteg újszülöttek halláskárosodásának korai felismerésére, valamint a siketség megelőzésére kialakított
Csecsemő-Fül-Mentő programja ugyancsak az érzékszervi szűrővizsgálatok ágymelletti lehetőségét
biztosította a Peter Cerny Alapítvánnyal stratégiai szerződési viszonyban álló Semmelweis egyetemi
szakklinikákkal.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
koraszülöttmentés, őrzött-szállítás;
közhasznú tevékenység megnevezése:
szemészeti és fülészeti újszülöttkori
szűrővizsgálatok; újraélesztés oktatás
1997 CLIV Eü. Törvény
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
5/2006(II.7) EüM. Rend. a mentésről,
jogszabályhely:
37/2011 (VI.28) NEFMI Rend. Mód.
koraszülöttek, újszülöttek és kiscsecsemők
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

közel 5000 újszülött (direkt) + kb. 25.000
érintett szülő (indirekt)
72 orvos, illetve eü. dolgozó

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1)A szülőszobai újszülöttellátók szakmai készségének emelése, így a kórházi ellátási biztonság növelése.
2) A koraszülöttek vakságának, látás- és halláskárosodásának megelőzése, az ebből fakadó
egészségnyereséggel és várható életminőség javulással, a szociális ellátórendszer egyidejű
tehermentesítésével, valamint a szülők munkaképesség-csökkenésének elkerülésével, jóllétével.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem
értéke*

Korábbi évek eredménye
1.622

Felhasználás célja
szemészeti és fülészeti
újszülöttkori
szűrővizsgálatok;

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év*

Tárgyév*
0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

0

0

Előző év (1)*
12.925

Tárgyév (2)*
15.490

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

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

0

0

12.925

15.490

18.325

17.112

6.346

4.858

18.325

17.112

-5.400

-1.622

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:

G. Korrigált bevétel [B–(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Mutató teljesítése
Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2–A1–A2)/(H1+H2)>0,25]

Nem
Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]
* Adatok ezer forintban.

0

Nem
Igen
Nem

