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1. Számviteli beszámoló (cash-flow kimutatás) – egyszeres könyvvitelt vezető egyéb 
szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege – egyszeres könyvvitelt 
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 

Az egyéb szervezet 
megnevezése: 

Sátoraljaújhelyi Diákok Baráti Köre Közhasznú 
Egyesület 

Az egyéb szervezet címe: 3980, Sátoraljaújhely, Deák. u. 10. 
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 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZET Ő EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

adatok E Ft-ban 

sor A tétel megnevezése Előző év 
Előző 

évek(ek) Tárgyév 
szám helyesbítése 

a B c d e 

1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)    

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK    

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK    

4 
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 
ESZKÖZÖK    

5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 311  184 

6 I. KÉSZLETEK    

7 II. KÖVETELÉSEK    

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK    

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 311  184 

10 
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 
(1. + 5. sor) 311  184 

11 C. Saját tőke (12 – 16. sorok)  86  184 

12 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 20  20 

13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY        166  66 

14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK    

15 

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -100  98 

16 

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL    

17 D. TARTELÉK  0  0 

18 E. CÉLTARTALÉKOK  0  0 

19 
F. KÖTELEZETTSÉGEK (22 - 23. 
sorok) 225  0 

20 
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK    

21 
II. RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK 225  0 

22 
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
ÖSSZESEN (11. + 17. + 18. + 19. sor) 311  184 
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZET Ő EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE  

2 0 1 2 ÉV 

adatok E Ft-ban 

sor 
A tétel megnevezése Előző év 

Előző 
évek(ek) Tárgyév 

szám helyesbítése 

a b c d e 

1 
A. Összes közhasznú tevékenység 
bevétele 

838  318 (I.+II.) 

2 
I. Pénzügyileg rendezett bevételek 
(1+2+3+4+5) 838  318 

3 
1. Közhasznú célú működésre kapott 
támogatás 838  318 

4 a) alapítótól    

5 b) központi költségvetéstől    

6 c) helyi önkormányzattól 70   

7 d) társadalombiztosítótól    

8 e) egyéb 768  318 

9 f) továbbutalási céllal kapott    

10 2. Pályázati úton elnyert támogatás    

11 
3. Közhasznú tevékenységből származó 
bevétel    

12 4. Tagdíjból származó bevétel    

13 5. Egyéb bevétel    

14 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    

15 
C. Vállalkozási tevékenység bevétele 
(1+2) 0  0 

16 1. Pénzügyileg rendezett bevételek    

17 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    

18 
C. Tényleges pénzbevételek 

838  318 (A/I. + B/I.) 

19 
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 
(A/II + B/2)     

20 
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(1+2+3+4) 938  220 
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21 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 938  220 

22 Ebből: továbbutalt támogatás    

23 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    

24 3. Ráfordítást jelentő elszámolások    

25 
4. Ráfordításként nem érvényesíthető 
kiadások    

26 
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

0  0 (1+2+3+4) 

27 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások    

28 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    

29 3. Ráfordítást jelentő elszámolások    

30 
4. Ráfordításként nem érvényesíthető 
kiadások    

31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2) -100  98 

32 
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 
pénzügyi eredménye (A/I – E/I – E/4)    

33 
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
pénzügyi eredménye (B/I – F/1 – F/4)    

34 
H. Nem pénzben realizált eredmény 
(±1±2)    

35 
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben 
realizált eredménye (A/II – E/2 – E/3)    

36 
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben 
realizált eredménye (B/2 – F/2 – F/3)    

37 
I. Adózás előtti eredmény (B/1 – F/1) ± 
H/2 -100  98 

38 J. Fizetendő társasági adó 0  0 

39 K. Tárgyévi eredmény -100  98 

40 
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 
eredménye (A/I + A/II) – (E/1+E/2+E/3) -100  98 

41 
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
eredménye (I-J) 0  0 
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Tájékoztató adatok 

42 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások  

43 1. Bérköltség  

44 ebből: - megbízási díjak  

45 - tiszteletdíjak  

46 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések  

47 3. Bérjárulékok  

48 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások  

49 C. Értékcsökkenési leírás  

50 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások  

51 E. Szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)  

52 F Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 110 
 

 

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 

A Sátoraljaújhelyi Diákok Baráti Köre Közhasznú Egyesület a 2012. évben nem részesült 
központi költségvetési támogatásban. 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A Sátoraljaújhelyi Diákok Baráti Köre Közhasznú Egyesület egyesületi működését 2011-
ben a tagok társadalmi munkája biztosította. A kiadások a banki költségek, működés költségei 
voltak. 

4. A cél szerinti juttatások kimutatása 

Pályázaton elnyert támogatás 0,- Ft 
Adomány 126.500,- Ft 
SZJA 1 %-a 109.991,- Ft 
Összesen: 236.491,- Ft 

 
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott 

támogatás mértékének kimutatása, szerződés alapján az államháztartás alrendszeriből 
nyújtott támogatásokról készített kimutatás 

 
- központi költségvetési szervtől. 0 Ft 
- az elkülönített állami pénzalaptól: 0 Ft 
- helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól: 0,- Ft 
- a települési önkormányzatok társulásától: 0 Ft 
- az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. 0 Ft 
Összesen: 0,- Ft 
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6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének 
kimutatása 

A Sátoraljaújhelyi Diákok Baráti Köre Közhasznú Egyesület 2012-ben nem nyújtott sem 
pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek, mert tevékenységüket 
önkéntesen, társadalmi munkában végzik. 

 
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 

 
 

Az egyesület célja és tevékenységei  a Alapító okiratban meghatározottak  szerint : 
 

• A sátoraljaújhelyi közép-és szakmunkásképző iskolában tanuló diákokkal való 
kapcsolattartás és építés, az iskolák hagyományainak megőrzése, továbbadása 

• A Sátoraljaújhelyben érettségizett, tanult, elszármazott diákok felkutatása, új tagok 
szervezése 

• A baráti kör folyamatos bővítése, fiatalítása 
• Tanulmányi versenyek díjazása, zsűrizése 
• Sátoraljaújhely város hagyományainak ápolása 
• A közéletben való részvétel  
• Ismeretterjesztő előadások szervezése a diákok és az érdeklődő helyi lakosság 

bevonásával 
• Az egyesület hagyományos  összejöveteleinek szervezése, diák és érettségi találkozók 
• Kirándulások szervezése a szomszédos országokba, kapcsolattartás, nemzeti értékeink 

ismertetése 
• Előadási lehetőség biztosítása  a  helyi tehetségeknek és az innen elszármazott 

értelmiségnek 
• Kiállítások szervezése, kiadványok szerkesztése az egyesület népszerűsítésére 
• Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel  és a Budapestre származott újhelyi diákok 

baráti társaságával 
• Megemlékezés   nemzeti ünnepeinkről 
 
Tevékenységünk igen sokrétű és változatos. Minden évben választunk egy mottót, amely 
köré csoportosítjuk  céljainkat és azok érdekében végzett munkánkat. 
2012 az aktív idősödés és a generációk közötti szolidaritás éve volt. 
Rendezvényeink hiánypótló szerepet töltenek be a város életében. Ismeretterjesztő 
előadásaink mindenkinek hozzáférhetőek. Sok nyugdíjas értelmiségi számára tudjuk 
biztosítani ismeretszerzési igényeik kielégítését változatos témáinkkal. A város 2 
középiskolai kollégiumának tanulói is látogatóink közé tartoznak. Így tudunk hozzájárulni 
esélyegyenlőségi hátrányaik  mérsékléséhez 
 

2012 évre vonatkozó tevékenységünket  az „ Aktív idősödés és a generációk közötti 
szolidaritás európai éve „égisze alatt terveztük. Továbbra is célunk a generációk közötti 
kapcsolattartás, az ismeretterjesztés, az ifjúságot és az idősebbeket is érintő témák 
feldolgozása, a műveltség és a felzárkóztatás segítése. 
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Ebben az évben nagyobb gondot fordítottunk lelki egészségünk gondozására. Felmérést 
végeztünk, milyen téma érdekelné az ifjúságot. Mivel az iskoláinkban nem dolgoznak 
pszichológusok, így problémamegoldást segítő előadásokat és konzultációt szerveztünk a 
szorongás, a krízishelyzet , a test és a lélek összefüggéseinek feloldásának segítésére, az 
elsősegélynyújtás és életmentési helyzetek ismertetésére. Ezeket az előadásokat egykori 
diákjaink, fiatal pszichológusok és orvos tartotta , így közelebb kerültek hozzájuk, 
előadásuk hitelesebb volt számukra. / 4 előadás / 
Nem maradhattak el természettudományos előadásaink / 2 / a napi aktualitásoknak 
megfelelően a radioaktivitásról és  a földgáz és az olaj szerepéről. 
 Aktuális téma volt szintén a háborús bűnösök kérdése. / 1 / 
Anyagi , gazdasági helyzetünk  stabilitásához, mindennapi gazdálkodásunkhoz tudott  
használható tanácsokat adni meghívott ,szintén egykori diák előadónk. ( Gazdálkodj 
okosan ! )Ez a téma is nagy érdeklődést váltott ki a nagyszámú  hallgatóság körében. / 1 / 
A világra való kitekintésünket / 2 / előadás szolgálta. Világjáró sorozatunk előadásai 
segítségével eljuthattunk  Hondurasra és Bora Borára is. Itt vendégeink voltak  a Rotary 
Club itt tartózkodó cserediákjai, akik bemutatták hazájukat és magyar nyelvtudásukat. 
Megemlékeztünk a költészet napjáról is a hallgatóság irodalom és természetszeretetét 
erősítve. / 1  / A természet fotók, a természet hangjai adták a hátteret híres költők 
verseihez. 
11 ismeretterjesztő előadásunk a látogatottság alapján bizonyítja egyesületünk 
működésének hasznosságát. Ezeken a rendezvényeken minden technikát bevetettünk a cél 
érdekében, melyet lelkes önkénteseink biztosítanak számunkra. 
Hagyományos kapcsolattartó és közösségépítő rendezvényeink a farsangi, nőnapi és 
karácsonyi fehérasztalos találkozások. Megismerhetjük  tagjaink családtagjait, barátait  . 
A rendezvényen szereplő gyerekeket elkísérték szüleik is, így teremtünk kapcsolatot az 
ifjabb nemzedékkel is. 
Határainkat körbejárva most Horvátországba látogattunk egy 4 napos kirándulásra . 
 Felkerestük a magyar vonatkozású helyeket, beszélgettünk az ott élő emberekkel. 
Hagyományos diáktalálkozónkat mindig szeptemberben rendezzük a város hete 
megnyitójaként. Itt megismerkedhettek a volt diákok városunk iskolarendszerének újabb 
átalakításával és az új igazgatóval is. Érettségi találkozókat szerveztünk ezen a napon, 
majd közös vacsorával zártuk a rendezvényt , ahol a műsort középiskolás diákok adták. 
Önkéntes diákjaink hostessi feladatokat láttak el, kalauzolták a vendégeket, idegenvezetést 
végeztek, majd segítettek a vacsora felszolgálásában is az idegenforgalom szakterületen 
tanulók. Diáktalálkozónkat  megtisztelik részvételükkel  a város vezetői  is. 
Összesen 16 alkalommal találkozott a tagság ,az ifjúság és a rendezvényeink iránt 
érdeklődő lakosság és civil szervezetek tagjai.  
Látogatottsági statisztikánk szerint a résztvevők száma növekedik.  

2012-ben 9 önkéntesi szerződést kötöttünk,  3 fő határozatlan időre, 6 fő határozott időre szól. 
Eddig összesen 122 óra önkéntes munkát végeztek egyesületünk számára. Ezen kívül állandó 
segítőink vannak, akik a rendezvények színhelyének berendezését, a technikai eszközök 
működtetését végzik. 
Jó kapcsolatot ápolunk városunk  önkormányzatával, közintézményeivel, alsó és középfokú 
oktatási intézményeivel és a civil szervezetekkel Minden esetben értesülnek 
rendezvényeinkről. Kommunikációs munkánkban nagy segítséget nyújt a helyi rádió és Tv. 
Közvetítik felhívásainkat, a híradókban beszámolnak rendezvényeinkről, megszólaltatják 
előadóinkat és a közönséget. Ennek a munkának is köszönhetjük népszerűségünket . 
Sajnos 2012 és 2013-ban Működési költségekre beadott pályázatunk csak várólistára jutott. 
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Egyre nehezebb a megszokott színvonalon nyújtani közhasznú tevékenységünket. Akciót 
indítottunk a személyi jövedelemadó 1 %-át felajánlók toborzására. Ezzel és a tagdíjak 
felhasználásával tudunk létezni: 
Honlapunkon nyomon követhető 2012-es évi tevékenységünk. 
 
 
Sátoraljaújhely, 2013. február 15.     
 
 
                                                                                                  dr. Lenár Györgyné 
                                                                                                           elnök 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


