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1. Számviteli beszámoló 

 
Alakulásunk után bejelentkeztünk a NAV Heves Megyei Igazgatóságához, megkaptuk 

adószámunkat. 

Kedvező feltételekkel bankszámlát nyitottunk a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt-nél (Eger, Szent 

János u. 11.). 

Bevallást készítettünk a 2011. évről. 

Bejelentkeztünk Eger Megyei Jogú Város Adóhatóságához. 

Az éves tagdíjbefizetések rendben megtörténtek. 

 

Egyesületi bevételünk 2011. évben 51.000 Ft volt, mely 11.000 Ft tagdíj bevételből és 40.000 Ft 

képzési szolgáltatásból tevődött össze. 

Működési költségünk 2011 évben 13.000 Ft volt, amely az új civil törvény megismerésével 

kapcsolatos budapesti utazási költségeinket fedezte, valamint a közjegyzői aláírási címpéldány 

elkészítését illetve a működésünkhöz szükséges adminisztrációs nyomtatványok beszerzését tette 

lehetővé. 

 
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK  

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

 

2 0 1 1  ÉV 

adatok ezer Ft-ban    

Sor-

szám 
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítései 
Tárgyév 

a b c d e 

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

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK     

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK     

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK     

5. B. Forgóeszközök (6-9. sor)     

6. I. KÉSZLETEK     

7. II. KÖVETELÉSEK     

8. III. ÉRTÉKPAPÍROK     

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK   38  

10.     ESZKÖZÖK ( AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor)   38  

11. C. Saját tőke (12.-16. sor)   38  

12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE     

13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY     

14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK     

15. IV. 
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 
  38  

16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL     

17.   D.   Tartalék     

18.   E.   Céltartalékok     

19.   F.   Kötelezettségek (20-21. sorok)     

20.       I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK     

21.      II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK     

22. 
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN  
(11.+17.+18.+19. sor) 

  38  
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK 

EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

2 0 1 1  ÉV 

  adatok ezer Ft-ban    

Sor-

szám 
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

módosításai 
Tárgyév 

a b c d e 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)   51  

2. 
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 

(1.+2.+3.+4.+5.) 
  51  

3.   1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás     

4.  a. alapítótól     

5.           b. központi költségvetéstől     

6.           c. helyi önkormányzattól     

7.           d. társadalombiztosítótól     

8.           e. egyéb, 1 %     

9.                    

10.    2. Pályázati úton elnyert támogatás     

11.    3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel   40  

12.    4. Tagdíjból származó bevétel   11  

13.    5. Egyéb bevétel     

14.    II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK     

15.    B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)     

16.    1. Pénzügyileg rendezet bevételek     

17.    2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek     

18.    C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)   51  

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

20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)   13  

21.    1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások   13  

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 (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     
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK  

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

 

2 0 1 1  ÉV 

  adatok ezer Ft-ban    

Sor-

szám 
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

módosításai 
Tárgyév 

a b c d e 

31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2.)   38  

32. 
1.  Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-

E./1.-E./4.) 
  38  

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.   38  

38. J. Fizetendő társasági adó     

39. K. Tárgyévi eredmény   38  

40. 
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-

(E./1.+E./2.+E./3.) 
    

41. 
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye  

(I-J) 
    

  

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   13  

51.    E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)   

52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege     

 

2. Beszámoló költségvetési támogatásról 
 

Az egyesület 2011. évben költségvetési támogatást nem kapott. 

 

3. A vagyon felhasználásáról szóló kimutatás 
 

Az egyesületnek vagyona nincs, működésének, programjainak forrását a tárgyévi bevétel fedezte. 

 

4. A cél szerinti juttatások kimutatása 
Egyesületünkben 2011. évben  sem adóköteles pénzbeli támogatás, sem adóköteles nem pénzbeli 

támogatás, sem adómentes pénzbeli támogatás, sem adómentes nem pénzbeli támogatás kifizetése 

nem történt. 
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5. Kimutatás a kapott támogatásokról 
 

Szervezetünk 2011-ben nem kapott támogatást. 

 

6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

 
2011. évben tisztségviselőknek tiszteletdíj, költségtérítés, egyéb juttatás kifizetése nem történt. 

7. Rövid tartalmi beszámoló 
Szakmai beszámoló a „Civil Érték”Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület 

2011. évi tevékenységéről 

 

Egyesületünk még nagyon fiatal, 2011 áprilisában alakult Egerben, 11 alapító taggal. 

Taglétszámunk változatlan. 

Az egyesület közhasznú szervezetként 2403/2011. megyei nyilvántartási számon az Egri Bíróság 

Pk. 60055/2011.2. határozatával került bejegyzésre, mely 2011. május 18-án emelkedett jogerőre. 

 

Missziónk, hogy fejlődésre alkalmas közeget teremtsünk a maguk és környezetük fejlődésére 

nyitott szervezeteknek, a bennük dolgozó embereknek, önkénteseknek. 

Az Egyesület céljai: 

(1) Az egyének, a családok és a helyi közösségek segítésével, fejlesztésével, építésével 

szeretnénk hozzájárulni a társadalmi különbségek csökkenéséhez, esélyt teremtve a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásához, az életminőség javulásához. 

(2) Tevékenységünkkel hozzá kívánunk járulni a térség szellemi tőkéjének növeléséhez, a 

társadalmi, gazdasági kohézió erősödéséhez, a tudásalapú és fenntartható társadalom 

fejlődéséhez. 

(3) Egy befogadó, biztonságot adó társadalom eléréséért szeretnénk munkálkodni, amelyben 

mindenki számára biztosított az önmegvalósítás lehetősége, a választás szabadsága. 

(4) Célunk továbbá azoknak az embereknek segíteni, akik valamilyen okból egyedül maradtak, 

de nem akarnak társ nélkül élni. Ezek számára szeretnénk rendszeres időközökben 

programokat szervezni. 

 

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt 

közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 

 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

3. tudományos tevékenység, kutatás 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

5. kulturális tevékenység, 

6. kulturális örökség megóvása, 

9. környezetvédelem 

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

12. emberi és állampolgári jogok védelme 

16. fogyasztóvédelem 

17. rehabilitációs foglalkoztatás, 

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése- 

ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, 

19. euro-atlanti integráció elősegítése, 

20. közhasznú szervezetek számára biztosított –csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető –

szolgáltatások. 
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Főállásaink mellett működtetjük az egyesületet, amelyben rendszeres találkozási lehetőséget 

biztosítunk egymással, közös szabadidős programokon veszünk részt és fontosnak tartjuk, hogy 

kibontakoztathatjuk szervezési és emberi képességeinket. 

 

Minden hónap utolsó keddjén találkozunk az Egri Civil Házban. Ezeken a találkozási alkalmakon 

lehetőség van egy-egy téma feldolgozására, tanácsok kérésére és nyújtására, aktualitások 

megbeszélésére. Valamennyien egyformán gondolkodunk a család fontosságáról és jövőjéről. 

Valljuk, hogy a család legfőbb feladata, hogy biztonságot, fogódzót nyújtson ebben az értékvesztett, 

bizonytalan, állandóan változó világban, és hogy ebben a nőknek, családanyáknak meghatározó 

szerepe van. Havi találkozóink során témáink között szerepelt többek között: 

 a nők esélyegyenlőségének helyzete a munkahelyeken, 

 a 40-50 éves életkor fölötti női munkavállalók problémái.  

 

Társadalmi szervezetünk fellép a nők esélyegyenlőségének biztosítása, valamint a családi értékek 

megőrzése érdekében. Célunk a társadalmi nemek esélyegyenlőségének megteremtése, a nők 

közéleti, munkahelyi, közösségi szerepvállalásának elősegítésével, illetve a munka és magánélet 

összehangolásával. Tagjaink belső elkötelezettségüknek, küldetésüknek tarják a Nő iránti tisztelet 

és megbecsülés értékének ápolását. 

Ennek érdekében mi magunk is képzési programokon veszünk részt, kerekasztal 

beszélgetéseket szervezünk, részt veszünk női hálózatok tevékenységében, rendezvényein, 

támogatjuk női hálózatok létrehozását, a hasonló területen működő civil szervezetek hálózatba 

tömörülését és együttműködését. Az elmúlt évben felvettük a kapcsolatot  a Miskolci Nőknek Is 

Esélyt – MINŐIES Alapítvány kuratóriumi elnökével az egri „Nő az erő” Közhasznú 

Egyesülettel, és az Egri Barátnők a Jövőért Egyesülettel. 
 

Szervezetünk feladatának tekinti a városunkban folyó civil életben való részvételt. 2011. május 4-

én részt vettünk az Eger Városi Civil Fórumon, s bejelentkeztünk a Jogi-és Érdekvédelmi Szekció 

munkájába. Szervezetünk 3 tagja részt vesz a helyi civil társadalmat koordináló szervezet, az Egri 

Civil Kerekasztal munkájában, 1 fő pedig a Füzesabony Kistérségi Civil Tanács tagja. 

2011. december 9-én részt vettünk a 6. alkalommal megrendezett Egri Civil Randevún és tombola 

ajándékot biztosítottunk a szervezőknek. 

 

Tagjaink nagy szakértelemmel rendelkeznek a nonprofit szféra egyes területeivel kapcsolatban, 

mely tudásukat örömmel osztják meg más szervezetek aktivistáival. Az Egri Civil Házban 

konzultációs lehetőséget biztosítunk az érdeklődők számára a civil szervezetek pénzügyi, 

könyvelési tudnivalóival, az új civil törvényből adódó jogi, közhasznúsági teendőkkel 

kapcsolatosan, illetve – az idei év során - konkrét gyakorlati segítséget nyújtunk a NEA pályázatok 

beadásával valamint az EPER rendszer használatával kapcsolatosan. 

 

2011. július 1 - október 31. között a „Nő az erő” Közhasznú Egyesület részére „Civil 

érdekképviselet és kontroll rendszere, gyakorlata Heves megyében” címmel képzést tartottunk az 

Egri Civil Házban.  

Az Életfa Környezetvédő Szövetség által elnyert „Hálózatépítés és fejlesztés Heves és 

Besztercebánya megyében, valamint az ehhez kapcsolódó partnerségi programok generálása és 

fejlesztése” HUSK/0901/1.5.1/0233 program keretében 2011 júliusában-augusztusában 6 (Bányász 

Róbertné, Bartók Csabáné, Balogh Ferencné, Farkas Péter, Ónodi Zsuzsanna, Juhász Ferencné) 

tagunk vett részt sikeresen a 40 órás (5 napos) Civil Hálózat Fejlesztési Képzésen. A képző 

szervezet a miskolci Regionális Civil Központ (Recik) Alapítvány volt. 

2011. november 23.-án Budapesten részt vettünk az Európa Ház által szervezett „Konzultáció a 

civil törvényről” rendezvényen. 
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Egyesületünk 2011-ben az alapszabályában foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte 

tevékenységét. Az elnökségi üléseinket negyedévenként tartottuk, közgyűlésen egy alkalommal 

találkoztunk.  

 

Mivel még viszonylag fiatal szervezet vagyunk, ezért ilyen rövid idő alatt még nem tudtuk hosszú 

távú terveinket kivitelezni. Vállalt közhasznú tevékenységeink közül elsőként a helyi igényeknek 

megfelelően a közhasznú szervezetek számára biztosított –csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető –szolgáltatásokat végeztük. 

Ez az időszak az alapozás, a szervezeti stabilitás kialakításának időszaka volt.  

Ahhoz, hogy nagyszabású elképzeléseinket meg tudjuk valósítani, a következő évben anyagi 

forrásainkat kell bővíteni, ezért is szeretnénk élni a NEA működési pályázati lehetőséggel. 

 

 

Egyesületünk e-mail címe: civilertek@gmail.com. 

 

 

Eger, 2012. április 23. 

  

 

 

 

 Ónodi Zsuzsanna 

 elnök 

 

 

 

Záradék: 

A „Civil Érték” Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület 2012. április 23-i 

közgyűlésén 2011. évi közhasznúsági jelentést megtárgyalta és 1/2012.(04.23.) sz. határozatában 

elfogadta. 

 

Eger, 2012. április 24. 

          

 

Ónodi Zsuzsanna 

          elnök 


