
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-31 11:06:52. Érkeztetési szám: EB00604247

07 Székesfehérvári Törvényszék

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete

0 7 0 2 0 0 0 2 0 8 2 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  20 .06 .15



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete

Adatok ezer forintban

2 364 1 721

2 364 1 721

527 522

504 529

23 -7

2 891 2 243

-5 884 -5 364

-4 169 -5 884

-1 715 520

8 775 7 607

8 775 7 607

2 891 2 243
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete

Adatok ezer forintban

1 698 2 889 1 698 2 889

353 458 353 458

75 458 75 458

588 2 173 588 2 173

1 698 2 889 1 698 2 889

2 264 1 595 2 264 1 595

893 774 893 774

3 157 2 369 3 157 2 369

-1 459 520 -1 459 520

-1 459 520 -1 459 520
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete

Adatok ezer forintban

682 457 682 457
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

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
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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Szakmai beszámoló  

 

 

Egyesületünk lehetőséget kíván nyújtani a vak-és gyengénlátó emberek 
közti kapcsolatok kialakulásához, információs kiadványainkkal és 
rendezvényeinkkel segítséget kívánunk nyújtani a nehézségek 
leküzdéséhez. 
Szeretnénk elősegíteni, hogy az ebben a helyzetben lévő emberek 
tájékozottabbak legyenek lehetőségeiket illetően, aktívabban 
közreműködjenek az életüket érintő döntésekben, és képesek legyenek 
cselekedni a saját érdekükben. A Covid helyzet miatt nagyobb 
rendezvényt nem tudtunk tartani a 2021-es évben, csak december végén, 
karácsony előtti egy hétben szerveztünk kiscsoportos karácsonyi 
ünnepségeket. Viszont tartós élelmiszer csomagokat állítottunk össze az 
idei év során is, amit kiszállítottunk rászoruló tagjainknak. Ezen kívül  
kisbuszunkkal szerveztünk kirándulásokat az év során, amikor a covid-
helyzet engedte ( Parádsasvár, Mezőkövesd, Eger, Kiskunmajsa, 
Esztergom, Hajdúszoboszló, Velence, Budapest, Pécs, Szarvas) 

 

A beérkezett adományok egy részét az iroda működési költségeire is 
fordítottuk, ezzel is segítve látássérült sorstársaink ügyeinek intézését. Az 
iroda (8000 Székesfehérvár, Oskola u. 6.), ügyfélfogadása: minden 
szerdán 09 és 15 óra között van. Ezen a napon ( illetve egyeztetés alapján 
bármelyik munkanapon ) tudják a tagok a különböző ügyeiket intézni, 
segítünk nekik, amennyire lehetőségünk van, a „napi rutinban”, kezdve a 
gyógyszerek szétválogatásán át, a különböző levelek és dokumentumok 
felolvasásán keresztül, akár különböző pályázatok megírásában. 
Látásromlásuk miatt ezeket a dolgokat nem tudnák egyedül megoldani.  

Az ügyfélfogadási napokon átlagosan 10-15 fő fordul meg az irodában.  

Lehetőség van, természetesen megfelelő segítséggel; internet és 
számítógép használatra, nyomtatásra, fénymásolásra.  

 

 

Székesfehérvár, 2022. 05. 25. 

 

 

Mellár Renáta, Elnök 



 

 

Adószám: 18497221-1-07 

Nyilvántartási szám: 07-02-00082 

Ügyszám: 0700/PK-600360/205  

 

         

  

  

  

  

  

  

  

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete 

8000 Székesfehérvát, Oskola utca 6. 
  

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET  

AZ EGYESÜLET 2021. évi  

Egyszerűsített Éves Beszámolójához  
  
  
Fordulónap:      2021. december 31.  

  

Beszámolási időszak: 2021.01.01.- 2021.12.31.  

  

  

  

  

  

  

  

Székesfehérvát, 2022. 05. 31 . 

  

  

  

  

 

 

      

   

I. A számviteli politika főbb vonásai   

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer:   



   

  

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az 

adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának 

módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.   

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 

helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós 

összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, 

követelményeket fogalmazza meg.   

1. A beszámolási forma   

Az Egyesület a számviteli törvényben meghatározott szabályok alapján készítette el a 

beszámolóját, amely:   

- Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben 

foglaltaknak.   

- A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.   

- Az eredmény-kimutatása összköltség eljárással készült.   

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés miatt lehetséges.   

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok   

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.   

A mérleg fordulónapja: 2021.12.31   

A mérlegkészítés időpontja:  2021.05.30.  

3. A beszámoló készítése, aláírása   

A beszámoló nyelve: magyar   

Aláíró: Dr Mellár Renáta   

4.  A könyvvezetés módja   

Az Egyesület a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok 

forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy 

az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, 

folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.   



   

  

5. A beszámoló közzététele   

A közzétételi kötelezettségét az Egyesület elektronikus úton teljesíti.   

6. A számviteli alapelvek érvényesítése   

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a 

folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi 

értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; 

a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.   

7. Összehasonlíthatóság biztosítása   

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.    

8. Könyvvizsgálati kötelezettség   

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.   

II. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások 1. 

Az eszközök értékelése   

a) A bekerülési érték:   

- az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül 

felmerülő kiadások   

- saját előállításkor a közvetlen költségek   

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:   

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök 

aktiválási értéke   

- az aktiválás napjától a kivezetés napjáig egyedileg, negyedévente, a tervezett leírási 

kulcsait alkalmazva, lineáris módon   

- a kisértékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét 

használatbavételkor egy összegben   

c) Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolása és visszaírása:   



   

  

Terven felüli értékcsökkenést, értékvesztést akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti 

értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen magasabb, mint a vizsgált 

eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, 

megrongálódott. Követelésekre egyedi minősítés alapján (a megtérülésre vonatkozó 

információk figyelembevételével) számolunk el értékvesztést.    

Kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv 

szerinti érték összegéig.   

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:   

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni   

- a valuta és devizakészletek csökkenését az átlagárfolyamon kell elszámolni   

- a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB 

árfolyama alapján történik   

- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett 

pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló 

napjára meghirdetett árfolyamon történik   

e) Készletek bemutatása   

Az Egyesület évközben mennyiségi, értékbeni nyilvántartást nem vezet. 

f) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak.   

2. Piaci értékelés   

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.   

3. Valós értéken történő értékelés   

Az Egyesület nem alkalmazza a valós értéken történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.   

III. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk   

1. Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:   

Az Egyesület nem rendelkezik visszavásárolt saját részvénnyel, üzletrésszel, valamint 

visszaváltható részvénnyel.   



   

  

2. Információk a kötelezettségekről   

Az Egyesületnek nincs olyan kötelezettsége, amely 5 éven túli futamidejű, illetve amely 

zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.   

3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek és ráfordítások    

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek és ráfordítások a tárgy évben nem fordultak elő.   

4. A jelentős mérleg- és eredménykimutatás sorainak bemutatása   

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősülő tételek meghatározása:   

- A mérlegben szereplő tételek:   

  ezer Ft  

Megnevezés  Érték  

Követelések 0 

Pénzeszközök 39 

Rövid lejáratú kötelezettségek 0 

  

- Az eredménykimutatásban szereplő tételek:   

   
ezer Ft  

Megnevezés  Érték  

Egyéb bevétel  0  

Anyagjellegű ráfordítások 55 

Igénybevett szolg 222 

  

 

IV. Tájékoztató adatok   

1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetések bemutatása   

A statisztikai állományi létszám: 0 fő   



   

  

2. A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási 

időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek   

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.    

Az Egyesületnél nem működik igazgatóság.   

Az Egyesületnél nem működik felügyelő bizottság.   

Az Egyesület korábbi vezető tisztségviselőjével, igazgatósági tagjával, felügyelőbizottsági 

tagjával szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség nem keletkezett. 

3. A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek   

Az Egyesületnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely 

lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.   

4. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók   

Az Egyesületnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és 

kötelezettsége.   

5. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről    

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került 

volna be, viszont a beszámoló, illetve az egyesület helyzetének a megítélése szempontjából 

jelentőséggel bírna.    

 

  

Székesfehérvár, 2022. május 30.  

  

  

    

  


