A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

15 Nyíregyházi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-05-26 18:46:37. Érkeztetési szám: EB00519948

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Nyilvántartási szám:

1 5

Időszak terjedelme: egész év

0 2

Tárgyév:

0 0 0 2 4 4 4

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

2 0 2 0

2 0 2 0
1 2
időszak vége

3 1
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2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

15 Nyíregyházi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

4 4 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Nyíregyháza
Közterület jellege:

Búza
20.

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

Fsz.

22.

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 5

Ügyszám:

1 5 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

0 0 0 2 4 4 4

/P k.6 0 2 0 1

1 8 8 1 3 0 34

/2 0 0 4

1

1 5

Nemes-Nagy Tünde

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Nyíregyháza

2 0 2 1

0 5

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0

2 5
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

3 338

3 022

3 338

3 022

9 332

9 374

80

101

600

451

8 652

8 822

334

359

13 004

12 755

8 355

8 551

6 889

8 355

1 466

196

445

680

405

514

40

166

4 204

3 524

13 004

12 755

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1 849

1 198

1 849

1 198

21 447

24 386

21 447

24 386

863

747

863

747

17 649

19 789

17 649

19 789

201

677

201

677

103

1

103

1

23 399

25 585

23 399

25 585

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

1 849

1 193

1 849

1 193

5. Anyagjellegű ráfordítások

8 700

9 441

8 700

9 441

12 070

13 250

12 070

13 250

2 340

2 527

2 340

2 527

7. Értékcsökkenési leírás

644

2 025

644

2 025

8. Egyéb ráfordítások

508

673

508

673

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

11

11

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

21 933

25 389

21 933

25 389

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

21 933

25 389

21 933

25 389

1 466

196

1 466

196

1 466

196

1 466

196

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

15 896

18 036

15 896

18 036

510

430

510

430

524

645

524

645

201

677

201

677

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

4 4 0 0

Település:

Nyíregyháza
Közterület jellege:

Búza

20.

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

Fsz.

22.

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 5 0 0 / P k .6 0 2 0 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 5

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 04

0 0 0 2 4 4 4

1 8 8 1 3 0 34

1

1 5

Nemes-Nagy Tünde

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Hangstúdió működtetése, Kiadványok készítése,

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

OFP 4.2

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Vakok és gyengénlátók, halmozottan látássérültek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

11710

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

4 4 0 0

Település:

Nyíregyháza
Közterület jellege:

Búza

20.

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

Fsz.

22.

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 5 0 0 / P k .6 0 2 0 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 5

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 4

0 0 0 2 4 4 4

1 8 8 1 3 0 3 4

1

1 5

Nemes-Nagy Tünde

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Hangstúdió működtetése, Kiadványok készítése,

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

OFP 4.2

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Vakok és gyengénlátók, halmozottan látássérültek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

11710

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

4 4 0 0

Település:

Nyíregyháza
Közterület jellege:

Búza

20.

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

Fsz.

22.

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 5 0 0 / P k .6 0 2 0 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 5

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 4

0 0 0 2 4 4 4

1 8 8 1 3 0 3 4

1

1 5

Nemes-Nagy Tünde

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Hangstúdió működtetése, Kiadványok készítése,

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

OFP 4.2

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Vakok és gyengénlátók, halmozottan látássérültek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

11710

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

4 4 0 0

Település:

Nyíregyháza
Közterület jellege:

Búza

20.

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

Fsz.

22.

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 5 0 0 / P k .6 0 2 0 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 5

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 4

0 0 0 2 4 4 4

1 8 8 1 3 0 3 4

1

1 5

Nemes-Nagy Tünde

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Hangstúdió működtetése, Kiadványok készítése,

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

OFP 4.2

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Vakok és gyengénlátók, halmozottan látássérültek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

11710

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

4 4 0 0

Település:

Nyíregyháza
Közterület jellege:

Búza

20.

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

Fsz.

22.

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 5 0 0 / P k .6 0 2 0 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 5

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 4

0 0 0 2 4 4 4

1 8 8 1 3 0 3 4

1

1 5

Nemes-Nagy Tünde

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Érzékenyítő és Közösségi Programok

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

OFP 4.2

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Vakok és gyengénlátók, halmozottan látássérültek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1628

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

4 4 0 0

Település:

Nyíregyháza
Közterület jellege:

Búza

20.

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

Fsz.

22.

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 5 0 0 / P k .6 0 2 0 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 5

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 4

0 0 0 2 4 4 4

1 8 8 1 3 0 3 4

1

1 5

Nemes-Nagy Tünde

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Érzékenyítő és Közösségi Programok

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

OFP 4.2

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Vakok és gyengénlátók, halmozottan látássérültek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1628

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

4 4 0 0

Település:

Nyíregyháza
Közterület jellege:

Búza

20.

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

Fsz.

22.

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
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Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 5 0 0 / P k .6 0 2 0 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:
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3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Vakok és gyengénlátók, halmozottan látássérültek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1628

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
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Információs Szolgálat, Jogi segítségnyújtás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

OFP 4.2

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Vakok és gyengénlátók, halmozottan látássérültek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3990

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
500

NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. KULT TÁMOGATÁS

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

180
Tárgy év

250

NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. PKAB TÁMOGATÁS

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév

Előző év

250
Tárgy év

0

177

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

750

607

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

17 589

19 788

NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. SZOC TÁMOGATÁS

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
2 340

ÉVES BRUTTÓ ALAPBÉR DÍJAZÁS ELNÖKSÉGÉÉRT

6.2 Tisztség

A.

Tárgyév (2)

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

2 527
Tárgy év (2)

2 340

2 527
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Előző év
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5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

4 391
Előző év

MVGYOSZ 1% TÁMOGATÁS
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
5 326
Tárgy év
322

Előző év

EMMI NFSZK SZÜLŐ TÁMOGATÁS

270
Tárgy év

188

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

4 901

5 596

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

17 589

19 788

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
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PK-642
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

FELHASZNÁLT NAV 1%
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

617
Előző év

BPU TÁMOGATÁS
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
1 084
Tárgy év
8 490

Előző év

IFJ-GY18B

8 887
Tárgy év

226

182

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

9 333

10 153

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

17 589

19 788

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

2 340

2 527

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

ALTERNATÍV KÖZÖSÉGEK TÁM.
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

2 204
Előző év

ADOMÁNY
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
2 755
Tárgy év
201

Előző év

677
Tárgy év

200

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

2 605

3 432

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

17 589

19 788

NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. CIVIL ALAP TÁMOGATÁS

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

2 340

2 527

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

23 399

25 585

524

645

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

22 875

24 940

H. Összes ráfordítás (kiadás)

21 933

25 389

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

12 070

13 250

21 933

25 389

1 466

196

64

69

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

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
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]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Támogatási program elnevezése: BPU FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS
Támogató megnevezése:

EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

9 655

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

8 887

- tárgyévben felhasznált összeg: 8 887
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

9 655
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

8 887

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

8 887
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Támogatási program elnevezése: MVGYOSZ
Támogató megnevezése:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

5 524

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

5 524

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 524
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

5 524
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

5 524

Felhalmozási
Összesen:

5 524
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Támogatási program elnevezése: NYÍREGYHÁZA VÁROS CIVIL ALAP
Támogató megnevezése:

NYÍREGYHÁZA MJV ÖNKORMÁNYZATA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

180

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

180

- tárgyévben felhasznált összeg: 180
- tárgyévben folyósított összeg:

180

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

180

Felhalmozási
Összesen:

180
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Támogatási program elnevezése: NYÍREGYHÁZA VÁROS CIVIL ALAP
Támogató megnevezése:

NYÍREGYHÁZA MJV ÖNKORMÁNYZATA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

180

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

180

- tárgyévben felhasznált összeg: 180
- tárgyévben folyósított összeg:

180

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

180

Felhalmozási
Összesen:

180
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Támogatási program elnevezése: NYÍREGYHÁZA VÁROS CIVIL ALAP
Támogató megnevezése:

NYÍREGYHÁZA MJV ÖNKORMÁNYZATA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

180

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

180

- tárgyévben felhasznált összeg: 180
- tárgyévben folyósított összeg:

180

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

180

Felhalmozási
Összesen:

180
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Támogatási program elnevezése: RKK-20-048
Támogató megnevezése:

ALTE
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 946

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 946

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 946
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 946
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

1 946

Felhalmozási
Összesen:

1 946
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Támogatási program elnevezése: RKK-20-048
Támogató megnevezése:

ALTE
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 946

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 946

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 946
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 946
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

1 946

Felhalmozási
Összesen:

1 946
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Támogatási program elnevezése: NYÍREGYHÁZA VÁROS PARASPORT
Támogató megnevezése:

NYÍREGYHÁZA MJV ÖNKORMÁNYZATA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

250

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

250

- tárgyévben felhasznált összeg: 250
- tárgyévben folyósított összeg:

250

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

250

Felhalmozási
Összesen:

250
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Támogatási program elnevezése: NYÍREGYHÁZA VÁROS PARASPORT
Támogató megnevezése:

NYÍREGYHÁZA MJV ÖNKORMÁNYZATA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

250

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

250

- tárgyévben felhasznált összeg: 250
- tárgyévben folyósított összeg:

250

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

250

Felhalmozási
Összesen:

250
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Támogatási program elnevezése: NYÍREGYHÁZA VÁROS PARASPORT
Támogató megnevezése:

NYÍREGYHÁZA MJV ÖNKORMÁNYZATA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

250

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

250

- tárgyévben felhasznált összeg: 250
- tárgyévben folyósított összeg:

250

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

250

Felhalmozási
Összesen:

250
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Támogatási program elnevezése: KRÍZISPÁLYÁZAT
Támogató megnevezése:

ALTE
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

409

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

409

- tárgyévben felhasznált összeg: 409
- tárgyévben folyósított összeg:

409

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

409

Felhalmozási
Összesen:

409
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Támogatási program elnevezése: KRÍZISPÁLYÁZAT
Támogató megnevezése:

ALTE
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

409

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

409

- tárgyévben felhasznált összeg: 409
- tárgyévben folyósított összeg:

409

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

409

Felhalmozási
Összesen:

409
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Támogatási program elnevezése: KRÍZISPÁLYÁZAT
Támogató megnevezése:

ALTE
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

409

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

409

- tárgyévben felhasznált összeg: 409
- tárgyévben folyósított összeg:

409

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

409

Felhalmozási
Összesen:

409
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Támogatási program elnevezése: MVGYOSZ 1%
Támogató megnevezése:

MVGYOSZ
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

270

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

270

- tárgyévben felhasznált összeg: 270
- tárgyévben folyósított összeg:

270

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

270

Felhalmozási
Összesen:

270
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.32

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2021.05.27 07.10.33

Adószám:
Törvényszék:
Ügyszám:
Nyilvántartási szám:

18813034-1-15
15 Nyíregyházi Törvényszék
1500 Pk 60201 /2004
15/02/0002444

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Búza tér 20. Fsz. 22.

Közhasznúsági melléklet
2020.

2020. december 31.
Fordulónap:
2020. január 01. - 2020. december 31.
Beszámolási időszak:
Beszámoló összeállításának oka: Üzleti Évet záró

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Oldal: 2

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Közhasznú tevékenységek: Az Egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak
a tagok érdekével összhangban való végrehajtására, a célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység
kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja. Az Egyesület a közhasznú tevékenysége ellátása
érdekében közérdekű önkéntes tevékenységet szervezhet, továbbá ilyen tevékenység keretében önkénteseket
fogadhat, és önkéntestevékenység kedvezményezettje lehet. Az Egyesület a működési területén élő vak, alig
látó vagy gyengénlátó (a továbbiakban együtt: Látássérült) személyek érdekeinek védelmét és képviseletét,
életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel, nevesítve: pl. közlekedés,
akadálymentesítés, oktatás kapcsolatfelvétel és együttműködés a hasonló célkitűzéseket megvalósító
intézményekkel, szervezetekkel; 2020-ban kapcsolatot alakítottunk ki külföldi társszervezetekkel. A
Látássérültek biztonságos közlekedése, valamint az infó-kommunikációs akadálymentesség megvalósítása
érdekében együttműködik a különböző állami és önkormányzati szervekkel, illetőleg az érintett
szolgáltatókkal; Ezáltal 2020-ban több alkalommal egyeztetett az egyesület Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatával és egyéb szolgáltatókkal. Tanulmányokat, tájékoztatókat, szakvéleményeket, ajánlásokat
ad ki, előadásokat, képzéseket, programokat szervez, melyeken keresztül információt nyújt a Látássérülteknek
nyújtható segítség formáiról, módjairól. Kiállításokat, szemléletformáló programokat szervez a vakok és
gyengénlátók életéről, munkakörülményeiről és társadalmilag hasznos tevékenységéről, hogy ily módon is
elmélyítse a kölcsönös megértést a látó társadalommal. Ezen célok érdekében igénybe veszi a
tömegkommunikációs eszközöket is. A 2020-as évben több alkalommal tartott az egyesület segédeszköz
bemutatókat ennek érdekében. Részt vesz a megváltozott munkaképességű személyek, különösen a
Látássérült személyek foglalkoztatásában, valamint az egyesületi célok megvalósítása érdekében önkénteseket
foglalkoztat. 2020-ban az egyesület 6 fő súlyosan látássérült személyt foglalkoztatott és 69 fő önkéntes eseti
jelleggel segíti munkájukat. A cél szerinti tevékenységeinek megvalósítása érdekében rendezvényeket szervez,
és a rendezvények résztvevőit esetenként természetbeni juttatásban részesíti;
Nyertes pályázatok 2020-ban:
BPU: Foglalkoztatási pályázat. Az egyesület akkreditált foglalkoztatóként hat súlyos látássérült
foglalkoztatását biztosította. A támogatási forrásból a megváltozott munkaképességű munkavállalók a
munkabérek nagy részét jelen forrás biztosította. A forrás 2020.01.01.-2020.12.31. időtartamra lett
megállapítva.
MVGYOSZ: Működési költségek finanszírozása. Pályázati időszak 2020.1.01.2020.12.31..A támogatásból
fedeztük akadálymentes iroda helységünket, egy dolgozónk bérét és annak járulékait, valamint könyvelésünk
nagy részét finanszírozta.
Nyíregyháza Város Civil Alap: A Pandémia tavaszi időszakában, online program keretében, megrendeztük a
szokásos tematikus hangoskönyv készítését, mely a Nálatok laknak-e? Állatok címet kapta. Hazánk egész
területéről érkeztek online felolvasott művek, melyből hangos kiadványt készítettünk a látássérült emberek
legnagyobb örömére. A felolvasások alkalmával, társadalmi felelősséget vállalnak a látássérültek
szépirodalmi alkotásokhoz történő hozzáféréséhez, városunkban és megyénkben élő és dolgozó közszereplők.
Évek óta visszajár felolvasni Baracsi Endre a Megyei közgyűlés alelnöke, Petró Zsuzsa a Nyíregyházi
Állatpark Zoo pedagógusa, G. Kosik Anita a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színművésze. A
felolvasásokat egységes szerkezetben, hangoskönyvbe rendeztük és CD-n tettük hozzáférhetővé látássérültek
számára. 2020 nyarán, augusztus 28-30. között meg tudtuk tartani az országos Braille olvasásversenyt és a
hozzá kapcsolódó programjainkat. A 2020-as évben Kováts Judit író munkásságával ismerkedtek meg a
résztvevők, az akadálymentes Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében, ahol
önkénteseink segítségével minden látássérült eljutott biztonságosan, a szállásuknak és az étkezésüknek helyet
biztosító Evangélikus kollégiumból. A zsűriben helyet foglalt: Bieber Mária látássérült gyógypedagógus,
Kováts Judit író, Dr. Csiky Nándor a Nyíregyházi egyetem Oktatója, tolmács, Egyesületünk önkéntese és
Kováts Dénes újságíró. Az országos Braille olvasásversenyen 17 látássérült vett részt, akik hazánk több
pontjáról érkeztek városunkba. A két nap alatt megmutattuk az érdeklődőknek az impozáns eklektikus
épületekben gazdag belvárosunkat, a tapintható városmaketteket, és munkatársaink idegenvezetésével
megismerkedhettek Nyíregyháza történetével is. A versenyt követően, a kellemes időben, sétát tettünk a
Sóstói-erdőben is, ahol biológia tanár segítségével megtapinthatták vendégeink az erdő növényeit.
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Alternatív Közösségek Egyesülete Más szemmel:
A projekt időtartama alatt bevezetésre és megszilárdításra került a telefotel információs rendszer, melyre a
kezdeti 600 befutó hívások száma a projekt végére megduplázódott. Az információs vonal folyamatosan
fejlődött, mely eleinte egy-két TV csatornát tartalmazott ma már sokkal szélesebb körű a kínálata. A
Telefotelbe 16 önkéntes segíti folyamatosan a munkánkat gyűjtéssel, felolvasással. A pályázati időszak alatt
megvalósítottuk az országos Braille olvasásversenyt, mely rekordszámú 17 felolvasóval 3 napos Braille
Ünnepként működött.
Érzékenyítő sajtótájékoztatóra invitáltuk a tömegkommunikáció munkatársait, mert fontosnak tartjuk, hogy az
írott és a vizuális sajtótermékeken keresztül, a társadalom tagjai reális képet alakítsanak ki a látássérültekről.
Bővítettük nemzetközi kapcsolatainkat is, a Szlovákiai Vakok Uniója, Kassai szervezetével és a Németországi
Regensburgban működő Vakok Intézetével.
Akadálymentes étlapokat adtunk át, 4 alkalommal, mely hozzájárul a látássérültek önálló életviteléhez és
döntéshozatalához.
Nyíregyháza Város Para Sport
Egyesületünk a 2020-as évben, alkalmazkodott a kialakult járványügyi helyzethez, és ennek megfelelően
bonyolította le az eredeti tervekben vázolt tevékenységeit.
10 alkalommal, jógafoglalkozást szerveztünk látássérült tagjainknak, alkalmazkodva szembetegségeikhez, az
órákat szakképzett jógaoktató, Benkeiné Perger Éva, az Örök mozgásban egyesület vezetője tartotta, a Tükör
stúdióban, Nyíregyházán. A jóga nekünk látássérülteknek, egy ideális mozgásforma, mely szabadságot ad a
határaink feszegetéséhez, de ezt biztonsággal tehetjük, mert a jógaoktató jól ismeri szembetegségeinket, és
ennek megfelelően állítja össze a gyakorlás mozgáselemeit.
3 alkalommal tavasszal és nyáron szerveztünk biológia tanári szakvezetéssel erdei sétát, látássérülteknek. A
Nyári erdőt, az országos Braille olvasásversenyre érkező vendégeinknek is megmutattuk, ahol megérinthették
a növényzetet és a kihelyezett információs táblákról biológia tanárunk felolvasta mely állatok laknak
erdőnkben.
Augusztus 11.-én megvalósítottunk egy egész napos Szatmár-Beregi kirándulást, mely lehetővé tette, hogy a
résztvevők megismerjék megyénk népi kultúráját, az itt élő emberek szokásait, a táj szépségeit, természeti
csodáit. Vásárosnaményban kezdtük az ismerkedést, a Tompcsányi kastélyban, a Beregi múzeumban,
múzeumpedagógiai foglalkozás keretében, bemutatták részünkre a beregi tájegység legfontosabb értékeit.
Utunk Tákosra vitt tovább, ahol a templom mellett, felfedezhettük a Beregi keresztszemes hímzést, majd
Csarodán egy egyedi templomot is felkerestünk. Egy kellemes sétát tettünk a Tarpai szárazmalomhoz, majd a
délutánt Nagyarban a Luby-Kastélyban töltöttük, ahol tajjellegű ebédet is fogyasztottunk.
Alternatív közösségek egyesülete Krízispályázat:
A Pandémia időszakában felmerült háromféle krízis oldásában segített e pályázati forrás. A társadalmi krízis
abból adódott, hogy a különböző rendeletek, jogszabályok, tájékoztatók kizárólag írott formában, plakátokon
kifüggesztve jelentek meg, amit a látássérült emberek nem tudtak elolvasni és a vizualitás hiánya miatt
tudomásuk sem volt a kifüggesztési helyekről, így ezt a hiányt a Telefotel szolgáltatással orvosoltuk. Az
információ gyűjtő és felolvasó önkéntes hálózat tagjai, az időszakra jellemző tájékoztatókat, segítség
nyújtására közzétett telefonszámokat, felolvasták, és az ingyenesen hívható zöld számon betárcsázás után
meghallgathatóvá vált.
A szociális krízist úgy oldottuk, hogy munkatársaink az otthoni munkavégzés keretei között, e pályázatból
vásárolt két használt számítógép segítségével és saját telefonkészülékeikkel kombinálva, az egyesület
adatbázisában regisztrált tagot egyenként felhívták, és információkkal látták el őket a lakóhelyük
önkormányzata, szociális ellátórendszere, valamint az egyesület által nyújtott szolgáltatásokról.
Az oktatási válság jelentette a legnagyobb feladatot, hiszen a hirtelen kialakult digitális tanrend, és a távolléti
oktatás hatalmas kihívásnak bizonyult. Kapcsolatot tartottunk a hazai felsőoktatási intézményekkel, és a
látássérült hallgatókkal, kötelező irodalmakat kutattunk fel digitális formátumban, majd ezt hozzáférhetővé
tettük szövegfelolvasóhoz.
NFSZK Erős anyák projekt:
A projektben látássérült gyermekeket nevelő szülőket vontuk be, akik előadás sorozaton vehettek részt az
oktatással, igényelhető támogatásokkal kapcsolatban, valamint megismerhették a legújabb segédeszközöket is.
A fiatalok és családok részt vehettek egy családi napon, ahol egy napra a szórakozásé és a nevetésé volt a
főszerep.
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MVGYOSZ 1%
Támogatási időszak: 2020.01.01.-2020.12.31. ide évben diákok tanulmányi támogatására és kulturális
programokra lett felhasználva.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Hangstúdió működtetése, Kiadványok készítése,
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Hangstúdió működtetése, Kiadványok készítése,

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

OFP 4.2

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Vakok és gyengénlátók, halmozottan látássérültek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

11,710

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Hangstúdió: A 2009. évben létrehozott és felolvasásra optimalizált hangstúdiónkban több időszaki kiadványt
is előállítottunk, melyet hazánkban élő látássérültek részére ingyenes hozzáféréssel adtunk tovább, így közel 80
ezer ember tudta meghallgatni.
Új mobil hangstúdiót alakítottunk ki, ahol a 2020-as évben az alábbi kiadványokat
készítetük el, hangos formátumban:
Szemezgető saját ismeretterjesztő kiadvány, évente hat alkalommal 15 fő per alkalom.
Fülbevaló, női magazin, évente négy alkalommal, 25 fő per alkalom.
Egész-séker Egészség megörző kiadvány, évente négy alkalommal, 10 fő per alkalom.
Braille nyomtatás: A 2020-as évben a következő kiadványok készültek el pontírású nyomtatásban:
Szemezgető saját ismeretterjesztő kiadvány, évente hat alkalommal, 30 fő per alkalom.
Egész-séker saját egészség megőrző kiadvány, évente négy alkalommal, 25 fő per alkalom
A Braille olvasásverseny anyagát 20 fő versenyző részére nyomtattuk.

2.2. Érzékenyítő és Közösségi Programok
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Érzékenyítő és Közösségi Programok

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

OFP 4.2

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Vakok és gyengénlátók, halmozottan látássérültek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1,628

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Érzékenyítő: Interaktív érzékenyítő foglalkozások óvodákban, általános és középiskolákban, szemléletformáló
előadások középiskolai tanároknak, autóbusz vezetőknek, partnerszervezeteink munkatársainak, látássérült
tagjaink családtagjai részére, sérült gyerekeket nevelő szülők részére a 2020-as évben összesen 1628 fő részére.
Az önkéntesek: közösségi programjainkon, közreműködnek az egyesület nemzetközi kapcsolatainak
kialakításában, külföldi partnerszervezetektől történő segítő eszközök beszerzésénél, szállításnál, költözésnél,
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szemléletformáló foglalkozások megtartásánál.

2.3. Információs Szolgálat, Jogi segítségnyújtás
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Információs Szolgálat, Jogi segítségnyújtás

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

OFP 4.2

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Vakok és gyengénlátók, halmozottan látássérültek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3,990

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Információs szolgálat: Ügyfélszolgálati irodánkat a 2020-as évben 3024 fő kereste fel, pályázatok beadása,
nyomtatványok kitöltése, segítő eszközök beszerzése, szabadidős programok meglátogatása, szociális
ellátások igénylése, szolgáltatások igénybevétele céljából.
Telefotel
Ez egy ingyenesen hívható zöld szám, ahol olyan információkhoz juthatnak a látássérültek és az idősek
egyaránt, melyek számukra nehezen elérhetők, akciós újságok kínálata, tv műsorok, közérdekű telefonszámok.
A szolgáltatást 2020-ban havonta több mint 1200 alkalommal vették igénybe.
2020-ban is biztosítottuk a jogi segítségnyújtását azoknak a védett tulajdonsággal élő személyeknek akiket
hátrányos megkülönböztetés vagy diszkrimináció ért. A szolgáltatás kivitelezésében az Egyenlő Bánásmód
Hatóság Megyei Referense volt segítségünkre. A szolgáltatást ingyenesen biztosítottuk, 27 fő részére.

2.4. Akadálymentesítés, Braille feliratok készítése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Akadálymentesítés, Braille feliratok készítése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

OFP 4.2

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Vakok és gyengénlátók, halmozottan látássérültek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2,790

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Akadálymentesítés: Braille feliratokat intézmények részére készítettünk.
Akadálymentes menülapok
Trattoria Amici részére, Filter kávézó részére, Luther teaház, Dzsungel Hotelben, Tokaj Kávépörkölő
Manufaktúra, ezek a menülapok lehetővé teszik, hogy a látássérültek önállóan is képesek legyenek rendelni,
mivel a kombinált étlap két részből áll Braille írásos és nagybetűs részből, így mindenki számára jól
használható.
Gyógyszeres dobozok Braille feliratának ellenőrzése: A 2020-as évben 27 gyógyszerkészítmény csomagoló
anyagán található Braille felirat ellenőrzését követően, adott ki szakvéleményt az egyesület.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)
NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. KULT TÁMOGATÁS
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

Előző időszak

Tárgyidőszak

500

180
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Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. PKAB TÁMOGATÁS

250

250

NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. SZOC TÁMOGATÁS

0

177

4 391

5 326

MVGYOSZ 1% TÁMOGATÁS

322

270

EMMI NFSZK SZÜLŐ TÁMOGATÁS

188

0

FELHASZNÁLT NAV 1%

617

1 084

8 490

8 887

226

182

MVGYOSZ TÁMOGATÁS

BPU TÁMOGATÁS
IFJ-GY18B
ALTERNATÍV KÖZÖSÉGEK TÁM.

2 204

2 755

ADOMÁNY

201

677

NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. CIVIL ALAP TÁMOGATÁS

200

0

17 589

19 788

Összesen:

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

ÉVES BRUTTÓ ALAPBÉR DÍJAZÁS ELNÖKSÉGÉÉRT

2 340

2 527

Összesen:

2 340

2 527

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

23 399

25 585

524

645

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

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

0

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

22 875

24 940

H. Összes ráfordítás (kiadás)

21 933

25 389

I. Személyi jellegű kiadás

12 070

13 250

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

21 933

25 389

1 466

196

64

69

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

ebből:

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
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Mutató
teljesítése
Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

(közérdekű önkéntesek száma)
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1. A gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok, küldetés
Alapcél szerinti tevékenységek:
Az Egyesület célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak
érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket.
Közhasznú tevékenységek:
Az Egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével
összhangban való végrehajtására, a célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség és
vagyonszerzési cél nélkül szolgálja.
Az Egyesület a közhasznú tevékenysége ellátása érdekében közérdekű önkéntes tevékenységet szervezhet,
továbbá ilyen tevékenység keretében önkénteseket fogadhat, és önkéntes tevékenység kedvezményezettje lehet.
Az Egyesület a működési területén élő vak, aliglátó vagy gyengénlátó (a továbbiakban együtt: Látássérült)
személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek
intézését vállalja fel, nevesítve:pl. közlekedés, akadálymentesítés, oktatás kapcsolatfelvétel és együttműködés
a hasonló célkitűzéseket megvalósító intézményekkel, szervezetekkel; 2020-ban kapcsolatot alakítottunk ki
külföldi társszervezetekkel.
A Látássérültek biztonságos közlekedése, valamint az infó-kommunikációs akadálymentesség megvalósítása
érdekében együttműködik a különböző állami és önkormányzati szervekkel, illetőleg az érintett
szolgáltatókkal; Ezáltal 2020-ban több alkalommal egyeztetett az egyesület Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatával és egyéb szolgáltatókkal.
Tanulmányokat, tájékoztatókat, szakvéleményeket, ajánlásokat ad ki, előadásokat, képzéseket, programokat
szervez, melyeken keresztül információt nyújt a Látássérülteknek nyújtható segítség formáiról, módjairól.
Kiállításokat, szemléletformáló programokat szervez a vakok és gyengénlátók életéről, munkakörülményeiről
és társadalmilag hasznos tevékenységéről, hogy ily módon is elmélyítse a kölcsönös megértést a látó
társadalommal. Ezen célok érdekében igénybe veszi a tömegkommunikációs eszközöket is;a 2020-as évben
több alkalommal tartott az egyesület segédeszköz bemutatókat ennek érdekében.
Részt vesz a megváltozott munkaképességű személyek, különösen a Látássérült személyek foglalkoztatásában,
valamint az egyesületi célok megvalósítása érdekében önkénteseket foglalkoztat;2020-ben az egyesület 6 fő
súyosan látássérült személyt foglalkoztatott és 69 fő önkéntes eseti jelleggel segíti munkájukat.
A célszerinti tevékenységeinek megvalósítása érdekében rendezvényeket szervez, és a rendezvények
résztvevőit esetenként természetbeni juttatásban részesíti;

2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A könyvvezetés módja
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete könyveit magyar nyelven, a kettős
könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a
beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó:
Kindrusz Katalin
Mérlegképes könyvelő
4246 Nyíregyháza, Gagna dűlő 3.
PM szám: 200226

2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer
forintban kerülnek feltüntetésre.
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2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való
eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása
A tárgyévben a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete számviteli politikájában
olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. Beszámoló választott formája és típusa
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez
hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete az előző üzleti évhez hasonlóan a
beszámolóban a mérleget változatban állította össze.

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja
A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő 30. naptári nap. A megbízható és valós kép
bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a korábbi
éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, körülmények hatásait a
tárgyévi beszámoló tartalmazza.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke
változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az
esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten,
előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Devizás tételek értékelése
A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének
meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített
módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó
élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - félévente
kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra
kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a
fordulónapi értékelés keretében történik.
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2.10. Értékvesztések elszámolása
Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez
képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100
EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.11. Vásárolt készletek értékelése
A vásárolt készletek - az előző üzleti évhez hasonlóan - a mérlegben a tényleges bekerülési értékben jelennek
meg.

2.12. Saját termelésű készletek értékelése
A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási
értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.13. Készültségi fok meghatározásának módszere
A befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás készültségének mértéke a már elvégzett tevékenységeknek a
félkész termék, illetve a késztermék (kész szolgáltatás) előállításához elvégzendő összes tevékenységhez
viszonyított arányában kerül meghatározásra.
Ennek az aránynak a meghatározásásához az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző,
megfelelő, mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális mutatók
szolgálnak alapul.

2.14. Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános
szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.15. Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint
történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.16. Önköltségszámítás szabályai
Nagyságrendi mentesítés alapján a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete az
önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint,
utókalkulációval történik.

2.17. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
és programok az alábbiakban felsorolva, kifejtve.
A támogatásokra vonatkozóan közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek
bemutatásra.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai
Közhasznú tevékenységek: Az Egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak
a tagok érdekével összhangban való végrehajtására, a célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység
kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja. Az Egyesület a közhasznú tevékenysége ellátása
érdekében közérdekű önkéntes tevékenységet szervezhet, továbbá ilyen tevékenység keretében önkénteseket
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fogadhat, és önkéntestevékenység kedvezményezettje lehet. Az Egyesület a működési területén élő vak, alig
látó vagy gyengénlátó (a továbbiakban együtt: Látássérült) személyek érdekeinek védelmét és képviseletét,
életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel, nevesítve: pl. közlekedés,
akadálymentesítés, oktatás kapcsolatfelvétel és együttműködés a hasonló célkitűzéseket megvalósító
intézményekkel, szervezetekkel; 2020-ban kapcsolatot alakítottunk ki külföldi társszervezetekkel. A
Látássérültek biztonságos közlekedése, valamint az infó-kommunikációs akadálymentesség megvalósítása
érdekében együttműködik a különböző állami és önkormányzati szervekkel, illetőleg az érintett
szolgáltatókkal; Ezáltal 2020-ban több alkalommal egyeztetett az egyesület Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatával és egyéb szolgáltatókkal. Tanulmányokat, tájékoztatókat, szakvéleményeket, ajánlásokat
ad ki, előadásokat, képzéseket, programokat szervez, melyeken keresztül információt nyújt a Látássérülteknek
nyújtható segítség formáiról, módjairól. Kiállításokat, szemléletformáló programokat szervez a vakok és
gyengénlátók életéről, munkakörülményeiről és társadalmilag hasznos tevékenységéről, hogy ily módon is
elmélyítse a kölcsönös megértést a látó társadalommal. Ezen célok érdekében igénybe veszi a
tömegkommunikációs eszközöket is. A 2020-as évben több alkalommal tartott az egyesület segédeszköz
bemutatókat ennek érdekében. Részt vesz a megváltozott munkaképességű személyek, különösen a
Látássérült személyek foglalkoztatásában, valamint az egyesületi célok megvalósítása érdekében önkénteseket
foglalkoztat. 2020-ban az egyesület 6 fő súlyosan látássérült személyt foglalkoztatott és 69 fő önkéntes eseti
jelleggel segíti munkájukat. A cél szerinti tevékenységeinek megvalósítása érdekében rendezvényeket szervez,
és a rendezvények résztvevőit esetenként természetbeni juttatásban részesíti;

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása
A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegei támogatásonként:
BPU: Foglalkoztatási pályázat. Az egyesület akkreditált foglalkoztatóként hat súlyos látássérült
foglalkoztatását biztosította. A támogatási forrásból a megváltozott munkaképességű munkavállalók a
munkabérek nagy részét jelen forrás biztosította. A forrás 2020.01.01.-2020.12.31. időtartamra lett
megállapítva.
MVGYOSZ: Működési költségek finanszírozása. Pályázati időszak 2020.1.01.2020.12.31..A támogatásból
fedeztük akadálymentes iroda helységünket, egy dolgozónk bérét és annak járulékait, valamint könyvelésünk
nagy részét finanszírozta.
Nyíregyháza Város Civil Alap: A Pandémia tavaszi időszakában, online program keretében, megrendeztük a
szokásos tematikus hangoskönyv készítését, mely a Nálatok laknak-e? Állatok címet kapta. Hazánk egész
területéről érkeztek online felolvasott művek, melyből hangos kiadványt készítettünk a látássérült emberek
legnagyobb örömére. A felolvasások alkalmával, társadalmi felelősséget vállalnak a látássérültek
szépirodalmi alkotásokhoz történő hozzáféréséhez, városunkban és megyénkben élő és dolgozó közszereplők.
Évek óta visszajár felolvasni Baracsi Endre a Megyei közgyűlés alelnöke, Petró Zsuzsa a Nyíregyházi
Állatpark Zoo pedagógusa, G. Kosik Anita a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színművésze. A
felolvasásokat egységes szerkezetben, hangoskönyvbe rendeztük és CD-n tettük hozzáférhetővé látássérültek
számára. 2020 nyarán, augusztus 28-30. között meg tudtuk tartani az országos Braille olvasásversenyt és a
hozzá kapcsolódó programjainkat. A 2020-as évben Kováts Judit író munkásságával ismerkedtek meg a
résztvevők, az akadálymentes Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében, ahol
önkénteseink segítségével minden látássérült eljutott biztonságosan, a szállásuknak és az étkezésüknek helyet
biztosító Evangélikus kollégiumból. A zsűriben helyet foglalt: Bieber Mária látássérült gyógypedagógus,
Kováts Judit író, Dr. Csiky Nándor a Nyíregyházi egyetem Oktatója, tolmács, Egyesületünk önkéntese és
Kováts Dénes újságíró. Az országos Braille olvasásversenyen 17 látássérült vett részt, akik hazánk több
pontjáról érkeztek városunkba. A két nap alatt megmutattuk az érdeklődőknek az impozáns eklektikus
épületekben gazdag belvárosunkat, a tapintható városmaketteket, és munkatársaink idegenvezetésével
megismerkedhettek Nyíregyháza történetével is. A versenyt követően, a kellemes időben, sétát tettünk a
Sóstói-erdőben is, ahol biológia tanár segítségével megtapinthatták vendégeink az erdő növényeit.
Alternatív Közösségek Egyesülete Más szemmel:
A projekt időtartama alatt bevezetésre és megszilárdításra került a telefotel információs rendszer, melyre a
kezdeti 600 befutó hívások száma a projekt végére megduplázódott. Az információs vonal folyamatosan
fejlődött, mely eleinte egy-két TV csatornát tartalmazott ma már sokkal szélesebb körű a kínálata. A
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Telefotelbe 16 önkéntes segíti folyamatosan a munkánkat gyűjtéssel, felolvasással. A pályázati időszak alatt
megvalósítottuk az országos Braille olvasásversenyt, mely rekordszámú 17 felolvasóval 3 napos Braille
Ünnepként működött.
Érzékenyítő sajtótájékoztatóra invitáltuk a tömegkommunikáció munkatársait, mert fontosnak tartjuk, hogy az
írott és a vizuális sajtótermékeken keresztül, a társadalom tagjai reális képet alakítsanak ki a látássérültekről.
Bővítettük nemzetközi kapcsolatainkat is, a Szlovákiai Vakok Uniója, Kassai szervezetével és a Németországi
Regensburgban működő Vakok Intézetével.
Akadálymentes étlapokat adtunk át, 4 alkalommal, mely hozzájárul a látássérültek önálló életviteléhez és
döntéshozatalához.
Nyíregyháza Város Para Sport
Egyesületünk a 2020-as évben, alkalmazkodott a kialakult járványügyi helyzethez, és ennek megfelelően
bonyolította le az eredeti tervekben vázolt tevékenységeit.
10 alkalommal, jógafoglalkozást szerveztünk látássérült tagjainknak, alkalmazkodva szembetegségeikhez, az
órákat szakképzett jógaoktató, Benkeiné Perger Éva, az Örök mozgásban egyesület vezetője tartotta, a Tükör
stúdióban, Nyíregyházán. A jóga nekünk látássérülteknek, egy ideális mozgásforma, mely szabadságot ad a
határaink feszegetéséhez, de ezt biztonsággal tehetjük, mert a jógaoktató jól ismeri szembetegségeinket, és
ennek megfelelően állítja össze a gyakorlás mozgáselemeit.
3 alkalommal tavasszal és nyáron szerveztünk biológia tanári szakvezetéssel erdei sétát, látássérülteknek. A
Nyári erdőt, az országos Braille olvasásversenyre érkező vendégeinknek is megmutattuk, ahol megérinthették
a növényzetet és a kihelyezett információs táblákról biológia tanárunk felolvasta mely állatok laknak
erdőnkben.
Augusztus 11.-én megvalósítottunk egy egész napos Szatmár-Beregi kirándulást, mely lehetővé tette, hogy a
résztvevők megismerjék megyénk népi kultúráját, az itt élő emberek szokásait, a táj szépségeit, természeti
csodáit. Vásárosnaményban kezdtük az ismerkedést, a Tompcsányi kastélyban, a Beregi múzeumban,
múzeumpedagógiai foglalkozás keretében, bemutatták részünkre a beregi tájegység legfontosabb értékeit.
Utunk Tákosra vitt tovább, ahol a templom mellett, felfedezhettük a Beregi keresztszemes hímzést, majd
Csarodán egy egyedi templomot is felkerestünk. Egy kellemes sétát tettünk a Tarpai szárazmalomhoz, majd a
délutánt Nagyarban a Luby-Kastélyban töltöttük, ahol tajjellegű ebédet is fogyasztottunk.
Alternatív közösségek egyesülete Krízispályázat:
A Pandémia időszakában felmerült háromféle krízis oldásában segített e pályázati forrás. A társadalmi krízis
abból adódott, hogy a különböző rendeletek, jogszabályok, tájékoztatók kizárólag írott formában, plakátokon
kifüggesztve jelentek meg, amit a látássérült emberek nem tudtak elolvasni és a vizualitás hiánya miatt
tudomásuk sem volt a kifüggesztési helyekről, így ezt a hiányt a Telefotel szolgáltatással orvosoltuk. Az
információ gyűjtő és felolvasó önkéntes hálózat tagjai, az időszakra jellemző tájékoztatókat, segítség
nyújtására közzétett telefonszámokat, felolvasták, és az ingyenesen hívható zöld számon betárcsázás után
meghallgathatóvá vált.
A szociális krízist úgy oldottuk, hogy munkatársaink az otthoni munkavégzés keretei között, e pályázatból
vásárolt két használt számítógép segítségével és saját telefonkészülékeikkel kombinálva, az egyesület
adatbázisában regisztrált tagot egyenként felhívták, és információkkal látták el őket a lakóhelyük
önkormányzata, szociális ellátórendszere, valamint az egyesület által nyújtott szolgáltatásokról.
Az oktatási válság jelentette a legnagyobb feladatot, hiszen a hirtelen kialakult digitális tanrend, és a távolléti
oktatás hatalmas kihívásnak bizonyult. Kapcsolatot tartottunk a hazai felsőoktatási intézményekkel, és a
látássérült hallgatókkal, kötelező irodalmakat kutattunk fel digitális formátumban, majd ezt hozzáférhetővé
tettük szövegfelolvasóhoz.
NFSZK Erős anyák projekt:
A projektben látássérült gyermekeket nevelő szülőket vontuk be, akik előadás sorozaton vehettek részt az
oktatással, igényelhető támogatásokkal kapcsolatban, valamint megismerhették a legújabb segédeszközöket is.
A fiatalok és családok részt vehettek egy családi napon, ahol egy napra a szórakozásé és a nevetésé volt a
főszerep.
MVGYOSZ 1%
Támogatási időszak: 2020.01.01.-2020.12.31. ide évben diákok tanulmányi támogatására és kulturális
programokra lett felhasználva.
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Támogatási program elnevezése:

BPU FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS

Támogató megnevezése:

EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMA

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

9,655
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

8,887

-tárgyévben felhasznált összeg:

8,887

-tárgyévben folyósított összeg:

9,655

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

8,887

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

8,887

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Foglalkoztatási pályázat.
Az egyesület akkreditált foglalkoztatóként hat súlyos látássérült foglalkoztatását
biztosította. A támogatási forrásból a megváltozott munkaképességű munkavállalók a munkabérek nagy részét
jelen forrás biztosította. A forrás 2020.01.01.-2020.12.31. időtartamra lett megállapítva.

Támogatási program elnevezése:

MVGYOSZ

Támogató megnevezése:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

5,524
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

5,524

-tárgyévben felhasznált összeg:

5,524

-tárgyévben folyósított összeg:

5,524

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

5,524

Felhalmozási:
Összesen:

5,524

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Működési költségek finanszírozása.
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Pályázati időszak 2020.1.01.2020.12.31..
A támogatásból fedeztük akadálymentes iroda helységünket, egy dolgozónk bérét és annak járulékait, valamint
könyvelésünk nagy részét finanszírozta.

Támogatási program elnevezése:

NYÍREGYHÁZA VÁROS CIVIL ALAP

Támogató megnevezése:

NYÍREGYHÁZA MJV ÖNKORMÁNYZATA

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

180
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

180

-tárgyévben felhasznált összeg:

180

-tárgyévben folyósított összeg:

180

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

180

Felhalmozási:
Összesen:

180

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Pandémia tavaszi időszakában, online program keretében, megrendeztük a szokásos tematikus hangoskönyv
készítését, mely a Nálatok laknak-e? Állatok címet kapta. Hazánk egész területéről érkeztek online felolvasott
művek, melyből hangos kiadványt készítettünk a látássérült emberek legnagyobb örömére. A felolvasások
alkalmával, társadalmi felelősséget vállalnak a látássérültek szépirodalmi alkotásokhoz történő hozzáféréséhez,
városunkban és megyénkben élő és dolgozó közszereplők. Évek óta visszajár felolvasni Baracsi Endre a
Megyei közgyűlés alelnöke, Petró Zsuzsa a Nyíregyházi Állatpark Zoo pedagógusa, G. Kosik Anita a
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színművésze. A felolvasásokat egységes szerkezetben,
hangoskönyvbe rendeztük és CD-n tettük hozzáférhetővé látássérültek számára. 2020 nyarán, augusztus 28-30.
között meg tudtuk tartani az országos Braille olvasásversenyt és a hozzá kapcsolódó programjainkat. A
2020-as évben Kováts Judit író munkásságával ismerkedtek meg a résztvevők, az akadálymentes Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében, ahol önkénteseink segítségével minden látássérült
eljutott biztonságosan, a szállásuknak és az étkezésüknek helyet biztosító Evangélikus kollégiumból. A
zsűriben helyet foglalt: Bieber Mária látássérült gyógypedagógus, Kováts Judit író, Dr. Csiky Nándor a
Nyíregyházi egyetem Oktatója, tolmács, Egyesületünk önkéntese és Kováts Dénes újságíró. Az országos
Braille olvasásversenyen 17 látássérült vett részt, akik hazánk több pontjáról érkeztek városunkba. A két nap
alatt megmutattuk az érdeklődőknek az impozáns eklektikus épületekben gazdag belvárosunkat, a tapintható
városmaketteket, és munkatársaink idegenvezetésével megismerkedhettek Nyíregyháza történetével is. A
versenyt követően, a kellemes időben, sétát tettünk a Sóstói-erdőben is, ahol biológia tanár segítségével
megtapinthatták vendégeink az erdő növényeit.

Támogatási program elnevezése:

RKK-20-048

Támogató megnevezése:

ALTE

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
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önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

X

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

1,946

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

1,946

-tárgyévben felhasznált összeg:

1,946

-tárgyévben folyósított összeg:

1,946

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

1,946

Felhalmozási:
Összesen:

1,946

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A projekt időtartama alatt bevezetésre és megszilárdításra került a telefotel információs rendszer, melyre a
kezdeti 600 befutó hívások száma a projekt végére megduplázódott. Az információs vonal folyamatosan
fejlődött, mely eleinte egy-két TV csatornát tartalmazott ma már sokkal szélesebb körű a kínálata. A
Telefotelbe 16 önkéntes segíti folyamatosan a munkánkat gyűjtéssel, felolvasással. A pályázati időszak alatt
megvalósítottuk az országos Braille olvasásversenyt, mely rekordszámú 17 felolvasóval 3 napos Braille
Ünnepként működött.
Érzékenyítő sajtótájékoztatóra invitáltuk a tömegkommunikáció munkatársait, mert fontosnak tartjuk, hogy az
írott és a vizuális sajtótermékeken keresztül, a társadalom tagjai reális képet alakítsanak ki a látássérültekről.
Bővítettük nemzetközi kapcsolatainkat is, a Szlovákiai Vakok Uniója, Kassai szervezetével és a Németországi
Regensburgban működő Vakok Intézetével.
Akadálymentes étlapokat adtunk át, 4 alkalommal, mely hozzájárul a látássérültek önálló életviteléhez és
döntéshozatalához.

Támogatási program elnevezése:

NYÍREGYHÁZA VÁROS PARASPORT

Támogató megnevezése:

NYÍREGYHÁZA MJV ÖNKORMÁNYZATA

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

250
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

250

-tárgyévben felhasznált összeg:

250

-tárgyévben folyósított összeg:

250

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

250

Felhalmozási:
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Összesen:

250

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Egyesületünk a 2020-as évben, alkalmazkodott a kialakult járványügyi helyzethez, és ennek megfelelően
bonyolította le az eredeti tervekben vázolt tevékenységeit.
10 alkalommal, jógafoglalkozást szerveztünk látássérült tagjainknak, alkalmazkodva szembetegségeikhez, az
órákat szakképzett jógaoktató, Benkeiné Perger Éva, az Örök mozgásban egyesület vezetője tartotta, a Tükör
stúdióban, Nyíregyházán. A jóga nekünk látássérülteknek, egy ideális mozgásforma, mely szabadságot ad a
határaink feszegetéséhez, de ezt biztonsággal tehetjük, mert a jógaoktató jól ismeri szembetegségeinket, és
ennek megfelelően állítja össze a gyakorlás mozgáselemeit.
3 alkalommal tavasszal és nyáron szerveztünk biológia tanári szakvezetéssel erdei sétát, látássérülteknek. A
Nyári erdőt, az országos Braille olvasásversenyre érkező vendégeinknek is megmutattuk, ahol megérinthették
a növényzetet és a kihelyezett információs táblákról biológia tanárunk felolvasta mely állatok laknak
erdőnkben.
Augusztus 11.-én megvalósítottunk egy egész napos Szatmár-Beregi kirándulást, mely lehetővé tette, hogy a
résztvevők megismerjék megyénk népi kultúráját, az itt élő emberek szokásait, a táj szépségeit, természeti
csodáit. Vásárosnaményban kezdtük az ismerkedést, a Tompcsányi kastélyban, a Beregi múzeumban,
múzeumpedagógiai foglalkozás keretében, bemutatták részünkre a beregi tájegység legfontosabb értékeit.
Utunk Tákosra vitt tovább, ahol a templom mellett, felfedezhettük a Beregi keresztszemes hímzést, majd
Csarodán egy egyedi templomot is felkerestünk. Egy kellemes sétát tettünk a Tarpai szárazmalomhoz, majd a
délutánt Nagyarban a Luby-Kastélyban töltöttük, ahol tajjellegű ebédet is fogyasztottunk.

Támogatási program elnevezése:

KRÍZISPÁLYÁZAT

Támogató megnevezése:

ALTE

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

X

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

409
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

409

-tárgyévben felhasznált összeg:

409

-tárgyévben folyósított összeg:

409

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

409

Felhalmozási:
Összesen:

409

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Pandémia időszakában felmerült háromféle krízis oldásában segített e pályázati forrás. A társadalmi krízis
abból adódott, hogy a különböző rendeletek, jogszabályok, tájékoztatók kizárólag írott formában, plakátokon
kifüggesztve jelentek meg, amit a látássérült emberek nem tudtak elolvasni és a vizualitás hiánya miatt
tudomásuk sem volt a kifüggesztési helyekről, így ezt a hiányt a Telefotel szolgáltatással orvosoltuk. Az
információ gyűjtő és felolvasó önkéntes hálózat tagjai, az időszakra jellemző tájékoztatókat, segítség
nyújtására közzétett telefonszámokat, felolvasták, és az ingyenesen hívható zöld számon betárcsázás után
meghallgathatóvá vált.
A szociális krízist úgy oldottuk, hogy munkatársaink az otthoni munkavégzés keretei között, e pályázatból
vásárolt két használt számítógép segítségével és saját telefonkészülékeikkel kombinálva, az egyesület
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adatbázisában regisztrált tagot egyenként felhívták, és információkkal látták el őket a lakóhelyük
önkormányzata, szociális ellátórendszere, valamint az egyesület által nyújtott szolgáltatásokról.
Az oktatási válság jelentette a legnagyobb feladatot, hiszen a hirtelen kialakult digitális tanrend, és a távolléti
oktatás hatalmas kihívásnak bizonyult. Kapcsolatot tartottunk a hazai felsőoktatási intézményekkel, és a
látássérült hallgatókkal, kötelező irodalmakat kutattunk fel digitális formátumban, majd ezt hozzáférhetővé
tettük szövegfelolvasóhoz.

Támogatási program elnevezése:

MVGYOSZ 1%

Támogató megnevezése:

MVGYOSZ

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

270

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

270

-tárgyévben felhasznált összeg:

270

-tárgyévben folyósított összeg:

270

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

270

Felhalmozási:
Összesen:

270

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Támogatás az idei évben diákok tanulmányi támogatására és kulturális programokra lett felhasználva.

3. Elemzések
3.1. Adatok változása
Mérlegadatok változása
1000HUF

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Abszolút
változás

A.
A.I.

Befektetett eszközök
Immateriális javak

3 338
0

3 022
0

- 316
0

A.II.

Tárgyi eszközök

3 338

3 022

- 316

A.III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

B.
B.I.

Forgóeszközök
Készletek

9 332
80

9 374
101

42
21

B.II.

Követelések

600

451

- 149

B.III.

Értékpapírok

0

0

0
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1000HUF

Előző
időszak

B.IV.

Pénzeszközök

C.
D.
D.I.

Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Saját tőke
Induló tőke / Jegyzett tőke

D.II.

Tőkeváltozás / Eredmény

D.III.

Lekötött tartalék

D.IV.

Értékelési tartalék

D.V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú
tevékenységből)

D.VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.
F.
F.I.

Tárgyidőszak

Abszolút
változás

8 652

8 822

170

334
13 004
8 355
0

359
12 755
8 551
0

25
- 249
196
0

6 889

8 355

1 466

0

0

0

0

0

0

1 466

196

-1 270

0

0

0

Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek

0
445
0

0
680
0

0
235
0

F.II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

405

514

109

F.III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

40

166

126

G.

Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 204
13 004

3 524
12 755

- 680
- 249

10 000
9 000
8 000
7 000
6 000

Előző időszak

5 000

Tárgyidőszak

4 000
3 000
2 000
1 000
0
Befektetett eszkö...

Forgóeszközök

Aktív időbeli elh...
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9 000
8 000
7 000
6 000
5 000

Előző időszak

4 000

Tárgyidőszak

3 000
2 000
1 000
0
Saját tőke

Céltartalékok

Kötelezettségek

Passzív időbeli
e...

A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben,
százalékban, vagy mindkettőben.

Eredménykimutatás adatainak változása
1000HUF
1.

Értékesítés nettó árbevétele

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

5.

Anyagjellegű ráfordítások

6.

Személyi jellegű ráfordítások

7.

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Változás
%-ban

1 849

1 198

-35.21

0

0

0.00

21 447

24 386

13.70

103

1

-99.03

8 700

9 441

8.52

12 070

13 250

9.78

Értékcsökkenési leírás

644

2 025

214.44

8.

Egyéb ráfordítások

508

673

32.48

9.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

11

0

- 100.00

21 933
1 466
0

25 389
196
0

15.76
-86.63
0.00

1 466

196

-86.63

B. Összes ráfordítás
C. Adózás előtti eredmény
10. Adófizetési kötelezettség
D.

Tárgyévi eredmény

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően. A
változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

3.2. Mérlegtételek megoszlása
Eszközök összetétele és annak változása
Eszközök (adatok %-ban)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Befektetett eszközök
Immateriális javak

25.67
0.00

23.69
0.00

Tárgyi eszközök

25.67

23.69
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Eszközök (adatok %-ban)

Előző időszak

Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések

Tárgyidőszak

0.00

0.00

71.76
0.62

73.50
0.79

4.61

3.54

Értékpapírok

0.00

0.00

Pénzeszközök

66.53

69.17

2.57
100.00

2.81
100.00

Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Előző időszak

Tárgyidőszak

Befektetett eszkö...

Befektetett eszkö...

Forgóeszközök

Forgóeszközök

Aktív időbeli elh...

Aktív időbeli elh...

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

Források összetétele és annak változása
Források (adatok %-ban)

Előző időszak

Tárgyidőszak

64.25
0.00

67.04
0.00

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

0.00

0.00

Tőketartalék

0.00

0.00

Eredménytartalék

52.98

65.50

Lekötött tartalék

0.00

0.00

Értékelési tartalék

0.00

0.00

Adózott eredmény

11.27

1.54

Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek

0.00
3.42
0.00

0.00
5.33
0.00

Hosszú lejáratú kötelezettségek

3.11

4.03

Saját tőke
Jegyzett tőke

Rövid lejáratú kötelezettségek

0.31

1.30

Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

32.33
100.00

27.63
100.00
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Előző időszak

Tárgyidőszak

Saját tőke

Saját tőke

Kötelezettségek

Kötelezettségek

Passzív időbeli e...

Passzív időbeli e...

A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

3.3. Vagyoni helyzet
Befektetett eszközök fedezettsége
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 250.3 %-ban, a tárgyévben 283.0 %-ban
fedezte.
A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a befektetett eszközök záró állományát az előző évben és
a tárgyévben. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, bármelyik tényező nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Készletek fedezettsége
A készletek finanszírozására az előző évben 10,443.8 %-ban, a tárgyévben 8,466.3 %-ban a saját tőke nyújtott
fedezetet.
A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a készletek záró állományát az előző évben és a
tárgyévben. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, bármelyik tényező nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Készletek forgási sebessége
A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 15.8 nap, a
tárgyévben 30.9 nap volt.
Ez a mutató a fordulónapi készletállomány és a működés egy naptári napjára jutó árbevétel viszonyát fejezi ki. Nem
számítható, ha nem volt árbevétel, a készletek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Saját tőke változása
A saját tőke az előző évhez képest 196 EFt értékkel, 2.3 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke
az előző évhez képest nem változott.
Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke az előző évről a tárgyévre hogyan változott, ezen belül a válasz kitér a jegyzett
tőke változására.

Tőkeerősség
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete saját tőke aránya az összes forráson
belül az előző évben 64.2 %, a tárgyévben 67.0 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.
A mutató a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki. Nem számítható, ha bármelyik tényező nulla vagy negatív, vagy
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a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek dinamikája
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete kötelezettségei az előző évhez képest
értékben nem változtak.
A mutató a kötelezettségek alakulását fejezi ki, azon belül a rövid lejáratú kötelezettségek arányának alakulását. Nem
számítható, ha a kötelezettségek állománya bármelyik évben nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.4. Likviditás és fizetőképesség
Pénzeszközök változása
A pénzeszközök állománya 170 EFt értékkel, 2.0 %-kal növekedett.
A mutató a pénzeszközök százalékos és abszolút változását fejezi ki az előző évhez képest. %-os változás nem számítható,
ha a pénzeszközök állománya bármelyik évben nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likviditási gyorsráta
A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes
értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 231.30, a tárgyévben
55.86 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.
A mutató a követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes összegének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított
arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a rövid lejáratú kötelezettségek összege nulla, vagy a
végeredmény értékelhetetlen.

Likvid eszközök aránya
A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 71.1 %, a
tárgyévben 72.7 % volt.
A mutató a rövid távú likviditást befolyásoló eszközök arányát fejezi ki az összes eszközhöz képest az előző évben és a
tárgyévben. Nem számítható, ha a mérlegfőösszeg nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.5. Jövedelmezőség
Bevétel alakulása
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 23,399 EFt, a tárgyévben 25,585
EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 2,186 EFt értékkel, 9.3 %-kal növekedett.
A mutató az összes bevétel (árbevétel, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei) évesített adatának abszolút és
százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható ha az előző évi adat nulla.

Az árbevétel dinamikája
A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 1,849 EFt, a tárgyévben 1,198 EFt volt.
Az árbevétel az előző évhez képest 651 EFt értékkel, 35.2 %-kal csökkent.
A mutató az összes árbevétel évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem
számítható, ha az előző évi adat nulla.
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Vagyonarányos adózott eredmény (ROA)
Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 11.3 %-át, a tárgyévben a 1.5 %-át teszi ki.
A mutató az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha
valamelyik tényező nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)
Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 17.5 %, a tárgyévben 2.3 % volt.
A mutató az adózott eredmény és a saját tőke arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a saját
tőke nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Árbevétel arányos adózott eredmény
Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 793 Ft, a tárgyévben 164 Ft volt.
A mutató az ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény alakulását fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem
számítható, ha az árbevétel nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Bevétel arányos adózott eredmény
Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 63 Ft, a tárgyévben 8 Ft adózott eredmény jutott.
A mutató azt fejezi ki, hogy az összes bevételnek mekkora eredményhányada volt az előző évben és a tárgyévben. Nem
számítható, ha az összes bevétel nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Befektetett eszközök hatékonysága
A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 439 Ft, a tárgyévben 65 Ft
adózott eredmény jutott.
A mutató az ezer forint értékű befektetett eszközre jutó adózott eredmény alakulását mutatja be az előző évben és a
tárgyévben. Nem számítható, ha a befektetett eszközök értéke nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Az élőmunka hatékonysága
Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 121 Ft, a tárgyévben 15 Ft volt.
A mutató az ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény alakulását mutatja be az előző évben és a
tárgyévben. Nem számítjuk, ha a személyi jellegű ráfordítások összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Egy napra jutó árbevétel
A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 5 EFt, a tárgyévben 3 EFt volt.
A mutató az időszak egy naptári napjára átlagosan jutó árbevételt mutatja be az előző évre és a tárgyévre.

Az adózott eredmény dinamikája
Az adózott eredmény az előző évben 1,466 EFt, a tárgyévben 196 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott
eredmény 1,270 EFt értékkel csökkent.
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A mutató a mérleg szerinti eredmény előző évi és tárgyévi adatát, annak alakulását mutatja be.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek
minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Befektetett eszközök
Immateriális javak jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy
leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.3. Forgóeszközök
Értékpapírok jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

4.4. Saját tőke
Értékelési tartalék jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a tárgyévben nem élt az
értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök
A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a tárgyidőszakban a pénzügyi
instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.5. Céltartalékok
Céltartalékok jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.
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4.6. Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
5.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb
nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete adófizetési kötelezettsége körében - az
esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes
adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek
Bevételek alakulása
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete bevételeinek megoszlását, és azok
alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória
Árbevétel
Aktivált saját teljesítményérték
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

Előző időszak
%
1000HUF
1 849

Tárgyidőszak
%
1000HUF
7.9

1 198

4.7

0

0.0

0

0.0

21 447

91.7

24 386

95.3

103

0.4

1

0.0

23 399

100.0

25 585

100.0
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Bevételek alakulása és megoszlása
25 000
22 500
20 000
17 500
15 000

Előző időszak

12 500

Tárgyidőszak

10 000
7 500
5 000
2 500
0
Árbevétel

Aktivált saját ...

Egyéb bevételek

Pénzügyi művele...

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

5.4. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete ráfordításainak megoszlását, és azok
alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória
Anyagjellegű ráfordítások

Előző időszak
%
1000HUF

Tárgyidőszak
%
1000HUF

8 700

39.7

9 441

37.1

12 070

55.0

13 250

52.2

Értékcsökkenési leírás

644

2.9

2 025

8.0

Egyéb ráfordítások

508

2.3

673

2.7

Személyi jellegű ráfordítások

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen

11

0.1

0

0.0

21 933

100.0

25 389

100.0
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Ráfordítások alakulása és megoszlása
13 750
12 500
11 250
10 000
8 750
7 500

Előző időszak

6 250

Tárgyidőszak

5 000
3 750
2 500
1 250
0
Anyagjellegű rá...

Személyi jelleg...

Értékcsökkenési...

Egyéb ráfordítá...

Pénzügyi művele...

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

6. Tájékoztató adatok
6.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete könyvvizsgálatra nem kötelezett, így
a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.
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