
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.09.29 16:35:22

18 Szombathelyi Törvényszék

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

1 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 16.49.04



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

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

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

18 Szombathelyi Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

9 7 0 0 Szombathely

Vörösmarty utca

32

    

1 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0

1 8 0 0 P k 6 0 0 6 8  2 0 0 4

1 8 8 9 5 0 3 8 1 1 8

Bősze György

Szombathely 2 0 2 0 0 8 2 8

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 16.49.04



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

779 812

12 8

767 804

2 386 1 338

244

2 386 1 094

69 20

3 234 2 170

1 380 1 634

1 377 1 380

3 254

26 178

26 178

1 828 358

3 234 2 170

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 16.49.04



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

6 152 6 942 6 152 6 942

438 395 438 395

5 593 6 477 5 593 6 477

43 38 43 38

13 0 13 0

6 165 6 942 6 165 6 942

6 165 6 942 6 165 6 942

3 482 3 840 3 482 3 840

1 869 2 408 1 869 2 408

921 2 021 921 2 021

768 440 768 440

43 43

0 0

6 162 6 688 6 162 6 688

6 162 6 688 6 162 6 688

3 254 3 254

3 254 3 254

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 16.49.04



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

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

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

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

4 188 4 940 4 188 4 940

1 036 700 1 036 700

199 200 199 200

38 38

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 16.49.04



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

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

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

9 7 0 0 Szombathely

Vörösmarty utca

32

    

1 8 0 0 P k 6 0 0 6 8  2 0 0 4

1 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0

1 8 8 9 5 0 3 8 1 1 8

Bősze György

Látássérült emberek érdekképviselete, érdekvédelme

1997.évi CLVL.Törvény 26 §.c

2011.évi CLXXV Törvény, Országos Fogyatékossági program 4_1_4_2. pontja

Vas Megyében élő látássérültek

208

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 16.49.04



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

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

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

9 7 0 0 Szombathely

Vörösmarty utca

32

    

1 8 0 0 P k 6 0 0 6 8  2 0 0 4

1 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0

1 8 8 9 5 0 3 8 1 1 8

Bősze György

Látássérült emberek érdekképviselete, érdekvédelme

1997.évi CLVL.Törvény 26 §.c

2011.évi CLXXV Törvény, Országos Fogyatékossági program 4_1_4_2. pontja

Vas Megyében élő látássérültek

208

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 16.49.04



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

Tanulmányi támogatás 100 100

100 100

100 100

Elnök, Alelnök, elnökségi tag 921 1 236

Irodavezető 989 684

1 910 1 920

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 16.49.04



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

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

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

6 165 6 942

199 200

5 966 6 742

6 162 6 688

1 869 2 408

6 162 6 688

3 254

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 16.49.05



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

3958/2019. Támogatási szerződés, működési kiadásokra

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

2019. 01. 01 - 2019. 12. 31

3 427 712

3 427 712

3 427 712

3 427 712

1 493 742

1 797 280

136 690

3 427 712

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 16.49.05



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

NEA-KK-18-M-0606

Emberi Erőforrás Minisztériuma

2018.04.01-2019.03.31

1 384 242

1 384 242

1 384 242

0

341 429

731 522

311 291

1 384 242

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 16.49.05



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

  HE18-144  számú pályázat

MOL

2019.10.01 -2020.01.31

500 000

500 000

434 130

500 000

160 449

273 681

434 130

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 16.49.05



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

2019" Szombathely Szent Márton Városa" Jóléti Alapítvány

"Szombathely Szent Márton Városa" Jóléti Alapítványa

2019.06.16-2019.11.06

300 000

300 000

300 000

300 000

179 192

120 808

300 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 16.49.05
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nemzetközi forrás
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

61413-2/2019 Érzékenyítő program,  Savaria történelmi Karneválon

Szombathely MJV Önkormányzata

2019.08.22-2019.08.25
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:
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Támogató megnevezése:
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PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

61414-2/2019 számú támogatási szerződés működési kiadások finanszírozására

Szombathely MJV Önkormányzata

2019.01.01 - 2019.12.31

200 000

200 000

200 000

200 000
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120 295
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
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központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

66398-2-2019 sz. Támogatási szerződéshez "Lengőteke verseny megrendezése

2019.09.06 - 2019.09.06

100 000

100 000

100 000

100 000
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53 420

100 000
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 16.49.05
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Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete 

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 32. 

 

 

                                    2019. évi Közhasznúsági beszámoló 

 

1. Számviteli beszámoló 

 

 

Egyesületünk alapszabályban rögzített célja, hogy „ellássa a működési területén élő vakok és 

gyengén látók egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson számukra az 

érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa 

érdekképviseletüket". Ennek megfelelően az Egyesület Vas megye területén élő látássérültek 

érdekvédelmét, képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek 

intézését vállalja. Az egyesület céljai elérése érdekében kapcsolatot tart fenn a meghatározó 

szerepet betöltő önkormányzati és társadalmi szervezetekkel. 

 A Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete 2019. évben gazdálkodásáról a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított 

össze.  

A. Az egyesület 2019. évi bevételeinek alakulása  

 

2019. évi összes bevételünk:                                                                  6.942 e/Ft 

Részletezve:  

Tagdíj:                                                             395 e/Ft    

Tagkönyv eladás:                                             33 e/Ft 

MVGYOSZ  Országos Szövetsége             3.428  e/Ft 

MVGYOSZ SZJA 1 %                                      128 e/Ft 

NAV SZJA 1 %                                                199  e Ft   

Önkormányzati támogatás:                         700 e/Ft 
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TESCOS pályázat                                           74 e/Ft   

NEA –KK-18-M-0606                                  1.384 e/Ft 

MOL Alapítvány                                              434  e/Ft 

Böllérverseny tagok tám.                               99 e/Ft 

Egyéb kapott támogatás                                30 e/Ft 

Adomány                                                           38 e/ Ft 

                      

 

Az egyesület 2019. évi összes kiadása:                                                      6.688 e/Ft 

melyből: 

- Anyagjellegű kiadások:                             3.850 e/Ft 

- Személyi jellegű ráfordítások                  2.408  e/Ft 

- Értékcsökkenés:                                           440  e/Ft 

 

Anyagköltség, anyag jellegű ráfordítások:                                            1.093  e/Ft 

 melyből a tisztítószerek, irodaszerek, nyomtatványok,  

beszerzését,fogyóeszközök költségeit foglalja magába.         298 e/Ft 

Élelmiszer vásárlás                                                                         338 e/Ft 

Egyéb anyagok                                                                                196 e/Ft            

Energia költségre : víz, gáz, áram                                                181  e/Ft 

Napilapok, folyóiratok, újság egyéb, dekor.                               80/ e/Ft 

  

Anyagjellegű szolgáltatások, egyéb  igénybevett szolgáltatások:     2.559 e/Ft                                                             

személy szállítás,                                                40  e/Ft 

utazási, kiküld.ktg.                                                                  70  /e/Ft 

Telefon, postaköltség                                                              52 e/Ft 
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Üzemeltetési költség                                                              84  e/Ft 

Könyvelési szolgáltatás                                                        423  e/Ft 

Adminisztrációs szolgáltatás                                               711   e/Ft 

Koordinációs szolgáltatás                                                    231    e/Ft 

Internet , Tv                                                                             75    e/Ft 

Rendszerfelügyelet                                                              174    e/Ft 

Bérleti díj                                                                                150  e/Ft 

Tűzvédelmi ellenőrzés                                                                   e/Ft 

Anyagjell. szolg.(toner stb.)                                                   75  e/Ft 

Karbantartási díj                                                                      39 e/ft 

Egyéb szolgáltatások_vásárlása:                                         435  e/Ft                                    

 

Egyéb szolgáltatás :                                                                                    195  e.Ft 

  Bankköltség                                                                             82 e/Ft 

Vagyon biztosítás                                                                     54 e/Ft 

Pályázati díjak                                                                          50 e/Ft 

Hatósági díjak, közjegyzői                                                         9 e/Ft 

Különféle egyéb ktg.                                                                  0   e/Ft         

Értékcsökkenés                                                                                         440        e/Ft 

 

                               

Személyi jellegű ráfordítások:                                                                2087    e/ft 

Megbízási díjak                                                                       1.957 e/Ft 

Tanulmányi támogatás                                                             100  e/Ft  

Ajándék utalványok                                                                    30 e/Ft 

Bérjárulékok:                                                                                                   321 e/Ft 



4 
 

Egyéb ráfordítások:                                                                                            0   e/Ft 

 

2.Költségvetési támogatások felhasználása: 

Megnevezés      Támf.          Támogatási idő                Összeg                Elsz.ideje             

Elszámolva                                        év 

MVGYOSZ        támog.                             2019.                       3.428 e/Ft           2020.01.31. 

MVGYOSZ 1%  támog.                             2019.                          128 e/Ft          2020.02.29. 

SZMJV Önk. Szent M.,JTR                       2019.                          300 e/Ft           2020.01.13 

SZMJV Önk Lengőteke bajn.                  2019.                          100 e/Ft           2019.11.20 

SZMJV Önkorm.érzékenyitő.pr.Sav.K.  2019.                         100 e/Ft          2019.10.22 

SZMJV Önkorm.Működési kiadások      2019.                         200 e/Ft           2020.01.24 

NAV 1 %        SZJA 1%                     2018/2019.                        199 e/Ft.           2020.05.31 

MOL HE-18-144 sz.                         2019/2020.                        434 eFt             2020.02.14                                

NEA-KK-18-M-0606 sz.támg.         2019/2020.                    1.384 e/Ft           2020.04.30 

TESCOS támogatás                          2018/2019.                          74 e/Ft           2020.05.31 

 

 

   A NEA-KK-18-M-0606 pályázati azonosító számú nyertes pályázatból 2019. évben a 

passzívaként  elhatárolt 1.384 e Ft-ot használtunk fel, melyből személyi jellegű kifizetésre és 

járulékra 341.429.-Ft .  Felhalmozási kiadásra  ezen belül kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre  

61/e Ft, nagy értékű tárgyi eszköz ( Canon fényképezőgép) beszerzése  250 /e Ft  összegben 

valósult meg. 

 

TESCÓ által meghirdetett pályázaton egyesületünk 400.000.-Ft-t nyert, melyből 2018. évben 

fel lett használva 326 e. Ft, átmenő passzívakéni nyilvántartva 74 e Ft, összeg került  

felhasználásra 2019-ben. 

Passzív időbeli elhatárolásként tartunk nyilván 20 e Ft-t az MVGYOSZ 1 % támogatásból a 

melyet 2020-ban fogunk felhasználni. ( gázdíj, telefon, internet, áramdíj) 
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  A 2019. évre  előre befizetett tagdíjak összege 138  e/Ft (46 fő). 2019. évben a NAV-tól 

kapott SZJA  1 %-ot 199.990.-Ft( 2018 évi SZJA 1%, 2019 évben utalt) szintén  passzív  időbeni 

elhatárolások között tartjuk nyilván. 

Összegezve az előbbieket egyesületünk valamennyi pályázatról és támogatásról az 

előírásoknak megfelelően szabályszerűen, bizonylatokkal alátámasztva elszámolt.  

 

2. Egyesületünk vagyona, azaz a saját tőke 2019-ben 128 ezer forinttal, a tárgyévben 

beszerzett nagy értékű tárgyi eszközök eredményeként nőtt, a tervszerinti 

értékcsökkenés elszámolásával csökkent.  

3.  

Tárgyi eszköz állományunk nőtt elektromos nagyító vásárlásával, NEA támogatásból  

melynek bruttó értéke 260 ezer forint. Kis értékű tárgyi eszköz állományunk bővült még 87 

e/Ft összeggel. 

 Közhasznú tevékenység éves bevétele                                                     6.942e/Ft 

Éves ráfordítások:                                                                                          6.688 e/Ft 

Befektetett eszközök értéke:                                                                          812 e/Ft   

 Saját tőke értéke:                                                                                           1.624 e/Ft 

Pénzeszközök értéke ( bank és pénztár,köv.)                                             1.105 e/Ft 

Mérleg szerinti eredmény:                                                                               254 e/Ft 

Mérleg főösszege:                                                                                           2.170 e-Ft 

 

4. Célszerinti juttatások kimutatása 

 

Egyesületünk közhasznú szervezet, alaptevékenysége keretében a 2019 évben 

az  MVGYOSZ 1 %-os támogatásból  5  főt részesítettünk tanulmányi támogatásban 100.000-

Ft ezer forint összegben. A tagok részére  vásároltunk segédeszközt és a vakvezető kutyák 

részére tápot. 

 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke 
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Jelenleg főállású munkaviszonyban nincs foglalkoztatottunk. Vezetőségi tagjaink az 

elvégzendő feladatok nagy részét társadalmi munkában végzik.  A pályázatokkal kapcsolatos 

irányítási,  szervezési  feladatokat és  a rendezvények lebonyolítását  érzékenyítő programok 

lebonyolítását is  megbízási szerződés keretében látják el..   

 

6. Közhasznúsági tevékenységről tartalmi beszámoló 

 

Tevékenységünk segíti a látássérültek beilleszkedését a társadalomba, megnövelve 

esélyeiket az élet minden területén. A képzésekkel és programokkal nemcsak közösségi 

élményt nyújtunk, és az új barátságok kialakulását segítjük, hanem támogatjuk a 

társadalomba való integrációt és növeljük a munkavállalás lehetőségét.  

Kézműves klubunkban új technikát sajátítottak el tagjaink, hetente vannak a kézműves klub 

délutánok ahol lehet alkotni, fonni, saját elképzeléseket megvalósítani. 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

A 61414-2/2019 SZÁMÚ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ 

  

A fenti iktatószámú támogatási szerződésben Szombathely Megyei jogú Város 

Önkormányzata 200.000 Ft-al támogatta a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesületét 

működési kiadásainak finanszírozására.  

Az Országos Szövetség által visszaosztott támogatási keret csak részben finanszírozza 

egyesületünk összes működési költségét.  A megváltoztatott finanszírozási rend egyre 

nehezebb helyzetbe hozza a kis létszámú egyesületeket, amelyhez mi is tartozunk.  

Klubhelyiségünkben a 2019. évben is folyamatosan szerveztünk rendezvényeket, amelynek 

fűtés-világítás költségei mellett egyéb anyagköltségek is felmerültek, pl. irodaszer, 

tisztítószer, egészségügyi papír, stb. 

A rendezvények megszervezése többlet megbízási díjjal jár, ugyanígy a rádióműsorok 

szerkesztése vagy kézműves klub vezetése, szervezése és minden további rendezvényünk 

előkészítése. Ezen megbízási díjaknak járulék vonzata is van. Egyéb dologi kiadásaink közül – 

annak érdekében, hogy minél több pályázatunk nyerjen feladataink maradéktalan elvégzése 

érdekében – egyre nagyobb szükség van pályázatok figyelésére és azok megírására, hiszen a 

különféle címeken nyerhető összegek nélkül alapfeladatainkat sem tudnánk ellátni. 

Mindezeket a költségeket az Önök támogatása nélkül nem tudtuk volna finanszírozni, ami 

feladat elmaradással, vagy célkitűzés meg nem valósításával járt volna. 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

A „SZOMBATHELY SZENT MÁRTON VÁROSA” JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ 

  

A fenti támogatási szerződésben „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa 

300.000 Ft-tal támogatta a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesületét programjai 

megvalósításában. 

A támogatás 3 rendezvény végrehajtását tette lehetővé: 

1. 2019-ben, június 16-án Bozsokon rendezte a Lions Klub mesterszakács versenyét. 

Évek óta rendkívül jó kapcsolatot ápolunk a Lions Klubbal, amelynek köszönhetően 

minden évben meghívást kapunk az általuk megrendezett főzőversenyre. A 

rendezvényen „Vakmerő Szakácsaink” mérik össze tudásukat az ország különböző 

tájairól érkező „látó” csapatokkal. A szabadban eltöltött idő és a verseny izgalma 

rendkívül jó hatással van nemlátó tagjainkra. Szakácsaink ez évben is nagyon jó 

eredményt értek el, hiszen a versenyben különdíjat kaptak.  

2. Másfél évtizednyi fennállásunk óta először sikerült köszöntenünk 65 év feletti idős 

tagtársainkat és ebből 3 főt sikerült tárgyjutalomban is részesítenünk. A köszöntő 

műsorban versekkel és dalokkal kedveskedtünk és hidegtálakkal vendégeltük meg 

jelenlévő idősebb tagtársainkat. Nagyon jóleső érzés volt számunkra is, hogy 

önfeledten örülni láttuk vendégeinket. Ezt a Alapítvány támogatása nélkül nem 

tudtuk volna megvalósítani. Bízunk benne, hogy a jövőben is megrendezhetjük ezt a 

megemlékezést. 

3. A Szombathelyi Gyermekotthon lakóiból 2019. november 6-án 10 gyermeket hívtunk 

meg egy játszó napra és különböző érzékenyítő programokra. Ezen a rendezvényen 

tagtársaink felől a gyermekek felé áradó szeretet ereje egy olyan alkalmat teremtett 

mind a két fél részére, ahol megismerhették egymás problémáit, gondjait. A 

résztvevő gyerekek különböző vakos játékokat játszhattak, szendvicset készíthettek 

és fogyaszthattak el. Számunkra is tanulságos volt a gyermekek megismerése, ők 

pedig magukba szívták azt a képességet, hogy felnőtté válva segítsék a fehér bottal 

közlekedő személyeket. 

 

A 66.398-2/2019. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ 

  

A fenti iktatószámú támogatási szerződésben Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 100.000 Ft-tal támogatta a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesületét 

„Lengőteke verseny megrendezése” kiadásainak finanszírozására.  
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A 2019. szeptember 6-án került megrendezésre a lengőteke versenyünk, melyen  3 csapat 

vett részt.  A Vas megyei Szakosított Szociális Intézmény fogyatékkal élő lakói, a 

Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének tagjai, valamint saját egyesületünk. A résztvevő 

csapatok 10-10 fős csapatot indítottak. 

Az esős idő ellenére a versenyt nagyon jó színvonalon tudtuk lebonyolítani, oly módon, hogy 

a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény udvarán a Lions klub által felépített, tetővel 

ellátott kiülő részen száraz körülmények között tudtak készülni a versenyzők. A rajongó  

szurkoló tábor és az eredményt írók is elfértek még ezen a területen.  A tekepálya fölé emelt 

sátorral biztosítani tudtuk azt, hogy a soros dobók és a bábuállítók szintén száraz 

körülmények között végezhessék el a tevékenységüket. 

A sportszerű szurkolói tábor egy-egy dobást és annak eredményét megismerve hangos 

ovációval köszöntötte a dobást elvégzőt, függetlenül attól, hogy melyik csapathoz tartozott. 

A versenyző csapatok részére kiosztott oklevelek, serlegek és érmek átadásakor tetőfokára 

hágott a verseny izgalma. Minden résztvevő számára – legyen az játékos, felíró, bábuállító 

vagy szurkoló – maradandó élményt tudtunk szerezni, ezáltal is erősítve a városban működő, 

megyei hatókörű szervezetek együttműködését. 

 

Szakmai beszámoló a HE18-144 számú pályázathoz 

A Helyi Értékprogram tervezett kiadásait módosítottuk, egyrészt azért, mert a megtervezett 

Fehér bot napi megemlékezés költségei kevésnek bizonyultak, másrészt pedig szintén az 

anyagköltségből kellett átcsoportosítani ahhoz, hogy a pályázat fő elemét képző Együtt élünk 

hét programját meg tudjuk valósítani: a szombati gálanapra meg kellett oldanunk a 

hangosítást. 

Fehér bot napi ünnepségünkön 36 fő vett részt, ahol verssel, zenével köszöntöttük megjelent 

sorstársainkat, és megajándékoztuk őket egy szív alakra összehajtogatható, feliratos 

bevásárló táskával. 

Az Együtt élünk hét volt a fő programunk, amely teremhiány miatt csak jelentős késéssel, 

november 25-30 között került megtartásra. Az Együtt élünk hét rendezvényein 

dokumentálhatóan 754 fő vett részt az érzékenyítéseken. 

Az érzékenyítésekkel elértük - különösen a sötét szoba megismertetése kapcsán -, hogy 

egészen másként viszonyulnak hozzánk a látó emberek. A sötét szobából kijövő emberek 

többsége – miután újra látta a fényt – nagy megkönnyebbüléssel vette tudomásul, hogy ő 

mennyivel szerencsésebb, hogy nem tartozik sorstársaink közé. Sokan hangsúlyozták, hogy 

élményeiket megosztják családtagjaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel és jövőre mindenképpen 

szeretnék, hogy többen tapasztalják meg ezeket az élményeket. 
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Nagy sikert aratott a szombati zárónap, amely gálanap volt, több szervezet együttes 

részvételével. Sor került csörgőlabda bajnokságra, tolószékes ping-pongozásra és más olyan 

bemutatókra, amelyet fogyatékkal élő emberek tudtak bemutatni mindennapjaikról. A 

zárónap fénypontja volt Agárdi Szilvia vak énekesnő koncertje. 

 

          61413-2-2019 számú támogatás” Savaria Történelmi Karnevál „ 20. alkalommal                                        

                             érzékenyítő  programok augusztus 23-25.                                   

A 20. Savaria karneválon érzékenyítő csapatunk végezte feladatát. Nagyon sok ember 

kereste fel a standunkat. - A gyermekek a vakvezető kutyákat simogathatták, 

megismerkedhettek bekötött szemmel a szendvicskészítés és elfogyasztás rejtelmeivel , 

zöldségek felismerésével , szintén bekötött szemmel játszhattak a vakok játékaival- amit 

sokszor csak szüleik bíztatására hagytak abba. 

Természetesen nem csak gyermekekre terjedtek ki ezek a programok, hanem a már 

érzékenyítéssel megérintett iskolák: felső tagozatosok, középiskolások, egyetemisták körére 

is. Nagyon sokan elhozták ismerőseiket, barátaikat. A bátrabbak a karnevál forgatagában 

bekötött szemmel, fehér bottal, vakvezető kutya segítségével közlekedhettek. Ez olyan 

élményt jelentett számukra, amit eddig elképzelni sem tudtak: a kutya volt a” szemük”. A 

szülők és más felnőtt emberek is megtapasztalhatták az általunk nyújtott érzékenyítések 

különböző formáit,- ezáltal empatikusabbá, megértőbbé, elfogadóbbá, segítőkészebbé 

váltak a nem látó társaikhoz. ígérték, hogy jövőre még több barátot  hoznak magukkal.                                    

 

Közhasznú tevékenységről tartalmi beszámoló 

A képzések és programok kettős célt szolgálnak: közösségi élményt nyújtanak, segítve az új 

kapcsolatok és barátságok kialakulását, megerősödését, valamint támogatják az integrációt a 

társadalomba. Mindkét cél növeli egyesületünk tagjainak esélyeit a munkaerőpiacokon. 

Tevékenységünk segíti a látássérültek mindennapjait, valamint beilleszkedésüket a 

társadalomba 

 

Szombathely, 2020.08.28.                                              Bősze György  elnök 

 

Záradék: A közhasznú beszámolót a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete  

Közgyűlése 2020. augusztus 28.-án elfogadta. 
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