
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-31 11:18:35. Érkeztetési szám: EB00604353

16 Szolnoki Törvényszék

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGYESÜLETE

1 6 0 2 0 0 0 2 0 1 9 2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  20 .36 .01



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

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

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

16 Szolnoki Törvényszék 2 0 2 1

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

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGYESÜLETE

5 0 0 0 Szolnok

MÓRA FERENC utca

15 FSZT 12

    

1 6 0 2 0 0 0 2 0 1 9

1 1 0 0 P k 6 3 3 9 1  2 0 0 4

1 8 8 3 8 7 1 4 1 1 6

PESTI ZOLTÁNNÉ PETŐ MÁRIA

SZOLNOK 2 0 2 2 0 5 3 1

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  20 .36 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGYESÜLETE

Adatok ezer forintban

27 256 25 111

982 169

22 774 21 442

3 500 3 500

8 480 10 117

0

460 700

0

8 020 9 417

0 689

35 736 35 917

31 513 33 199

0 0

31 441 31 513

0

0

72 1 686

0 0

0 0

4 056 2 718

0 0

0 0

4 056 2 718

167 0

35 736 35 917

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  20 .36 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGYESÜLETE

Adatok ezer forintban

123 320 123 320

63 410 77 225 63 410 77 225

563 741 563 741

59 672 71 140 59 672 71 140

729 2 633 729 2 633

0 0 0 0

63 533 77 545 63 533 77 545

63 533 77 545 63 533 77 545

11 064 11 674 11 064 11 674

49 094 61 711 49 094 61 711

0 0 0 0

3 285 2 464 3 285 2 464

18 10 18 10

0 0 0 0

63 461 75 859 63 461 75 859

63 461 75 859 63 461 75 859

72 1 686 72 1 686

0 0 0 0

72 1 686 72 1 686

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  20 .36 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

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

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

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGYESÜLETE

Adatok ezer forintban

59 452 70 046 59 452 70 046

170 110 170 110

449 733 449 733

729 2 633 729 2 633

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  20 .36 .01



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-742

2021. év

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

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGYESÜLETE

5 0 0 0 Szolnok

MÓRA FERENC utca

15 FSZT 12

    

1 1 0 0 P k 6 3 3 9 1  2 0 0 4

1 6 0 2 0 0 0 2 0 1 9

1 8 8 3 8 7 1 4 1 1 6

PESTI ZOLTÁNNÉ PETŐ MÁRIA

Érdekvédelem, érdekképviselet

1998. évi XXVI. trv

Országos Fogyatékosügyi Program 4_1, 4_2 pontjai

látásfogyatékossággal élő emberek

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  20 .36 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

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

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGYESÜLETE

Adatok ezer forintban

63 533 77 545

449 733

63 084 76 812

63 461 75 859

49 094 61 711

63 461 75 859

72 1 686

10 11

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  20 .36 .01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 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 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGYESÜLETE

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  20 .36 .01



K I E G É S Z Í T Ő  M E L L É K L E T  

 

 
2021. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ 



 

 

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1.1. A szervezet bemutatása 

 

Székhelye: 5000 Szolnok, Móra Ferenc út 15. fszt 12. 

Adószáma: 18838714-1-16 

KSH száma: 18838714-9499-529-16 

Közhasznúsági nyilvántartásba vételi száma: Kny.63.391/2004/42 

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú 

Az egyesület fő tevékenysége: Mns. egyéb közösségi, társadalmi 

tevékenység 

 

A „Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun –Szolnok Megyei Egyesület” –t  
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.63391/2004számú végzésével 2004. november  

24-én nyilvántartásba vette, és  megkapta a közhasznú minősítést. 

 

1.2. Számviteli politika 

 

Célkitűzése: 

A számviteli politika – mindazon módszerek és eszközök összessége, mely biztosítja a 

Számviteli Törvény végrehajtását az egyesület  adottságait és körülményeit figyelembe véve – 

alapvető célkitűzése, olyan számviteli rendszer kialakítása, amely megbízható, valós 

információkat nyújt az üzletvezetéshez, illetve az egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséhez. 

 

Könyvvezetés módja:          mérleg és az eredmény kimutatás a számviteli 

törvényre figyelemmel a 224/2000. (XII.19.) 

Korm.rend szerint  

 

Beszámoló időszaka: január 1-től december 31-ig 

Mérleg: Számviteli törvény 1. számú 

melléklet „A” változata szerinti egyszerűsített 

mérleg 

Eredmény-kimutatás: Számviteli törvény 2. számú melléklet összköltség 

szerinti egyszerűsített eredmény-kimutatás 

Mérlegzárás időpontja: Tárgyévet követő május 10. 

 

Az egyesület  elsődlegesen az 5. számlaosztályba könyvel, nem használja a 6-7-es 

számlaosztályokat. A ráfordításokat a 8-as számlaosztályba könyveli. A peres, de el nem ismert 

követeléseket és az ehhez kapcsolódó értékvesztését a 0-ás számlaosztályban tartja nyilván. Az 

alapítvány a számviteli nyilvántartásokat forintban vezeti, az éves beszámoló ezer Ft-ban kerül 

összeállításra. 

 

Alapelvek: 

Az egyesület  rögzítette Számviteli politikájában, hogy a könyvvezetés és az egyszerűsített éves 

beszámoló elkészítése során biztosítani kell a számviteli alapelvek (teljesség, valódiság, 

világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi 

értékelés, időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és 

a költség-haszon összevetés) érvényesülését. 



 

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan 

információ, amelyek a megbízható, valós összképet, a pénzügyi-jövedelmi helyzetet az 

alábbiak szerint lényegesen befolyásolják. 

 

 

 

 

 

Jelentős hiba: 

 

A jelentős összegű a hiba az ellenőrzés, önellenőrzés során, ha a feltárásának évében a 

különböző ellenőrzések, önellenőrzések során egy adott évet érintő feltárt hibák, hibahatások 

eredményt, saját tőkét növelő – csökkentő tételek együttes értéke meghaladja az ellenőrzött 

üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át. 

 

Amennyiben az ellenőrzés, önellenőrzés az előző év(ek) éves beszámolójában elkövetett 

jelentős összegű hibákat állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó, a mérlegkészítés 

napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, jogerőssé vált, elfogadott megállapítások 

miatti módosításokat a mérleg és eredmény kimutatás minden tételénél az előző év adatai 

mellett mutatja be a közalapítvány.  

Jelentős összegű hiba esetében a mérlegben és eredmény kimutatásban külön-külön oszlopban 

szerepelnek az előző évi adatok, a lezárt év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyév 

adatai. 

 

Jelentős összegű hiba esetén a mérleg és eredmény-kimutatásban külön-külön oszlopban 

szerepelnek az előző évi adatok 

 

Az egyesület  által választott főbb értékelési szabályok:  

A számviteli törvény szerint az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján a befektetett 

eszközök, vagy a forgóeszközök közé kell sorolni. Befektetett eszközként olyan eszközt szabad 

kimutatni, amely a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. 

 

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható 

maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. 

 

Az eszköz maradványértékét a hasznos élettartam végére az eszköz üzembe helyezésének 

időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az 

eszköznek a hasznos élettartam végén várható realizált értéke nem jelentős, akkor a 

maradványértéket nullának lehet tekinteni. Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke az 

eszköz beszerzési értékének 10 %-át, illetve 200 E Ft- ot nem éri el. 

 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez viszonyított arányát az 

egyedi eszköz várható használata, élettartama alapján a rendeltetésszerű használatba vételtől, 

az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. 

Az egyesület  az aktivált eszközökre lineáris módszerrel fog elszámolni amortizációt. 

 

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a vagyoni értékű jogoknál, szellemi termékeknél 

és tárgyi eszközöknél (ide nem értve a beruházásokat), ha a könyv szerinti érték egy éven túl 

10 %- al, de legalább 100 E Ft-tal magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert piaci érték. 



A visszaírás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként 

elszámolt összeg. 

 

A követelések értékelése a mérlegben a könyv szerinti érték alapján egyedileg történik. 

 

A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. 

 

A behajthatatlannak minősített követeléseket le kell írni, alapdokumentációi az egyenlegközlő 

levelek, bírósági határozatok, végrehajtó, felszámoló által küldött értesítések. 

Az adós minősítése alapján, az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló, lejárt és a 

mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni 

abban az estben, ha a követelés könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a 

mérleg készítésekor ismert tényleges megtérülési értéke. 

Lényeges a könyv szerinti érték és a várható megtérülés különbözete, ha a veszteség jelleg 

különbözet összege a követelés 10%-át meghaladja. 

Kis összeg a követelésnek tekintjük az adósok esetében, ha a végrehajtási költségek évente 

kalkulált összegének háromszorosát nem haladja meg. 

 

Az eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben a várható 

kötelezettségekre (garanciális kötelezettségek, kezességvállalás, le nem zárt peres ügyekkel 

kapcsolatos várható kötelezettségek, korengedményes nyugdíjazás, végkielégítés). 

 

Az eredmény terhére céltartalék képezhető olyan várhatóan jelentős és időszakonként 

ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló 

információk szerint feltételezhetően, vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy 

felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatóak a passzív 

időbeli elhatárolások közé. 
 

Az egyesület  a fenti elveket figyelembe véve 2020. évben nem képzett céltartalékot. 

 

Végzett közhasznú tevékenységek:  

- megyénkben élő látássérült emberek érdekképviselete 

- érdekérvényesítés 

- közösségi összefogás megőrzése, erősítése  

 

Az egyesület az alap és cél szerinti bevételeinek elkülönítésének módja: főkönyvi számonként 

elkülönítve történik (Megj.: az egyesület alakulása óta csak az Alapszabálya  szerinti 

alaptevékenységeket végzett, vállalkozói tevékenységet mindez idáig nem folytatott.) 

A bevételek forrásuk szerinti elkülönítésének módja: külön-külön főkönyvi számokon 

könyvelve. 

 Pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó adatok rögzítése főkönyvi számokon és analitikus 

nyilvántartásban zajlik. 

A közhasznú beszámolóhoz szükséges adatokat szintén külön főkönyvi számokon tartja 

nyilván, ezért a beszámolóhoz szükséges adatokat innen gyűjtjük ki. 

A tovább utalásra kapott, illetve a tovább utalt támogatásokat szintén főkönyvi számokon 

tartjuk nyilván. 

Az egyesület  az eredmény kimutatásában az alaptevékenységet és a vállalkozási tevékenységet 

elkülönítetten kezeli, a közvetett költségeket a bevétel arányában osztja meg. 

 A kapott támogatásokat az alábbiak szerint tartja nyilván: ki a támogató (belföld, állam, 

önkormányzat, EU, vállalkozás, társas szervezet, magánszemély), milyen célra adta 



(működésre vagy fejlesztésre),- milyen a támogatás formája (pénzbeli vagy nem pénzbeli), az 

elszámolás módja szerint (előre vagy utólag). 

 

Értékelési elvek: 

Befektetett eszközként olyan eszköz mutatható ki, amelyek egy éven túl szolgálják az egyesület  

tevékenységét. Az egyesület  a tárgyi eszközök amortizációját a hasznos élettartam végén 

várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékére a várható elhasználódási időtartam 

figyelembevételével határozza meg. A számviteli alapelveknek megfelelően minden eszközt 

egyedileg értékelünk. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását folyamatosan, naprakészen 

és a számviteli alapelveknek megfelelően vezetjük. 

 

Az értékcsökkenés terv szerinti leírással lineárisan, az aktiválás napjától kerül elszámolásra. Az 

immateriális javaknak és tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható 

maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben 

ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják. Az egyesület a befektetett eszközök 

esetében a maradványértéket egyedi elbírálás alapján határozza meg. 

 

A tárgyi eszközök (beruházások) értékcsökkenési leírásának főbb szabályai: 

 

 az egyesület  az értékcsökkenési leírást az eszköz használatba vételének napjától 

számítja, 

 a 100 000 Ft értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket a vállalkozás használatba 

vételkor – egységesen – költségként elszámolja, 

 100 000 Ft feletti, de 200 000 Ft alatti értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket a 

közalapítvány kettő év alatt ír le. 

100 000 Ft felett a leírási kulcsok eszközosztályonként 

termelőgépek 

berendezések 

14,5 % 

ingatlanok 3,0 % 

járművek 20,0 % 

egyéb berendezések, gépek 14,5 % 

számítástechnikai 

eszközök 

33,0 % 

 

Az értékcsökkenési leírás alapjául a tárgyi eszközök (immateriális javak) nettó értéke szolgál, 

amennyiben a tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatási szerződés kapcsolódik, akkor az 

elszámolás alapja az eszköz bruttó értéke. A befektetett eszközök állományának alakulását az 

eszközök mozgástáblája mutatja. 

 

A vevők, követelések értékelésénél, ha a követelés pénzügyi teljesítése információk szerint 

bizonytalan, vagy legalább a 90 napot meghaladja, a követelésre értékvesztést számolunk el. 

Az értékelés egyedileg, a rendelkezésre álló információk figyelembe vételével történik. 

 

A pénzeszközöket könyv szerinti értéken értékeljük. 

 

Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat könyv szerinti értéken mutatjuk ki. 

 

A kiegészítő melléklet részét képező bevételeket év közben külön közhasznú és vállalkozási 

tevékenységi bontásban főkönyvi számokra könyveljük, míg a kiadásokat főkönyvi számokra 



gyűjtve rögzítjük könyveinkben. A közvetett költségek a teljes bevétel arányában kerültek 

megbontásra a közhasznú és vállalkozási tevékenységek között. 

 

1.3. Egyéb információk 

 

Az egyesület  az egyszerűsített éves beszámolót elektronikus formában a honlapján is 

közzé teszi, melynek elérhetősége: www.jnszmvakok.hu 

 

- Az egyesületnél  felügyelőbizottság működik. 

-  

Az egyesületnek  nincs környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettsége. 

 

 Az egyesület a 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) szerint könyvvizsgálatra nem  

kötelezett.  

 

 

 

Az egyesület elnöke 2021. december 31-én: 

 Pesti Zoltánné Pető Mária  (5000. Szolnok, Botár Imre út 10. 7/57.) 

 

 

A beszámolót aláíró személy: 

 Pesti Zoltánné Pető Mária 

 

 

 

 

 
1.4. Az egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása 

 

 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

1.) Saját tőke / 

Befektetett eszköz 

3,751 2,113 1,076 1,085 1,1562 1,322 

2.) Likviditási mutató 

III. 

(Forgó eszk. / Rövid 

lej. kötelezettségek) 

44,32 2,.896 1.521 9,097 2,091 3,722 

 

 



2. SPECIFIKUS RÉSZ 

 

A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

2.1. A egyesület mérlegének elemzése – Eszközök 
 

Mérlegtétel 

2020. év 2021. év Változás 

E Ft Megoszlás E Ft Megoszlás E Ft 

Befektetett eszközök 27256 76,27 % 25111 69,91 % -2145 

Immateriális javak 982  169 0,4 % -813 

Tárgyi eszközök 22774  21442 59,69 -1332 

Befektetett pénzügyi eszközök 3500  3500 9,82%  

Forgóeszközök 8480 23,73% 10117 30,09% 1637 

Készletek      

Követelések 460  700 1,9 % 240 

Értékpapírok      

Pénzeszközök 8020  9417 26,22% 1397 

Aktív időbeli elhatárolás      

Eszközök összesen 35736 100% 35917 100% 1637 

 

Csökkenés a tárgyi eszköz állománybank következett be, értékcsökkenés elszámolása miatt 

2020. júliusában az Egyesület megalakította a HUMILIS VISION Nonprofit Kft-t, az alapítói 

vagyon apport formájában bocsátotta rendelkezésre 3.500 E Ft összegű eszköz formájában 

Növekedés pénzeszköz állományban következett be. . Növekedés a követelések állományában 

történt adótúlfizetés és adott kölcsön miatt. 

 

Befektetett eszközök 

 

 

Immateriális javak, tárgyi eszközök 

A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke 26.771 E Ft. A tárgyi eszközök 

állományában szoftverek, ingatlanok, műszaki berendezések szerepelnek 

Befektetett pénzügyi eszközök 

Az egyesület 3.500 E Ft összegben rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel, ami a   

HUMILIS Vision Nonprofit Kft -ben lévőtartós részesedése. Ezen kívül döntő irányítást, 

ellenőrzést más társaságban nem gyakorol. 

 

 

Pénzeszközök: 

A pénzeszközök mérlegsoron mindösszesen 9.417 eFt-ot tartunk nyilván, amelyből a 

pénztárban lévő pénz állomány 212 e Ft, a bakszámlákon lévő pénzállomány 9.205 e Ft  



Aktív időbeli elhatárolások 

2021 évben aktív időbeli elhatárolás 689 eFT volt, amely a 2022-ben befolyt, de 2021 évre 

vonatkozó EFOP, BPU támogatás. 

 

 

 

 

2.2. Az egyesület mérlegének elemzése – Források 
 

Mérlegtétel 

2020 év 2020. év Változás 

E Ft 
Megoszlás 

% 
E Ft 

Megoszlás 

% 
E Ft 

Saját tőke 31513 88,18% 33199 92,43% 1686 

Céltartalékok      

Kötelezettségek 4056 11,34 % 2718 7,57 % -1338 

Passzív időbeli elhatárolás 167 0,48 % 0  -167 

Források összesen 35736 100 % 35917 100% 181 

 

A forrásokcsökkenése a rövidlejáratú kötelezettségeknél  és a passzív időbeli elhatárolásoknál 

következett be.  

 

Céltartalékok 

A 2021. évben nem volt olyan gazdasági esemény, amely miatt céltartalékot kellett volna 

képezni. 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek: 

Az egyesület rövid lejáratú kötelezettségek között mutatja ki a szállítókkal szembeni 

kötelezettségeket, adók és járulék kötelezettséget 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek: 

 Szállítókkal szemben   64 e Ft 

 NAV járulék               296 e Ft 

 jövedelem elszámolási számla   2.358 e Ft 

 Összesen:   2.718 e Ft 



Passzív időbeli elhatárolások 

Az egyesületnek 2021. évben passzív időbeli elhatárolása nem volt, a passzív időbeli 

elhatárolások között a  kapott és tárgyévben fel nem használt támogatás került szerepeltetésre 

 

 

 

 

B. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

Eredmény alakulása 

 

Megnevezés 2016 év 2017 év 2018 év 2019 2020 2021 

Értékesítés nettó árbevétele 498 209 262 184 123 320 

Egyéb bevételek 50906 47058 49431 44911 63410 77225 

Pénzügyi műveletek bevételei  220 221 0 0 0 

       

Anyagjellegű ráfordítások 2555 5218 9328 8270 11064 11674 

Személyi jellegű ráfordítások 17615 25153 49914 36051 49094 61711 

Értékcsökkenési leírás 3726 1286 1864 3456 3285 2464 

Egyéb ráfordítás 614 4387 0 654 18 10 

Pénzügyi műveletek  

ráfordításai 
0 184 

0 0 0 0 

Adózás előtti eredmény 26894 11259 397 -3336 72 1686 

Tárgyévi eredmény 26894 11259 397 -3336 72 1686 

 

 

MEGNEVEZÉS 
2021 évben kapott bevétel E 

Ft 

Önkormányzattól kapott 

támogatás 110 

TESCO 250 

  
SZJA 1% 388 

MVGYOSZ 1% 345 

  

  

 

Pénzügyi műveletek bevétele: 

Az egyesület 0 e Ft kamatot kapott a számlavezető pénzintézettől.  Egyéb pénzügyi műveletet 

nem végzett  

 

 



Anyagjellegű ráfordítások: 

Az anyagjellegű ráfordítások 11.674 e Ft volt, amelyből  

 

Az anyagköltség: 1.565 e Ft  

Az igénybe vett szolgáltatások értéke 7.739 e Ft 

Az egyéb szolgáltatások költségei összesen 710 e Ft( amelyből 355 e Ft  bank költség) 

 

Személyi jellegű ráfordítások: 61.711 e Ft volt, ebből 

 

Bérköltség összege 55.338 e ft 

Személyi jellegű egyéb kifizetések összege 3.221 e Ft,  

Bérjárulékok összege 3.152 e Ft  

 

Értékcsökkenés 

Az egyesület   2021 évben értékcsökkenést 2.464 e ft összegben számolt el ebből azonnali  182 

e Ft, terv szerinti 2.282 e Ft 

 

Egyéb ráfordítások 

2021 évben 10 e Ft egyéb ráfordítást számolt el az egyesület, melyből 10 e Ft, késedelmi kamat  

 



3. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 
 

1. Adatközlés a vezető tisztségviselőkről: 

 

Az egyesület vezető tisztségviselője nem részesül díjazásban. 

A Felügyelő Bizottság nem részesül díjazásban. 

Az FB tagok más juttatásban nem részesültek, kölcsönt nem vettek fel. 

 

2. Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek  

 

Mérlegen kívüli tételek, vállalt kötelezettségek, garanciák, kezességek, jelzálogok 

Az egyesületnek nem volt mérlegen kívüli tétele. Nem volt olyan kötelezettség vállalása, amely 

a könyveinkben, mérlegben nem jelenik meg. 

Garanciákat, kezességet nem vállalt. Jelzálog nem terheli az egyesület vagyonát. 

Visszafizetendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást nem kapott a z egyesület 

 

Környezetvédelmi tevékenység bemutatása 

Az egyesületnek sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem 

volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg 

nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. 

 

Ellenőrzések 

2021. évben átfogó ellenőrzés nem volt. 

 
 

 

 

Szolnok, 2022. május 31.  

 

 

 

     Pesti Zoltánné Pető Mária 

 

 
 



 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
2021. január 1.- december 31. 

 

 

Név: Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 

Rövidített név: JNSZMVAKOK 

Székhely cím: 5000 Szolnok Móra Ferenc u. 15. fsz. 12. (Közösségi Tér) 

Telephely cím: 5000 Szolnok, Hild Viktor u. 1. fsz/10. (Elemi Rehabilitációs Központ) 

Telephely és levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. (Ügyfélszolgálat) 

Adószám: 18838714-1-16 

Bírósági nyilvántartási szám: 16-02-0002019 ( Kny. 63.391/2004/49 

Számlavezető Bank neve: OTP Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry u. 31. 

Erste Bank Hungary Zrt. 

Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-93891501 

Képviselője: Pesti Zoltánné 

 

     Küldetésünk: egyesületünk érdekérvényesítő, érdek-képviseleti tevékenységei során, igényeken 

alapuló szolgáltatásokkal, érzékenyítő-, és más közösségi programokkal, képzésekkel, személyre 

szóló tanácsadással járul hozzá a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő vak és gyengénlátó emberek 

életminőségének javulásához. 

      Közhasznú szervezetünket 3 fős elnökség irányítja, a szintén 3 fős felügyelő bizottság 

ellenőrzésével. 3 telephelyünkön 30 munkatárssal dolgozunk, közülük 24-en megváltozott 

munkaképességűek és 13-en egyben látássérültek is.  

      Szántó körúti központi irodánkban heti 36 órában állunk ügyfeleink rendelkezésére, itt nyílik 

lehetőség jogsegélyszolgálatunk és masszázs szolgáltatásunk igénybevételére is. A mindennapi 

működéshez szükséges háttérmunka is itt zajlik. 

      Hild Viktor úti Elemi Rehabilitációs Központunkban lehetősége van a felnőtt korban látásukat 

vesztett sorstársaknak mindennapi tevékenységek újratanulásához. Szakképzett kollégák, akár 

otthontanítás formájában is segítik a rászorulókat. 

      Móra Ferenc úti irodánkban kapott helyet közösségi terünk, ahol heti rendszerességgel 

megtartott programok működnek, szükség esetén online formában (jóga, varázsszínpad, életmód 

klub, csillagászat, történelem). 

      3202 fővel intéztük különféle ügyeket ügyfélszolgálati kereteink között (személyes, telefonos és 

E-mailes formában). 

Általános ügyfélszolgálatunkon a heti személyes ügyfélfogadási idő 36 óra volt. 

Az Egyesületünk által nyújtott szolgáltatásokat, programokat tagjainknak, a JNSZ megyében élő, 

tagi jogviszonnyal nem rendelkező látássérülteknek, pártoló tagjainknak biztosítjuk (alapszabályunk 

értelmében rendes tagjaink száma 256 fő, fizető rendes tag 253 fő, és 17 pártoló tag). Mindenki 

azonos mértékű, 2300 forintos tagdíjat fizetett.  

2021 évben 10 új tagja lett egyesületünknek. Szabadidős, sport és kulturális programok indikátorai: 

9 programunkon összesen 263 fő vett részt személyesen vagy online formában.  

Rendszeres programjaink alkalmának száma 44, résztvevők száma 415 fő. 

Szemléletformáló alkalmak száma 10, a programokon 545 fő vett részt. 



90 alkalommal küldtünk hírlevelet tagjainknak.   A facebook követőink száma 2085 fő. 

A fizikai akadálymentesítés érdekében többek között orvosi rendelő, városi strandfürdő terveit 

véleményeztük. Az Új Néplappal, a Szolnok Tévével, szoljon.hu-val, rádiókkal kapcsolatunk 

folyamatos, minden projektünkről, rendezvényünkről hírt adnak. Összesen 127 média 

megjelenésünk volt. 

A kapcsolattartás a munkaadókkal, munkaügyi központtal, foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltatókkal, szociális és oktatási intézményekkel, kormányhivatallal szintén folyamatos. 

 2021-ben 22 db új vagy folyamatosan élő szerződésünk van, közintézményekkel, 

társszervezetekkel, oktatási intézményekkel. 

Segédeszköz-kölcsönzés: 2021-ben 5 kölcsönzést dokumentáltunk. 
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szolgáltatásról? 

26 fő JNSZMVAKOK Elemi Rehabilitációs Központ 

 

 

 

 

1 fő könyvtáros 

 

Átlagosan milyen hosszan vették 

igénybe a szolgáltatást? 

8,6 ll lón8p 

Hány klienssel történt 

 

43 a 

 
Kelt: Szolnok, 2022. 01. 27. 
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