
A SZÉKELYFÖLDÉRT TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET                               

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 

 

 

 

A Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület bejegyzése és közhasznú szervezetként 

történő nyilvántartásba vétele 2011. júniusában történt. A bejegyzés 2011. július 1-én 

emelkedett jogerőre. Az Egyesület nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: 

14.Pk.60.421/2011/2.  

Egyesület célja 
 A Kárpát-medencében élő magyar közösségek, s ezen belül elsősorban a 

Magyarországon letelepedett székelyek, önszerveződő székely körök és 

hagyományőrző civil szervezetek összefogása és mozgósítása a Székelyföld 

területi önrendelkezésének törvényes elfogadtatásáért küzdő Székely Nemzeti 

Tanács törekvéseinek támogatására.  Ennek érdekében: 

 Székelyföld területi önrendelkezése (autonómiája) fogalmának a 

megismertetése és széleskörű népszerűsítése; a székelység területi 

önrendelkezése történelmi hátterének, mai szükségszerűségének, összmagyar 

nemzetstratégiai és gazdasági jelentőségének tudatosítása; a témával 

kapcsolatos kérdések megválaszolása, a felmerülő aggályok eloszlatása; 

 Székelyföld gazdasági, oktatási, kulturális és általános szellemi fejlődésének. 

segítése. 

 A székelység, az erdélyi, a moldvai és partiumi magyarság támogatása és 

érdekeinek védelme.  

 A határon túli magyarság és Magyarország közötti kapcsolatok szorosabbra 

fűzésének elősegítése.  

 A magyarság nemzeti identitásának megőrzését szolgáló tevékenységek 

támogatása. 

 Európa népei közeledésének elősegítése. 

 

Az Egyesület által – Alapszabályában rögzített - cél szerinti közhasznú tevékenysége 
az 1997. évi  CLVI.  törvény 26.§ c) pontjában meghatározottak alapján: 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

5. kulturális tevékenység, 

6. kulturális örökség megóvása, 

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

12. emberi és állampolgári jogok védelme, 

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

 magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 

 sporttevékenység kivételével. 

 

 



Az Egyesület 2011-ben 

 költségvetési támogatásban 

 cél szerinti juttatásban 

 központi költségvetési szervtõl, települési önkormányzattól, települési 

 önkormányzatok társulásától vagy  

 mindezek szerveitől 

….. ……………………………………………… Ft támogatásban nem részesült. 

   

Az Egyesület az év során a magyar Országgyűlés elnökétől az alábbi támogatásban 

részesült: 

500.000 Ft, amelyet mind szakmailag, mind pénzügyileg végrehajtott, a támogató szerv 

elfogadta a pályázati elszámolást 2012. év során. 

 

Az Egyesület induló vagyona: 60.000  Ft volt.  

A támogatók által befizetett összeg: 582.000 Ft volt. 

Az Egyesület záró vagyona: 171.000 Ft. 

 

2011. évi kiadások:  

 

Irodaszer, nyomtatvány:  16.205 

Évkönyv:     7.225 

Serlegek:    46.310 

Kártyanaptár:    31.125 

Étel:     27.090 

Bélyegző    14.500 

Üdülő, terembérlés:            325.000 

Bankköltség:     3.729 

 

A számviteli beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Budapest, 2012. május 14. 
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