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A Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület 

2012. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése 

 

 

A Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület bejegyzése és közhasznú szervezetként 

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

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. 

 

 



1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
A Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület (a továbbiakban Egyesület) a 2012. 

évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve 

egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 628 ezer Ft, a saját 

tőke 433 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a 

mérlegből és az eredmény-kimutatásból. 

 

 

2. BEVÉTELEK (2. melléklet) 

Tagdíj: 9 000 Ft 

Támogatásokból: 600 000 Ft 
 

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS (1. melléklet 

és 3. melléklet) 
Az Egyesület a kapott támogatásokból, bevételekből, és a magánszemélytől kapott 

kölcsönből gazdálkodott a 2012. év folyamán. A közhasznú tevékenysége során az alábbi 

jelentősebb költségek merültek fel első sorban:   

 Bérleti díjak: 70 e Ft  

 Szállásköltség és kapcsolódó költségek: 112 e Ft  

 Televíziós tevékenység:  20 e Ft 

 Nyomtatás:  56 e Ft 
Ezen kívüli felmerültek általános költségek, mint például bankköltség, postaköltség, 

anyagköltség, irodaszer és internet domain szolgáltatás.  

Az összes felmerült költségek: 347 e Ft 

A mérleg szerinti eredmény: 262 e Ft 

 

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA (4. melléklet)  

0 Ft  
 

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL 

KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (2. melléklet) 

Országgyűlés Elnökének támogatása: 600 ezer Ft. 
 

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK 

NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

0 Ft (5. melléklet)  
 

 

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZÁMOLÓ 



Az Egyesület az alapszabályának megfelelően olyan rendezvényeket szervezett, amelyek 

az alapszabályban megfogalmazottak alapján a Székely Nemzeti Tanács tevékenységével 

összhangban a székely nép és Székelyföld önrendelkezésének, területi autonómiájának 

megvalósításához közelebb visznek. 

 

7.1. Társszervezőként részvétel a 2012. június 31-július 1-jén Verőcén megtartott 

“Erdélyország az én hazám” elnevezésű világtalálkozón. 

 

7.2. 2012. szeptember 1-jén az “Igazság Napja” elnevezésű demonstráció szervezése 

Budapesten a roman nagykövetség előtt, tiltakozásul az államosított erdélyi magyar 

egyházi ingatlanok visszaadásának akadályoztatása miatt. A munkát mintegy 50 önkéntes 

szervező segítette. 

 

7.3. Meghívottként rendszeres részvétel az Országgyűlésben a Nemzeti Összetartozás 

Bizottságának ülésein. 

 

7.4. 2012. december 1-2-án a Kárpát-medencei amatőr labdarúgó torna döntőjének a 

szervezése harmadik alkalommal Diósdon a “Kárpát-medencei magyar összefogás: 

focival az autonómiáért” mottóval 250 játékos és 20-30 önkéntes szervező részvételével. 

 

7.5. Részvétel (és szervezés) a székely körök hagyományőrző farsangi és szüreti báljain 

(Budakeszi, Törökbálint, Kerepes, Ócsa) 

 

7.6. Rendszeres konzultáció a Magyarországon bejegyzett és határon túli magyarság 

témájával foglalkozó civil szervezetekkel 

 

Kelt: Budapest, 2013. június 3. 

 

 

         ……………………… 

         György-Mózes Árpád 

              egyesületi elnök 

 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület közgyűlése a 

2013. június 3.-án tartott ülésén elfogadta. 



Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 

2012. évi mérleg és eredménykimutatás (3 oldal) 

 

 



Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete 

KIMUTATÁS 

a kapott támogatásokról 

2012. év 

 

Támogatásnyújtó neve   Támogatás   Előző évi   Változás 

    összege (Ft)  támogatás (Ft)   (Ft)   (%) 

 

Tagdíj        9 000 Ft    82 000 Ft   -  73 000 Ft     10,98% 

Országgyűlés elnöke  600 000 Ft  500 000 Ft   100 000 Ft  120,00% 

 

 

Összesen:   609 000 Ft   582 000 Ft     27 000 Ft  - 
 

 
A kapott támogatásokat az alapítvány a céljainak eléréséhez szükséges tevékenységekre fordította.  
 

 

 

 



Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete 

KIMUTATÁS 

a vagyon felosztásáról 

2012. év 

 

 

Megnevezés  Előző évi 

összeg (eFt) 

Tárgyévi 

összeg (eFt)  

Változás % Változás 

eFt 

Megjegyzés 

Induló tőke  60  171 285  111  

Záró tőke 171 433 253 262  

Lekötött tartalék       

Értékelési tartalék       

Közhasznú tevékenység eredménye 111 262 236 151  

Vállalkozási tevékenység tárgyévi 

eredménye 

0 0 -   

Egyéb 0 0    

 

 

 

A felhalmozott vagyona az egyesületnek (2011. évi és 2012. évi közhasznú tevékenységének eredménye): 373 eFt 

 

 



Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete 

KIMUTATÁS 

a cél szerinti juttatásokról 

2012. év 

 

 

A Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület a 2012. év során közhasznú, illetve egyéb cél szerinti tevékenysége keretében cél szerinti 

juttatást nem nyújtott.  



Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete 

KIMUTATÁS 

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

2012. év 

 

 

A Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület a 2012. év során a vezető tisztségviselőknek nem nyújtott semmilyen juttatást.  
 

 

 

 


