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A Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága Egyesület 
(rövid nevén: BOLDOGBT Egyesület) 

2014-re vonatkozó Közhasznúsági jelentése és Kiegészítő melléklete 
 

 
1. SZÁVITELI BESZÁMOLÓ  
 
A BOLDOGBT Egyesület a törvényi kötelezettségének eleget téve 2012.01.01-ével áttért a 
kettős könyvvezetésre. Ennek megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készített a 2014 évi 
gazdálkodásáról.  
 
A beszámoló készítés során alkalmazott számviteli és értékelési elveket a 7. pont tartalmazza. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  
 
Tárgyévben a Szervezet az adó 1% -ból 44 ezer Ft  támogatást kapott, mely összeget 2015-
ben  Jászboldogháza tanyasi iskoláiról készülendő könyv előállításához  tervezi felhasználni. 
Előző évben kapott 94 ezer Ft  támogatást a régi  csíkosi iskola  helyén egy  emlékkő állítása 
érdekében használtuk fel. 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  
 
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 51 eFt-tal növekedett.  A Szervezet 
mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú 
céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 2. sz. 
melléklete mutatja be.  
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  
 
Szervezetünk tárgyévben támogatást nem nyújtott. 
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  
 
Tárgyévben közösségünk az adó 1% -ból  44 ezer Ft  támogatást kapott, más  szervektől 
támogatást nem kaptunk.  
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE  
 
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 0 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői 
részére ez évben az egyesület kifizetést nem teljesített. 

7. SZÁMVITELI ELVEK: 

7.1 A könyvvezetés módja: 
 
A Társaság a Számviteli Törvény 12.§-ában előírt könyvvezetési módozatok közül a kettős 
könyvvitelt választotta. A kettős könyvvitel rendszerében a társaságnál alkalmazandó 
főkönyvi számlákat és azok speciális, a társaság tevékenységét tükröző tartalmát a 
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Számlarend tartalmazza, mely egyben rögzíti az analitikus nyilvántartások rendszerét, s 
kapcsolatát a szintetikus számlákkal. 

7.2 A beszámoló formája 
 
A Társaság a Számviteli Törvény 8. § (2) bekezdésében rögzített beszámolási formák közül a 
9. § (1) bekezdésének előírása értelmében az ún. Egyszerűsített éves beszámolót alkalmazza. 

 

Az éves beszámoló részei:  

• Mérleg 
• Eredmény kimutatás 
• Kiegészítő melléklet  

7.3 Az eredmény-kimutatás változata 
 
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének meghatározása a Számviteli Törvény 71.§ (2) 
bekezdésében biztosított lehetőségek közül a Társaság az összköltség eljárással – a SZT. 1. 
számú melléklete “A” változat szerint - történő eredménykimutatási módot választotta. 

Ez az eredmény-kimutatási forma biztosítja a tagok és a külső érdeklődők számára az éves 
beszámoló adataiból történő informálódást.  

A Társaság költségeit elsődlegesen az 5. Számlaosztályban, (költségek költségnemek szerinti 
bontásban) könyveli. Ennek célirányos bontásával megteremtettük a lehetőséget a vezetői 
információs rendszer követelményeinek kielégítésére, azaz a kontrolling jelentések 
elkészítésére.  

7.4. A mérlegkészítés időpontja  
 
A teljesség és az óvatosság elvének érvényre jutása érdekében - figyelemmel a Társaság 
viszonylagos homogén tevékenységére, üzleti (vevő és szállítói) kapcsolataira,  a Számviteli 
Törvény 153.§ (1) bekezdésében meghatározott, a naptári évről december 31-i fordulónappal 
készítendő, és a 154. § (1) bekezdése alapján a tárgyévet követő május 30-ig a Cégbíróságnál 
letétbe helyezendő éves beszámoló elkészítésének időpontját május 15.-e napjában határozta 
meg. 

Ezen időpontig el kell végezni a mérlegtételek teljes körű értékelését, az esetleges 
értékvesztések meghatározását és elszámolását, a szükségessé váló céltartalékok képzését. 

7.5. A mérlegtételek értékelése 
 
A mérlegtételek tágabb értelemben vett értékelése az eszközök és források valós, tényleges 
meglétének leltári alátámasztásán túlmenően, azok értékének meghatározását is magában 
foglalja. 

A Társaság a mérlegtételek értékelése során az alábbi, a sajátosságainak leginkább megfelelő 
eljárásokat alkalmazza:  

Lényeges hibák értelmezése 
 
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha 
összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott 
saját tőke legalább 20%-al változik. 
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Ismételt közzététel alkalmazása 
 
A megbízható, és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén  
a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok 
bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően 
ismételten közzé kell tenni. 
A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló 
kiegészítő mellékletében kell bemutatni. 

„Jelentős összegű különbözetek” értelmezése 
 
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek 
esetében jelentős összegnek a 100 eFt-ot meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása 
az első üzleti évhez képest nem változott. 

„Jelentős összhatás” értelmezése 
 
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem 
jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely 
mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A 
fogalom alkalmazása az első üzleti évhez képest nem változott. 

Alkalmazott devizaárfolyam 
 
A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a 
forintért vásárolt valutát, devizát – valamint bevételek és ráfordítások forintértékének 
meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos 
devizaárfolyamon történik. 
 
7.6. Befektetett eszközök értékelése 
 
A Társaság ezen eszközkategóriába sorolta minden egy évnél hosszabb elhasználódási 
időtartamú, a társaság tevékenységét közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló ingatlanokat, 
oktatási berendezéseket, felszereléseket, gépeket, valamint az egyéb berendezéseket, 
felszereléseket, és járműveket, továbbá a képzőművészeti alkotásokat, immateriális javakat. 
Ezen eszközök értékelésénél a vásárolt tárgyi eszközök egyedi beszerzési áron, az esetleges 
saját előállítású eszközök előállítási költségükön kerülnek értékelésre, természetesen mindkét 
esetben korrigálva az alábbiak szerint elszámolt amortizáció értékével (nettó értéken). 

Társaságunk az 100 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök egyösszegű 
leírása mellett mennyiségileg nyilvántartja az eszközöket kiselejtezésükig. 

2014-ben befektetett eszközzel nem rendelkezett az egyesület. 
 
7.7  Forgóeszközök értékelése 
 
A tárgyévi forgóeszközök értéke:  481 eFt. 
 
Ebből: 
 Készletek értékelése 

A készletek nyilvántartási értéke a következő: 
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-Anyagok: tényleges beszerzési ár  
- Áruk: tényleges beszerzési ár 
 
Az anyagok mérlegértéke:              0 eFt 
Árukészlet értéke:         0 eFt. 

 Követelések 
 
A követelések között csak az adós által elismert, nem kifogásolt követeléseket szerepeltetjük. 

A követeléseket egyedileg minősítjük és a mérleg fordulónapján fennálló, határidőn túli 
követelésekre értékvesztést képezünk. 

2012-ben az egyesület követeléssel nem rendelkezett 

   Értékpapírok 

Egyesületünk év végén értékpapírral nem rendelkezett. 

 Pénzeszközök 

 
Egyesületünk pénzeszközeit a számviteli törvényben előirt értékelési elveknek megfelelően 
értékelte. 

Az év végi pénzeszközök összege:  481 eFt, melyből a  

pénztár:                     7  eFt 

bank:                      474  eFt 

  

Aktív időbeli elhatárolások 

 
Az aktív időbeli elhatárolások értékelése a számviteli törvényben előírt nyilvántartási áron 
történik. 

Év végén egyesületünk aktív időbeli elhatárolással nem rendelkezett. 

 

Az eszközök (aktívák) 2014. év végi mérlegfőösszege: 481 eFt.  

7.8    Források értékelése 
 
Saját tőke:  471 eFt. 
 
Ebből: 
 

- Cégbíróságon bejegyzett tőke összege:  14  eFt 

- Jegyzett, de be nem fizetett tőke: 0 eFt 

- Tőketartalék: 0 eFt 

- Eredménytartalék : 406  eFt 

- Értékelési tartalék:     0  eFt 

- Mérleg szerinti eredmény: 51  eFt 
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Kötelezettségek 
 
Kötelezettségeink között a másik fél által teljesített, társaságunk által elfogadott 
kötelezettségek szerepelnek. 

 

Az év végi kötelezettségek értéke:  0 eFt. 

Kötelezettségek részletezése: 

Hosszú távú kötelezettség:  0 eFt.  

Rövid távú kötelezettség:  0 eFt. 

Passzív időbeli elhatárolás 
 
A 2014. év végén a társaság  10 eFt. passzív időbeli elhatárolással rendelkezett. 

 

A 2014. év végi források végösszege: 481 eFt. 

Az eszközök és források végösszege megegyezik a mérlegben kimutatott összeggel. 

 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

- A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle 
hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 

- A vállalkozás a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a 
tárgyévben nem élt. 

- A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

- A mérlegben – az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében – az előírt séma 
szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott 
sorban. 

- A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel. 

 

Mérlegen kívüli tételek 

- A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyek miatti 
függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. 

- Olyan, a mérlegben  meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet 
értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

- A mérlegben nem látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást. 

7.9   Az eredmény-kimutatás 
 
A mérleg fordulónapjai között eltelt időszak - naptári év - bevételeinek és ráfordításainak 
forgalmi adatait tartalmazza. 

A Társaság 2014. évi eredménye 51 eFt adózás előtti nyereséggel zárult, melyet az éves 
beszámoló eredmény kimutatása tételesen ismertet. 
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A következőkben ismertetjük az eredmény elszámolás főbb adatait: 

 

A belföldi tevékenység árbevétele: 675 eFt volt, mely teljes egészében közhasznú 
tevékenységhez kapcsolódik. Az előző időszak nettó árbevétele 841eFt volt. 

Export tevékenységhez kapcsolódó árbevétele nem volt. 

Egyéb bevétel:   0 eFt. 

Az éves költségeink közül a főbb költségtényezők: 

  Anyagjellegű ráfordítások: 619  eFt 

Személyi jellegű ráfordítások: 0  eFt 

Értékcsökkenési leírás: 0 eFt 

Egyéb ráfordítás: 5 eFt 

 

Az üzemi tevékenység eredménye:      51  eFt 

   

A pénzügyi műveletek eredménye:     0  eFt 

A Szokásos vállalkozási eredmény:     51 eFt 

Rendkívüli eredmény:        0  eFt 

 

A leírtak alapján a vállalkozás eredményének alakulása a következő: 

Az adózás előtti eredmény:    51 eFt 

Adófizetési kötelezettség:   0 eFt 

Adózott eredmény:       51 eFt 

   

   

A mérleg szerinti eredmény: 51 eFt 



- 7 - 

 
8. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ  
 
 
 
Az Egyesület fő feladata a Jászboldogházáról elszármazottak összefogása, a hagyományok 
ápolása, a kulturális, természeti és települési értékek megőrzése és gazdagítása. 
2014-re kitűzött programjainkat teljesítettük. 

o Tovább folytattuk a régi iskolai emlékhelyek kialakítását. A csíkos iskola egykori 
helyén  emlékkövet állítottunk, mely  a 2013 évi adó 1% felhasználásával 
valósulhatott meg. 

o Részvettünk az önkormányzat és a civil szervezetek összefogásával rendezett Civil-
napon. 

o A boldogházi nyugdíjasokkal közös rendezvényünkre nagy számban látogatnak haza 
tagjaink, örülnek a találkozásnak.  

o Emléktáblát avattunk  a boldogházi  templomban  a boldoggá avatott jász Ferences 
Vértanúk tiszteletére 

o Mindenszentekkor közösen emlékeztünk elhunytjainkra a temetői emlékoszlopoknál. 
o Egyesületünk tagsága 158 fő. 

2015-ös céljaink között szerepel:. 
o Segíteni szeretnénk a helyi civil szervezetekkel a szorosabb együttműködést. 
o Jászboldogháza  régi tanyasi iskoláiról adatokat, visszaemlékezéseket gyűjtünk, 

ezekről könyvet állítunk össze, melyhez  a 2014 évi adó 1% -át fel kívánjuk használni.  
o Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesülettel közösen köszöntjük a kerek évfordulós tagjainkat 

2015.augusztus utolsó szombatján. 
o Mindenszentekkor közösen emlékezünk elhunyt tanárainkra, távolnyugvó 

ismerőseinkre a boldogházi temetői emlékoszlopoknál. 
 
 
   
       …………………………………… 

Veliczky Józsefné elnök 
 
Budapest, 2015. február 20.       
 
 
 
 
Záradék: E közhasznúsági jelentést a BOLDOGBT Egyesület közgyűlése 2015. március 28..-i 
ülésén elfogadta. 
 


