
Beszámoló a 2009 évi SZJA 1% felhasználásáról  

 
Törvényi kötelezettségünk, hogy a magánszemély adózók SZJA 1 % felajánlásainak sorsáról 

beszámoljunk. A kötelezettségünknek az alábbi közleményünkkel teszünk eleget. 

 

2008. évi SZJA 1 % felajánlás 

A 2009-es gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a személyi 

jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 70.105,- Ft-ot kapott.  
  

 

Utalás dátuma Jogcím Bevétel/Kiadás Egyenleg 

 Áthozat (2007 évi tartalékolt összeg) +0,- 0,- 

2009. SZJA 1% APEH utalás (2008 évi felajánlás) +101.656,- 101.656,- 

 

 
Cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg                          -8.396,-                     93.260,-     

   Működésre felhasznált összeg     16.932,-    76.328,- 

 

Cél szerinti tevékenység: Megyei honismereti kiállítás és  a Honismeret című folyóirat 

szerkesztő – olvasó találkozó    megrendezése.  

Működési költség: elsősorban postai költség, nyomtatvány, rendezvények költsége. 

A tartalékolt összeget Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 20 éve című jubileumi 

kiadvány megjelentetésére kívánjuk fordítani. Megjelenés tervezett dátuma: 2011. 

Maradvány összeg: 76.328,-Ft. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyesületünknek tett felajánlásokat.  

Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassa működésünket az SZJA 1 %-ának felajánlásával 

 

 



Beszámoló a 2010 évi SZJA 1% felhasználásáról  

 
Törvényi kötelezettségünk, hogy a magánszemély adózók SZJA 1 % felajánlásainak sorsáról 

beszámoljunk. A kötelezettségünknek az alábbi közleményünkkel teszünk eleget. 

 

2009. évi SZJA 1 % felajánlás 

A 2010-es gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a személyi 

jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 70.105,- Ft-ot kapott.  
  

 

Utalás dátuma Jogcím Bevétel/Kiadás Egyenleg 

 Áthozat (2008 évi tartalékolt összeg) +0,- 76.328,- 

2010.10.26. SZJA 1% APEH utalás (2009 évi felajánlás) +54.498,- 130.826,- 

 

 
Cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg                       -130.826,-                              0.- 

   Működésre felhasznált összeg    0,-            0,- 

 

„Honismeret Csongrád Megyében 1969-2011” című könyvet elkészítettük, amely bemutatja a 

honismereti tevékenység négy évtizedét és a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 20 

évét. A kiadvány 260 példányban jelent meg, melynek bekerülési összege: 880.020,-Ft. 

Maradvány összeg: 0,-Ft. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyesületünknek tett felajánlásokat.  

Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassa működésünket az SZJA 1 %-ának felajánlásával 

  



Beszámoló a 2011 évi SZJA 1% felhasználásáról  

Törvényi kötelezettségünk, hogy a magánszemély adózók SZJA 1 % felajánlásainak sorsáról 

beszámoljunk. A kötelezettségünknek az alábbi közleményünkkel teszünk eleget. 

 

2010. évi SZJA 1 % felajánlás 

A 2011-es gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a személyi 

jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 70.105,- Ft-ot kapott.  
  

 

Utalás dátuma Jogcím Bevétel/Kiadás Egyenleg 

 Áthozat (2009 évi tartalékolt összeg) +0,- 0,- 

2011. SZJA 1% APEH utalás (2010 évi felajánlás) +84.440,- 84.440,- 

 

 
Cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg                                    0,-   84.440.- 

   Működésre felhasznált összeg    0,-   84.440,- 

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 2012. évben az SZJA 1%-ot nem használta fel, az 

a következő évben kiadásra kerülő évkönyv költségeinek fedezésére tartalékolta. 

 

 

Maradvány összeg: 84.440,-Ft. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyesületünknek tett felajánlásokat.  

Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassa működésünket az SZJA 1 %-ának felajánlásával 

 

  



Beszámoló a 2012 évi SZJA 1% felhasználásáról  

Törvényi kötelezettségünk, hogy a magánszemély adózók SZJA 1 % felajánlásainak sorsáról 

beszámoljunk. A kötelezettségünknek az alábbi közleményünkkel teszünk eleget. 

 

2011. évi SZJA 1 % felajánlás 

A 2012-es gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a személyi 

jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 70.105,- Ft-ot kapott.  
  

 

Utalás dátuma Jogcím Bevétel/Kiadás Egyenleg 

 Áthozat (2010 évi tartalékolt összeg) +0,- 84.440,- 

2012. SZJA 1% APEH utalás (2011 évi felajánlás) +70.105,- 154.545,- 

 

 
Cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg                         -93.495,-   61.050.- 

   Működésre felhasznált összeg   -61.050,-      0,- 

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2011-2013 című évkönyvet 

elkészítettük, amely a folyamatosság jegyében civil szervezetünk elmúlt két évi 

eredményének összegzése. A kiadvány 300 példányban jelent meg, melynek bekerülési 

költsége 289.800,-Ft. Az SZJA 1% erre felhasználva: 93.495,-Ft. 

A Mindszenten megrendezésre került honismereti nap ls a 2012. évet záró beszámoló 

közgyűlésen résztvevő tagjaink szállítási költsége 61.050,-Ft volt, melyet az SZJA 1%  

működési költség fedezte. 

Maradvány összeg: 0,-Ft. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyesületünknek tett felajánlásokat.  

Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassa működésünket az SZJA 1 %-ának felajánlásával 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beszámoló a 2013 évi SZJA 1% felhasználásáról  

Törvényi kötelezettségünk, hogy a magánszemély adózók SZJA 1 % felajánlásainak sorsáról 

beszámoljunk. A kötelezettségünknek az alábbi közleményünkkel teszünk eleget. 

 

2012. évi SZJA 1 % felajánlás 

A 2013-es gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a személyi 

jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 38.434,- Ft-ot kapott.  
  

 

Utalás dátuma Jogcím Bevétel/Kiadás Egyenleg 

 Áthozat (2011 évi tartalékolt összeg) +0,- 0,- 

2013. SZJA 1% APEH utalás (2012 évi felajánlás) +38.434,- 38.434,- 

    

 Cél szerinti tevékenység 0,- 38.434,- 

    

 Működési költség 0,- 38.434,- 

    

    

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 2014. évben az SZJA 1%-ot nem használta fel, az 

a következő évben kiadásra kerülő évkönyv költségeinek fedezésére tartalékolta. 

 

 

Maradvány összeg: 38.434,-Ft. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyesületünknek tett felajánlásokat.  

Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassa működésünket az SZJA 1 %-ának felajánlásával 

  



Beszámoló a 2014 évi SZJA 1% felhasználásáról  

Törvényi kötelezettségünk, hogy a magánszemély adózók SZJA 1 % felajánlásainak sorsáról 

beszámoljunk. A kötelezettségünknek az alábbi közleményünkkel teszünk eleget. 

 

2013. évi SZJA 1 % felajánlás 

A 2014-es gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a személyi 

jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 56.395,- Ft-ot kapott.  
  

 

Utalás dátum Jogcím Bevétel/Kiadás Egyenleg 

 Áthozat (2012 évi tartalékolt összeg) +0,- 38.434,- 

2014. SZJA 1% APEH utalás (2013 évi felajánlás) +56.395,- 94.839,- 

 
Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 

2015-2015 évkönyv 
-94.839,- 0,- 

    

 Működési költség 0,- 0,- 

    

    

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 2015. évben elkészítette a 2013-2015 című 

évkönyvet. A könyv bemutatja, hogy milyen sokszínű szellemi tevékenység folyik az 

Egyesületünkben. Érdekessége a civil honismereti-helytörténeti-kulturális szervezetek 

konferenciájának anyaga. Kiemelkedő, országos jelentőségű tanulmányok jelennek meg a 

harmadik országos határmenti és határon átívelő anyanyelv és hagyomány konferencia 

témában. 

Hazai és külföldre szakadt nemzettársaink elméleti kérdéseket fejtegetnek, és a gyakorlati 

munkaörömeit és nehézségeit mutatják be.  

A könyv bekerülési értéke 768.600,-Ft, az SZJA 1%-ból erre felhasználva 94.829,-Ft 

 

Egyesületünk működési költségeire az SZJA 1%-ból ebben évben nem használtunk fel. 

 

Maradvány összeg: 0,-Ft. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyesületünknek tett felajánlásokat.  

Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassa működésünket az SZJA 1 %-ának felajánlásával



Beszámoló a 2015 évi SZJA 1% felhasználásáról  
 

Törvényi kötelezettségünk, hogy a magánszemély adózók SZJA 1 % felajánlásainak sorsáról 

beszámoljunk. A kötelezettségünknek az alábbi közleményünkkel teszünk eleget. 

 

2014. évi SZJA 1 % felajánlás 

A 2015-es gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a személyi 

jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 80.672,- Ft-ot kapott.  
  

 

Utalás dátum Jogcím Bevétel/Kiadás Egyenleg 

 Áthozat (2014 évi tartalékolt összeg) +0,- 0,- 

2015. SZJA 1% APEH utalás (2014 évi felajánlás) +80.672,- 80.672,- 

 Tanári konferencia Terembérleti díj -50.000,- 30.672,- 

 
Regionális Honismereti Találkozó Temesvár 

Útiköltség 
          -18.065,-   12.607,- 

 Működési költség -12.607,- 0,- 

    

    

 

2016.02.26. Második Regionális középiskolai tanári honismereti és helytörténeti műhely 

tanácskozása 40 tanár részvételével (Szeged, Bács-, Békés-, Csongrád megye, Nagyvárad, 

Arad, Temesvár) a Piarista Gimnáziumban. Terembérleti díj: 50.000,-Ft. 

 

2016.12.12. Civil szervezetek 3. regionális tanácskozása Temesvárott, a Bartók Béla elméleti 

Líceumban, ahol 7 fővel képviseltettük magunkat. Több tagtársunk is felszólalt a 

rendezvényen. A rendezvényre az úti költség 18.065,-Ft volt. 

 

Egyesületünk működési költségeiből (fénymásoló papír, nyomtatófesték stb) az 1 % terhére 

használtunk fel 12.607,-Ft-ot. 

 

Maradvány összeg: 0,-Ft. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyesületünknek tett felajánlásokat.  

Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassa működésünket az SZJA 1 %-ának felajánlásával. 

  



Beszámoló a 2016 évi SZJA 1% felhasználásáról  
 

Törvényi kötelezettségünk, hogy a magánszemély adózók SZJA 1 % felajánlásainak sorsáról 

beszámoljunk. A kötelezettségünknek az alábbi közleményünkkel teszünk eleget. 

 

2015. évi SZJA 1 % felajánlás 

A 2016-os gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a személyi 

jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 78.702,- Ft-ot kapott.  
  

 

Utalás dátuma Jogcím Bevétel/Kiadás Egyenleg 

 Áthozat (2015 évi tartalékolt összeg) +0,- 0,- 

    

2016. SZJA 1% APEH utalás (2014 évi felajánlás) +78.702,- 78.702,- 

 
 

Cél szerinti tevékenységre felhasznált 

 

-78.702,- 

 

0,- 

    

 Működési költség 0,- 0,- 

    

    

2017 augusztus 10-13 között tagjaink és néhány hozzátartozó, összesen 50 fő 4 napos 

tanulmányi úton vett részt Szlovákia rozsnyói térségében. A honismerettel kapcsolatban nagy 

jelentőséggel bíró út során sok tapasztalatot szereztünk néprajzi, helytörténeti, valamint 

természeti látványosságok terén. Megtekintettük Késmárk evangélikus fatemplomát, a 

Thököly kriptát, a Thököly vár kiállításait. Lőcse Óvárosházát, Pál mester házát, és a Szt. 

Jakab templomot néztük meg. Ellátogattunk Jászó Premontrei Apátságba. Kassa városa: 

Kelet-Szlovák Múzeum-Kassai kincslelet és további kiállítások, Rodostó, Szt Erzsébet Dóm 

és a Rákóczi Kripta, valamint Szádelő völgyben tettünk egy kirándulást. Megnéztük a 

Rozsnyói Bányászati Múzeum állandó látványtárát, a Beltér-Andrássy kastélyt és 

Krasznahorkaváralján az Andrássy Képtárat. Utunk során nagyon sok hasznos és szép 

élményben volt részünk, amit ilyen módon is szeretnénk megköszönni az adójuk 1%-át 

Egyesületünknek felajánlóknak. 

 

 

Maradvány összeg: 0,-Ft. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyesületünknek tett felajánlásokat.  

Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassa működésünket az SZJA 1 %-ának felajánlásával. 

  



Beszámoló a 2017 évi SZJA 1% felhasználásáról  
 

Törvényi kötelezettségünk, hogy a magánszemély adózók SZJA 1 % felajánlásainak sorsáról 

beszámoljunk. A kötelezettségünknek az alábbi közleményünkkel teszünk eleget. 

 

2016. évi SZJA 1 % felajánlás 

A 2017-es gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a személyi 

jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 96.813,- Ft-ot kapott.  
  

 

Utalás dátuma Jogcím Bevétel/Kiadás Egyenleg 

 Áthozat (2016 évi tartalékolt összeg) +0,- 0,- 

    

2017. SZJA 1% APEH utalás (2016 évi felajánlás) +96.813,- 96.813,- 

 
 

Cél szerinti tevékenységre felhasznált 

 

-96.813,- 

 

0,- 

    

 Működési költség 0,- 0,- 

    

    

    

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 2011 óta ad ki honismereti tevékenységeit 

bemutató évkönyveket. A 2016-2017 évek eseményeit mutatja be a 2018-ban kiadott 

évkönyvünk. 2016-ban a legjelentősebb esemény az Országos Honismereti Akadémia 

megszervezése volt. Évkönyvünk tartalmazza az ott elhangzott előadások egy részét, 

tanulmányútjaink leírását. A könyv 300 példányban 344+4 oldalon, színes képekkel készült. 

Nyomdai költség: 278.460,-Ft. 

 

Maradvány összeg: 0,-Ft. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyesületünknek tett felajánlásokat.  

Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassa működésünket az SZJA 1 %-ának felajánlásával. 

  



Beszámoló a 2018 évi SZJA 1% felhasználásáról  
 

Törvényi kötelezettségünk, hogy a magánszemély adózók SZJA 1 % felajánlásainak sorsáról 

beszámoljunk. A kötelezettségünknek az alábbi közleményünkkel teszünk eleget. 

 

2017. évi SZJA 1 % felajánlás 

A 2018-es gazdasági évben alapítványunk költségvetési támogatásként a személyi 

jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 80.128,- Ft-ot kapott.  
  

 

Utalás dátuma Jogcím Bevétel/Kiadás Egyenleg 

 Áthozat (2016 évi tartalékolt összeg) +0,- 0,- 

    

2018. SZJA 1% APEH utalás (2016 évi felajánlás) +80.128,- 80.128,- 

 
 

Cél szerinti tevékenységre felhasznált 

 

-80.128,- 

 

0,- 

    

 Működési költség 0,- 0,- 

    

    

    

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 2011 óta ad ki honismereti tevékenységeit 

bemutató évkönyveket. A 2019-ben kiadott évkönyv a 2018-as év eseményeit mutatja be. 

Évkönyvünk magában egyesíti az „annales”, az „értesítő” és a „közlöny” bizonyos vonásait. 

Megvan benne a krónika szervező elve: az egyesületi eseményeink időrendi sorrendbe 

rendszerezése (programok), az „értesítő” érdemsora, s a közlöny hivatalossága (szervezeti 

hírek), illetve alapossága (tanulmányok). 

Közreadásával elsősorban tagságunk figyelmére számítunk, de a megye honismerete iránt 

érdeklődő olvasó is kedvét lelheti benne. 

A kiadvány nyomdaköltsége: 169.575,-Ft. 

 

Maradvány összeg: 0,-Ft. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyesületünknek tett felajánlásokat.  

Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassa működésünket az SZJA 1 %-ának felajánlásával. 


