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A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 
2010. évi tevékenységéről szóló 

Közhasznúsági jelentés 
 

Székhely: 8315 Gyenesdiás Hámán Kató utca 26. 

Adószám: 18366422-1-20 

Az alapítványok nyilvántartó könyvében 2480. számon nyilvántartott 

 
 
 
A közhasznú minősítés bejegyzésére vonatkozó adatok 
 
A bejegyzés időpontja: 2004. november 3. 
A bejegyzés jogerőre emelkedése, az Alapítvány tevékenységének kezdete: 2004. november 24. 
 
Közhasznúsági fokozat 
A bejegyzett közhasznúsági fokozat: közhasznú. 
Közhasznúsági végzés: Pk. 60.143/2004/4. 
 
Közhasznú tevékenységek 
Az Alapítvány közhasznú tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvény 26. §. c.) pontja, valamint az Alapító Okiratalapján: 
 
3. Tudományos tevékenység, kutatás 
 
Határon túli területeket érintő természet- és társadalomtudományos kutatások végzése, 
konferenciák, tanácskozások szervezése, statisztikai adatok gyűjtése és feldolgozása, 
tanulmányok elkészítése, a kutatási eredmények prezentálása iskolai és iskolarendszeren kívüli 
oktatásokon, tanfolyamokon, illetve ilyen jellegű kutatások támogatása. A tevékenységgel érintett 
területek: 

- az erdélyi Mezőség 
- a tágabb értelemben vett Erdély 
- a Gyimesek és Moldva csángómagyar települései 
- egyéb határon túli területek. 

 
4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
 
Határon túli területeken, határon túli diákok számára, és/vagy határon túli területeket érintő 
témakörben mások számára ismeretterjesztő programok, képzések, tanfolyamok szervezése, 
előadások tartása iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási formákban (általános- és 
középiskolák, felsőfokú oktatási intézmények, tréningek, tanfolyamok, ismeretterjesztő előadás 
sorozatok, etc.). Határon túli oktatási-nevelési intézmények fenntartása. A tevékenységgel érintett 
területek: 

- az erdélyi Mezőség 
- a tágabb értelemben vett Erdély 
- a Gyimesek és Moldva csángómagyar települései 
- egyéb határon túli területek. 
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5. Kulturális tevékenység 
 
Határon túli területekhez kapcsolódó magyarországi és határon túli kulturális rendezvények 
szervezése, kiadványok készítése, illetve ilyenek támogatása. A tevékenységgel érintett területek: 

- az erdélyi Mezőség 
- a tágabb értelemben vett Erdély 
- a Gyimesek és Moldva csángómagyar települései 
- egyéb határon túli területek. 

 
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység 
 
Magyarország határain túli területeken élő nemzetiségek segítése közösségi, kulturális és 
gazdasági céljaik elérésében. Határon túli magyar közösségek támogatása, e célból adományok 
gyűjtése. Csereprogramok, kulturális rendezvények szervezése. A tevékenységgel érintett 
területek: 

- az erdélyi Mezőség 
- a tágabb értelemben vett Erdély 
- a Gyimesek és Moldva csángómagyar települései 
- egyéb határon túli területek 
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1. Számviteli beszámoló  
 

 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 

 EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

 

2010. ÉV 
Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány  

 
 Beszámolási időszak: 2010.01.01.-2010.12.31.   ezer forintban 

Sorszám  
A tétel megnevezése El őző év Előző év(ek) 

helyesbítése  Tárgyév 

01. 
A.) Összes közhasznú tevékenység árbevétele 
(I+II.) 6871  5251 

02. 
I.        Pénzügyileg rendezett árbevételek 
(01+02+03+04+05.) 6871  5251 

03. 
             1. Közhasznú célú működésre kapott 
támogatás 3774  2768 

04.                 a) alapítótól    
05.                 b) központi költségvetéstől 100  63 
06.                 c) helyi önkormányzattól 1501  110 
07.                 d) társadalombiztosítótól    
08.                 e) egyéb 2173  2565 
09.                 f) továbbutalási céllal kapott    
10.              2. Pályázati úton elnyert támogatás 1600  1497 

11. 
             3. Közhasznú tevékenységből származó 
bevétel    

12.              4. Tagdíjból származó bevétel    
13.              5. Egyéb bevétel 1497  986 
14. II.      Pénzbevételt nem jelentő bevételek     
15. B.) Vállalkozási tevékenység bevétele (01+02.)    
16.               1. Pénzügyileg rendezett bevételek    
17.               2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    
18. C.) Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 6871  5251 
19. D.) Pénzbevételt nem jelent ő bevételek (A/II+B/2)    

20. 
E.) Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(01+02+03+04.) 4110  7555 

21.                1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 4110  7155 
22.                       Ebből: továbbutalt támogatás 3238  4000 
23.                2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    
24.                3. Ráfordítást jelentő elszámolások    

25. 
               4. Ráfordításként nem érvényesíthető 
kiadások    

26. 
F.) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(01+02+03+04.)    

27.                1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások    
28.                2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    
29.                3. Ráfordítást jelentő elszámolások    

30. 
               4. Ráfordításként nem érvényesíthető 
kiadások    
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 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 

 EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

 

2010. ÉV 
Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány  

 
 Beszámolási időszak: 2010.01.01.-2010.12.31.   ezer forintban 

31. G.) Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1+-2) 2761  -2304 

32. 
               1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 
pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) 2761  -2304 

33. 
              2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)    

34. H.) Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2)    

35. 
               1. Közhasznú tevékenység nem pénzben 
realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)    

36. 
              2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben 
realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)    

37. I.) Adózás el őtti eredmény (B/1-F/1)+-H/2 2761  -2304 
38. J.) Fizetend ő társasági adó    
39. K.) Tárgyévi eredmény (+-1+-2) 2761  -2304 

40. 
               1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 
eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 2761  -2304 

41. 
              2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
eredménye (I-J)    

Tájékoztató adatok 

42. 
A.) Pénzügyileg rendezett személyi jelleg ű 
ráfordítások    

43.               1. Bérköltség    
44.                    Ebből:  - megbízási díjak    
45.                                - tiszteletdíjak    
46.              2. Személyi jellegű egyéb kifizetések    
47.              3. Bérjárulékok    

48. 
B.) Pénzügyileg rendezett anyagjelleg ű 
ráfordítások    

49. C.) Értékcsökkenési leírás    

50. 
D.) Pénzügyileg rendezett egyéb jelleg ű 
ráfordítások    

51. 
E.) A szervezet által nyújtott támogatások 
(pénzügyileg rendezett)    

52. F.) Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege    
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK  

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 
2010. ÉV 

Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány  
 

Fordulónapja: 2010.12.31. 
 Fajtája: ÉVES  ezer forintban 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 

  Eszközök(aktívák)       
01. A) Befektetett eszközök (02+03+04. sor)    
02.   I.     Immateriális javak    
03.   II.    Tárgyi eszközök    
04.   III.   Befektetett pénzügyi eszközök    
05. B)  Forgóeszközök (06+07+08+09. sor)  5429  3211 
06.   I.     Készletek    
07.   II.    Követelések     
08.   III.   Értékpapírok    
9.   IV.   Pénzeszközök 5429  3211 

10. 
Eszközök(aktívák)összesen (01+05.sor) egyez ően 

a mérleg 22. sorával 5429  3211 

11. C)  Saját tőke (12+13+14+15+16. sor) 4324  2020 
12.    I.     Induló tőke / Jegyzett tőke    
13.    II.    Tőkeváltozás / Eredmény 1563  4324 
14.    III. Lekötött tartalék    

15. 
   IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) 2761  -2304 

16. 
   V.    Tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységből    

17. D)  Tartalék    
18. E)   Céltartalék    
19. F)   Kötelezettségek (20+21. sor) 1105  1191 
20.    I.      Hosszú lejáratú kötelezettségek     
21.    II.     Rövid lejáratú kötelezettségek  1105  1191 

22. 
Források (passzivák) összesen(11+17+18+19. 
sor) 5429  3211 
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2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
 
 

Támogató Összeg FT Felhasználás 
 APEH SZJA 1% felajánlások 893.165 Vicei Bástya Kollégium oktató-nevelő munkájának támogatása 
 Szada község önkormányzata  40.000 Vicei Bástya Kollégium oktató-nevelő munkájának támogatása 
 Mórahalom város önkormányzata 70.000 Vicei Bástya Kollégium oktató-nevelő munkájának támogatása 
 Nemzeti Civil Alapprogram 
pályázati támogatás 

1.500.000 
Várkudui Turul-szobor és emlékmű újraállítása 

 
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról: 
 
Az Alapítványt az Alapító 2004. szeptember 2-án alapította 50 e Ft alapítói vagyonnal. Az 
Alapítvány vagyona alapítása óta nem növekedett, az adományokból szerzett pénzeszközök, 
valamint az alapítvány alapítói céljainak előmozdítása érdekében végzett szolgáltatásokért 
kapott bevételek és a kiadások különbözetéből fakadó pénzeszköz-állomány növekedést az 
elkövetkező időszakban az Alapítvány céljaira (elsősorban a vicei Bástya Kollégium 
működési kiadásainak fedezésére) fordítjuk. 

 
4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról: 

 
 Az Alapítvány 2010-ben az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban: 
 

A támogatott szervezet 
megnevezése 

A támogatás 
nagysága 

Mire használhatja az adományt 

Bástya Egyesület, Vice 4.000.000 HUF Vicei csángó-szórványmagyar Bástya Kollégium 
működésére 

Összesen 4.000.000 HUF - 
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5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 

 
Támogatás 

összege Támogató neve 
Ezer Ft 

1. Központi költségvetési szerv 93 
2. Elkülönített állami pénzalap (NCA) 1500 
3. Helyi Önkormányzat 110 
4. Kisebbségi települési Önkormányzat - 
5. Települési Önkormányzatok társulása - 
6. Mindezek (1-5) szervei  
7. Magánszemély 962 
8. Egyéni vállalkozó  
9. Jogi személyiségű gazdasági társaság 1000 

10. 
Jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság - 

11. Közhasznú szervezet 315 
12. Külföldi magánszemély - 
13. Külföldi szervezet - 
14. SZJA 1%-a (APEH) 893 
15. Továbbutalási céllal kapott támogatás - 
16. Egyéb 287 
  Kapott támogatás összesen 5160 

 
A tárgyidőszakban az Alapítvány a fent részletezettek alapján részesült az államháztartás 
alrendszereiből és egyéb forrásból származó támogatásban.   

  
6. Vezetői tisztségviselőknek nyújtott juttatások: 
Az Alapítvány eddigi működése során a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem 
nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást. Az Alapítvány vezető tisztségviselői 
alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik. 

 
7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 
 

3. Tudományos tevékenység, kutatás 
 

Közreműködés a szórványpolitika továbbfejlesztését megalapozó kutatásokban: 
„Adalékok és javaslatok a magyarországi kormány szórványpolitikájának kialakításához” 
címmel 2009 novemberében részletes, szakmai tapasztalatokon alapuló javaslatot 
készítettünk, melyet 2010-ben ismertettünk a nemzetpolitikáért felelős helyettes 
államtitkárság munkatársaival 
2009 óta szakmai támogatást nyújtunk Hargita Megye Tanácsának „Összetartozunk” 
névre hallgató szórvány-programjának megvalósításához.  
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4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
 

Bástya Kollégium működésének támogatása: Alapítványunk az erdélyi Bástya 
Egyesülettel összefogva 2007-ben hozta létre az erdélyi Mezőség észak-keleti részén 
elhelyezkedő, színmagyar falu Vice csángó-szórványmagyar Bástya Kollégiumát. A 
Kollégium munkájának elismeréseként az elmúlt négy évben a tanulólétszám 
folyamatosan nőtt, s 2010-ben megnyitottuk első „fiókkollégiumunkat” Magyardécsében. 
A rendszerben jelenleg mintegy 40 gyermek tanul, akik nagyobb része moldvai csángó, 
kisebb része pedig magyar oktatással már nem rendelkező falvak szórvány-magyar 
gyermeke (pl. Somkerék, Óradna). 2010-ben a Bástya Kollégium elnyerte a Nemzeti 
Jelentőségű Intézmény címet. 

 
5. Kulturális tevékenység 

 
Iskola és kollégium diákjainak anyanyelv-ápolása: A vicei Bástya Kollégium és a vicei 
Dsida Jenő Általános Iskola diákjainak anyanyelv és hagyományápoló, - megismerő 
tevékenységének könyvekkel, CD-kkel, ismeretterjesztő anyagokkal való támogatása.  
Fesztiválszervezés: a „Hagyaték – Vicei Hagyományőrző Fesztivál” megrendezésének 
támogatása. 
Testvériskolai kapcsolatok fejlesztése: közreműködés a vicei Dsida Jenő Általános 
Iskola, valamint az Eötvös Loránd Általános Iskola lakiteleki tagintézménye közötti 
testvériskolai kapcsolat létrehozásában, valamint a vicei általános iskolások lakiteleki 
utazásának és kulturális programjának megszervezésében.  

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

 
Szoborállítás: 2010 októberében – részben NCA támogatásból – a Vice melletti 
Várkuduban állítottuk újra az 1945-ben ledöntött Turul emlékművet, melynek avatásán 
részt vett és ünnepi beszédet mondott Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke.  
Adományok: az Alapítvány rendszeresen könyv- és ruhaadományokat, tartós élelmiszert 
és tartós használat cikkeket juttatott el Vice, Ördöngösfüzes és Mezőzáh településekre.  
Weblap és e-hírlevél: az Alapítvány 2010-ben készítette el új weboldalát a 
www.szorvanymagyarsag.hu weblapot, melyen információkat közöl az Alapítvány 
partnereiről és a Bástya Kollégium működéséről. A weblap mellett E-hírlevelet küldünk a 
levelező-listára feliratkozott  688 e-mail címre, melyben beszámolunk az Alapítvány, a 
vicei Bástya Kollégium és az erdélyi Mezőség aktuális helyzetéről, eseményeiről. 
Az erdélyi Mezőség szórványközösségeinek megismertetése a magyarországi írott és 
elektronikus médiában: az Alapítvány rendszeres kapcsolatot tart magyarországi 
sajtótermékek képviselőivel, újságíróival, tájékoztatja őket a Bástya Kollégium 
működéséről és az erdélyi Mezőség szórványmagyarságának helyzetéről. 

 
 

Gyenesdiás, 2011. április 30. 
 
 

 
Csite András 

a Kuratórium titkára 
 


