
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-04-04 08:38:16. Érkeztetési szám: EB00572084

11 Tatabányai Törvényszék

Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület
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forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .04 .04  14 .21 .11



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

11 Tatabányai Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 3 0 8 2 0 2 1 1 2 3 1

Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület

2 0 2 8 Pilismarót

Kossuth Lajos utca

5A

    

1 1 0 2 0 0 0 2 2 4 7

1 2 0 0 P k 6 0 0 1 0  2 0 2 1

1 9 2 9 7 6 0 8 1 1 1

Korcsák Mónika

Pilismarót 2 0 2 2 0 3 0 8

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .04 .04  14 .21 .11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület

Adatok ezer forintban

0 203

0 203

0 10

0 213

0 173

0 173

0 40

0 213
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület

Adatok ezer forintban

0 356 0 356

0 214 0 214

0 142 0 142

0 356 0 356

0 140 0 140

0 43 0 43

0 183 0 183

0 173 0 173

0 173 0 173

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .04 .04  14 .21 .11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület

Adatok ezer forintban

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .04 .04  14 .21 .11



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület

2 0 2 8 Pilismarót

Kossuth Lajos utca

5A

    

1 2 0 0 P k 6 0 0 1 0  2 0 2 1

1 1 0 2 0 0 0 2 2 4 7

1 9 2 9 7 6 0 8 1 1 1

Korcsák Mónika

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .04 .04  14 .21 .11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület

Adatok ezer forintban

0 356

0 356

0 183

0 43

0 173

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .04 .04  14 .21 .11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .04 .04  14 .21 .11
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Az alapcél szerinti tevékenységek bemutatása: 

 

 

Az Egyesület célja: 

 

Pilismarót község fejlesztésében való közreműködés, különösen településfejlesztési 

tevékenységek, egészségmegőrző tevékenységek, természet- és környezetvédelmi 

tevékenységek és a turizmus fejlesztésének elősegítése és támogatása; Dunakanyar-Visegrádi-

hegység-Pilis környezet-és természetvédelme, valamint a "Dunakanyar-Kultúrtáj" építészeti és 

tájegységi arculatának megőrzése; Aktívan hozzájárulni az ökológiai sokszínűség 

megőrzéséhez, a - társadalmi és emberi szempontból egyaránt - fenntartható fejlődéshez és a 

környezettudatos gazdálkodási és állampolgári magatartási formák kialakításához; Az 

eljövendő generációk érdekei iránti felelősségvállalás; A környező, védelemre szoruló 

élőhelyek, a hely- és kultúrtörténeti épített örökség felkutatása, felügyelete, értékmegóvása; A 

helyi lakosságban (elsősorban a fiatal generáció számára) a természet-és környezetvédelem 

fontosságának tudatosítása. (Vegyük észre, hogy milyen csodálatos helyen élünk!) 

 

 

 

Kezelő szerv: 

 

 

Elnökségi tagok: 

 

- Korcsák Mónika (elnök) 

- Varga Katalin 

- Korcsák Gergely 

 

 

 

 

 

Alaptevékenységek bemutatása: 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név:  Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi   

Egyesület 

székhely:   2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc utca 18. 

bejegyző határozat száma:   1200/PK.60010/2021 

nyilvántartási szám:   11-02-0002247 

képviselő neve:   Korcsák Mónika 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: alapító okirat szerint. 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: környezetvédelmi tevékenység 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Pilismarót helyi lakossága 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:    

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:    
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás 

célja 

      

      

      

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

 

  

      

      

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

 Egyesületi elnök         

      

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:     

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel        0      356  

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 

alapján átutalt összeg 

         0         0 

D. közszolgáltatási bevétel           0           0 

E. normatív támogatás          0          0 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 

nyújtott támogatás 
         0          0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]         0      356 

H. Összes ráfordítás (kiadás)         0      183 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás         0        43 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai         0          0 

K. Adózott eredmény         0      173 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 

tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

        0 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25] Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 
  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen Nem 
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Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

Az Egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében: 

 

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület a Tatabányai Cégbíróság által 2021. 

03. 16-án került bejegyzésre, de a működésünket áprilisban 07-én kezdtük meg. 

 

Háztartási, használt olajbegyűjtés 

 

Májusban az Pilismaróti Önkormányzattal történő együttműködés keretében elindítottuk a 

háztartási, használt olaj begyűjtését. 2021-ben 260 kg. használt zsiradék került begyűjtésre. 

 

Alumínium doboz újrahasznosítása 
 

Elhatároztuk, hogy Pilismaróton hozzájárulunk a köztéri kamerarendszer kiépítéséhez, 

valamint népszerűsítjük az aludobozok visszaváltását is,  ezért jelentkeztünk a ReturPack  Kft. 

adománygyűjtő programjára. A pilismaróti lakosok segítségével 12.535 db aludoboz került 

begyűjtésre. Az adománygyűjtő akció után sem álltunk le a dobozok gyűjtésével. Elindítottuk 

AluDani programunkat, melynek segítségével továbbra is gyűjtjük és leadjuk a dobozokat. 

Ennek érdekében aludoboz gyűjtőpontokat alakítottunk ki.   
 

Augusztusban megszerveztük két falura, Pilismarót-ra és Dömösre az elektromos 

hulladékgyűjtést, valamint a „Nagy ugrást a Dunakanyarért” programot. 
 

Kapcsolatok 

 

Május 11-én Pilismarót Önkormányzatának nevében a PÜB Elnök, megbízott vezető 

együttműködési megállapodást írt alá Egyesületünkkel. 
 

Fontos, hogy a községben jelen legyünk, ezért több programhoz is csatlakoztunk, amin a 

gyerekeket szólítottuk meg. A Falunapon illetve a Mutasd meg a töködet rendezvényen  

kézműves foglalkozást tartottunk, hulladékokból készült játékokkal játszottunk, illetve 

népszerűsítettük az alumínium hulladék újrahasznosítását. Novemberben részt vettünk a 

játékbolha piacon, ahova a gyerekek elhozhatták a használaton kívüli játékaikat. Az itt leadott 

játékokat azután átadtuk a Pilismaróti Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. 
 

Szeptemberben megszerveztük az I. Dunakanyar-Pilisi Civilek találkozóját, ahol 10 civil 

szervezettel közösen megfogalmaztuk és aláírtuk a Dunakanyar-Pilis Térségi Összefogás az 

ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében tett közös nyilatkozatot. Ehhez a nyilatkozathoz 

azóta még több szervezet csatlakozott térségünkből. 
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Fásítás 
 

Áprilisban adománygyűjtést indítottunk a Duna-parton kivágott fák pótlására. Az ott befolyt 

összegből 15 db szilfa került beszerzése. 

Júliusban beneveztünk az Agrárminisztérium által meghirdetett Országfásítási programba, ahol 

30 db fát sikerült a falunak szereznünk. A fák ültetésére november 25. és december 01. között 

került sor. Az ültetéssel együtt elindítottuk a fák örökbefogadását is. 

Átvettük a 10 millió fa Alapítvány Pilismaróti képviseletét, együttműködési megállapodást 

kötöttünk az alapítvánnyal. 

 

Javaslataink: 

Májusban aláírásgyűjtést kezdeményeztünk „Pilismarót település táji környezetének védelme, 

valamint a Dunakanyar, mint Kultúrtáj természeti kincseinek megőrzése érdekében”, ahol több, 

mint tíz ezer aláírást gyűjtöttünk össze, valamint javasoltuk az Önkormányzatnak a 11-es út és 

a Duna közé eső területre, a Duna-part kemping-strand területére a helyi jelentőségű 

természetvédelmi területté nyilvánítást. Ez jelenleg folyamatban van. 

Pilismarót vagyonának védelme érdekében kezdeményeztük a Duna-part és a kemping 

területének kiemelt nemzeti vagyonná nyilvánítását. Ez idáig ebben még nem született döntés. 

Javaslatot tettünk, hogy az Önkormányzat kérje ki független szakértő véleményét a Komp-

kikötőnél lévő fák lombkorona alakításához. Javaslatunkat elfogadták, a fákat független 

szakértő vizsgálta meg és jelölte ki a vágásra érett fákat, fa részeket. 

Kidolgoztuk a Dunára vezető út fásítását, de rajtunk kívülálló okok miatt ez nem valósult meg. 

Ezt a jövő évben szeretnénk folytatni. 

Javaslatot tettünk az Eurovelo 6 kerékpár út összekötésére a Pilisi Parkerdő által működtetett 

kerékpár úttal. 

Sóderbánya 

Pilismaróton külszíni fejtéses sóderbányát szerettek volna nyitni. Egyesületünk továbbra is 

határozottan fellép a bányanyitás ellen az EMLA környezetvédelmi jogi szervezet segítségével. 

Számunkra nem fogadható el semmilyen kompromisszumos  megoldás a bánya nyitása mellet. 

Ebben az ügyben is nagyon fontos a tájékoztatást, ezért minden információt, ami a birtokunkba 

jut nyilvánossá tesszük. Jelenleg a Kúria döntésére várunk a visszavont környezetvédelmi 

engedély ügyében. 

 

Jövőkép: 

 

Összességében munkával telt eredményes évet zárunk. 2022-re sok tervünk van, ami Pilismarót 

fejlődésére és térségünk környezetének védelmére hatással lesz. 

 

A megkezdett programjainkat folytatni és bővíteni kívánjuk. 
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Beszámoló formája és típusa: 

 

Az Egyesület a tárgyidőszakra a számviteli törvény szerinti kettős könyvvitelt vezető 

egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját készítette. 

 

Az eredmény megállapításának választott módja: Összköltség eljárás. A magyar 

számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven készült. 

Üzleti év: 

 

Jelen beszámoló a 2021. március 08. - 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg 

fordulónapja 2021. december 31. 

 

 

Értékcsökkenési leírás elszámolása 

 

Értékcsökkenési leírás módja: 

 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható 

használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a 

tervezett maradványérték figyelembe vételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) 

értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris 

leírási módszerrel) történik. 

 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: 

 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó 

analitikákban – üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv 

szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli 

értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a 

fordulónapi értékelés keretében történik. 

 

 

 

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: 

 

A 200 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi 

termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként 

egy összegben elszámolásra kerül. 

 

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása: 

 

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a 

jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. 

 

Értékvesztések elszámolása: 

 

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a 

könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós 

és jelentős. Jelentősnek minősül a készletértékhez képest történő 10%-ot meghaladó 

különbözet.  
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2021. évben az Egyesület értékvesztést nem számolt el. 

 

Visszaírások alkalmazása: 

 

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az 

általános szabályok szerint történik. 

Értékhelyesbítések alkalmazása: 

 

Az Egyesület az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben 

értékhelyesbítés az értékelési tartaléka nem szerepel. 

 

Alapítás-átszervezés költségei: 

 

Az alapítás-átszervezés költségei nem merültek fel. 

 

Kísérleti fejlesztés aktiválása: 

 

A Város Sportegyesület Dunakeszinél kísérleti fejlesztés költségei nem merültek fel. 

 

Vásárolt készletek értékelése: 

 

Az Egyesület készletekkel 2021.december 31-i fordulónappal nem rendelkezik. 

 

Saját termelésű készletek értékelése: 

 

A saját termelésű készlet a tárgyévben nem képződött, így a mérlegben nem jelennek 

meg. 

 

 

Céltartalék-képzés szabályai: 

 

Az Egyesület garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére a 2021. évben céltartalékot 

nem képzett. 

 

Ki nem emelt tételek értékelése: 

 

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek 

értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt. 

 

Számviteli politika más változásai: 

 

A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl 

jelentős módosítás nem történt. 

 

Leltározási szabályok: 

 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata 

szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti 

évhez képest nem változtak. 
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Pénzkezelési szabályok: 

 

A pénzkezelés a pénzkezelési szabályzatban, számviteli politikában előírt szabályok 

szerint történik. 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

Előző évek módosítása: 

 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben korrekciókat nem tartalmaz. 

 

Sajátos tételbesorolások: 

 

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és 

sajátos besorolása bemutatást kívánna. 

 

 

Összehasonlíthatóság 

 

Össze nem hasonlítható adatok: 

 

Az Egyesület mérlegében az adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő 

adatával. 

 

Tétel átsorolások: 

 

A mérlegben az előző üzleti évhez képest az egyes eszközök és kötelezettségek 

minősítése nem változott. 

 

Értékelési elvek változása: 

 

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 

 

 

Értékelési különbözetek 

 

Értékhelyesbítések alakulása: 

 

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület a tárgyévben nem élt az 

értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs. 

 

 

Mérlegen kívüli tételek 

 

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek: 

 

Az Egyesületnek a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek 

miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. 
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Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek: 

 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet 

értékelése jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

 

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek: 

 

Az Egyesület pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy 

előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény 

által külön bemutatni nem rendelt - tételek és megállapodások nincsenek. 

 

 

Befektetett eszközök 

 

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása: 

 

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés: 0 eFt. 

 

Terven felüli értékcsökkenés: 

 

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak 

visszaírására nem került sor. 

 

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása: 

 

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban 

nem került sor. 

 

Forgóeszközök 

 

Pénzeszközök záró állományának összetétele (ezer Ft.): 
 

 
 

 

Céltartalékok 

 

Céltartalékok - várható kötelezettségekre: 

 

A várható kötelezettségekre képzett céltartalékot a beszámoló nem tartalmaz. 

 

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre: 

 

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék 

sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését 

nem indokolták. 

Pénzeszközök Záró állomány (eFt)

pénzforgalmi bankszámlák 180                                                            

házipénztárak 23                                                              

Összesen: 203                                                            
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Kötelezettségek 

 

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: 

 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt 

fenn. 

 

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: 

 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozással szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: 

 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozással szemben rövid lejáratú kötelezettsége az 

Egyesületnek nincs. 

Időbeli elhatárolások 

 

Aktív időbeli elhatárolások: 

 

A 2021. évi aktív időbeli elhatárolások:     10 eFt. 

 

Passzív időbeli elhatárolások: 

 

A 2021. évi passzív időbeli elhatárolások: 40 eFt. 

 

 

Eredmény levezetéséhez kapcsolódó kiegészítések 

 

Előző évek módosítása: 

 

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesületnél előző éveket érintő 

módosítás tárgyévben nem történt. 

 

Össze nem hasonlítható adatok: 

 

Az Egyesület eredmény levezetésében az adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év 

megfelelő adatával. 
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KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 
2021. december 31. 

 
 
 

 

                                          adatok eFt-ban 

sor 
A tétel megnevezése Előző év 

Előző év(ek) 
Tárgyév 

szám helyesbítése 

a b c d e 

1 A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 0   0 

2 I.   IMMATERIÁLIS JAVAK 0   0 

3 II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK 0   0 

4 III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0   0 

5 B.  Forgóeszközök (7. - 10. sorok) 0   203 

6 I.   KÉSZLETEK 0   0 

7 II.  KÖVETELÉSEK 0   0 

8 III.  ÉRTÉKPAPÍROK 0   0 

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 0   203 

10 C. Aktív időbeli elhatárolások 0   10 

11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor) 0   213 

12 D. Saját tőke (14. - 19. sorok) 0   173 

13 I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 0   0 

14 II.  TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 0   0 

15 III.  LEKÖTÖTT TARTALÉK 0   0 

16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0   0 

17 

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 
(közhasznú tevékenységből) 0   173 

18 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0   0 

19 E. Céltartalékok 0   0 

20 F. Kötelezettségek (21. - 23. sorok) 0   0 

21 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0   0 

22 II.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0   0 

23 III.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0   0 

24 G. Passzív időbeli elhatárolások 0   40 

25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 0   213 
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KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 
2021. december 31. 

 

 

 
 

Alaptev. Váll. tev. Összes

1    1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0

2    2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0

3    3. Egyéb bevételek 356 0 356

4        Ebből:   - támogatások 142 0 142

5                    - tagdíj 214 0 214

6                    - alapítótól kapott befizetés 0 0 0

7                    - elkülönített pénzügyi alap 0 0 0

8                    - egyéb 0 0 0

9    4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0

10    5. Rendkívüli bevételek 0 0 0

11        Ebből:   - alapítótól kapott befizetés 0 0 0

12                    - támogatások 0 0 0

11 A. Összes bevétel (1.+ - 2. + 3. + 4. + 5.) 356 0 356

12      Ebből: közhasznú tevékenység bevételei 0 0 0

13    6.  Anyagjellegű ráfordítások 140 0 140

14    7.  Személyi jellegű ráfordítások 43 0 43

15         Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0

16    8.  Értékcsökkenési leírás 0 0 0

17    9. Egyéb ráfordítások 0 0 0

18    10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0

19    11. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0

20 B. Összes ráfordítás (6.+ 7.+ 8.+ 9. + 10. + 11.) 183 0 183

21     Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0 0

22 C. Adózás előtti eredmény (A - B) 173 0 173

23 12.  Adófizetési kötelezettség 0 0 0

26 D. Tárgyévi eredmény (C - 12.) 173 0 173

sorszám A tétel megnevezése

      adatok eFt-ban

Tárgyév


