
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-04-21 16:18:21. Érkeztetési szám: EB00504363

19 Veszprémi Törvényszék

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

0 2 0 0 0 0 6 8 1 2 0 2 0

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

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .21  16 .20 .32



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-642

2020. 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)

19 Veszprémi Törvényszék 2 0 2 0

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

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

8 2 0 0 Veszprém

Füredi utca

55

    

1 9 0 2 0 0 0 0 6 8 1

1 9 0 0 P k 6 0 1 0 6  1 9 9 1

1 9 2 6 3 1 5 7 1 1 9

Márkusné Vörös Hajnalka Sarolta

Veszprém 2 0 2 1 0 4 1 9

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .21  16 .20 .32



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

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

91 71

0 0

91 71

0 0

319 1 090

0 0

0 2

0 0

319 1 088

0 0

410 1 161

410 795

368 368

64 42

0 0

0 0

-22 385

0 0

0 0

0 16

0 0

0 0

0 16

0 350

410 1 161

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .21  16 .20 .32



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. 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

(Adatok ezer forintban.)

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

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

0 0 0 0

0 0 0 0

1 789 1 105 1 789 1 105

13 75 13 75

0 0 0 0

1 010 903 1 010 903

0 633 0 633

0 0 0 0

1 789 1 105 1 789 1 105

1 789 1 105 1 789 1 105

1 430 700 1 430 700

260 0 260 0

0 0 0 0

41 20 41 20

80 0 80 0

0 0 0 0

1 811 720 1 811 720

1 811 720 1 811 720

-22 385 -22 385

0 0 0 0

-22 385 -22 385

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .21  16 .20 .33



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

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

200 150 200 150

0 0 0 0

560 0 560 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

17 20 17 20

0 127 0 127

0 633 0 633

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .21  16 .20 .33



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-642

2020. év

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

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

8 2 0 0 Veszprém

Füredi utca

55

    

1 9 0 0 P k 6 0 1 0 6  1 9 9 1

1 9 0 2 0 0 0 0 6 8 1

1 9 2 6 3 1 5 7 1 1 9

Márkusné Vörös Hajnalka Sarolta

Kulturális tevékenység

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §.

Veszprém megye lakossága

Veszprém megye lakossága

10000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .21  16 .20 .33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Pályázati támogatások 1 010 250

1 010 250

1 010 250

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .21  16 .20 .33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

1 789 1 105

17 20

0 127

0 0

0 0

1 772 958

1 811 720

260 0

1 811 720

-22 385

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .21  16 .20 .33



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

NEA működési költségek

Nemzeti Együttműködési Alap

2020.04.01-2021.03.31.

200 000

149 837

149 837

200 000

0

149 837

0

149 837

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .21  16 .20 .33



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

NKA pályázat könyvkiadásra

Nemzeti Kulturális Alap

2020.04.01-2021.03.31.

400 000

100 000

100 000

400 000

0

100 000

0

100 000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .21  16 .20 .33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .21  16 .20 .33



1 

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 2020. évi szakmai beszámolója 
 
A koronavírus-járvány mindannyiunk hétköznapjait felforgatta, a pandémiát minden 
tevékenységünk során tekintetbe kellett vennünk.  
 

Veszteségeink és új csatlakozók 
 

Szomorú szívvel búcsúztunk három alapító tagunktól Simon Gyula csajági, Wöller István 
veszprémi és Reindl Erzsébet tapolcai értékmentőnktől. Munkájukról és áldásos életükről a 
Veszprémi Szemle és a Honismeret folyóiratokban emlékeztünk meg. Emléküket megőrizzük, 
nyugodjanak békében!  
Tagfelvételét kérte egyesületünkbe ez évben László Erika segédlevéltáros (Szentgyörgyhegy), 
Marosi Istvánné művelődésszervező (Nemesvámos), Horváth János műszaki szakelőadó 
(Békás-Szombathely) és Gazdag László mérnök-fizikus (Budapest-Bakonyszentiván). 
Felvételükről a 2021. évi közgyűlésünk fog dönteni. 
 
Örömmel adjuk hírül, hogy két vezetőségi tagunknak – Németh Andrásné Farkas Gabriella és 
Sebő József – sikeresen zajlott le a mesterpedagógusi pályázata. Mindkét pályázatnak van 
helytörténeti/honismereti kapcsolódása egyesületünkhöz.  
 
Az egyesület működésében az egész 2020. év kivételes volt, mert zárt térbe tervezett 
programjainknak csak töredékes részét tudtuk megtartani, viszont annál sikeresebbek voltak a 
szabad téri sétáink és jelentősen előbbre léptünk a partnerszervezetekkel való 
együttműködések területén.  
 

Rendszeresen megtartott egyesületi rendezvények 
 

Az év elején, a koronavírus-járvány első hulláma előtt megtartottunk valamennyi havi 
rendszerességgél tervezett rendezvényünket többek között a  
 
Cserháti Könyvszalont, melyet 2019 őszén a veszprémi Kölcsey Ferenc Könyvesbolttal 
közösen indítottuk el azzal a céllal, hogy a megye kultúrtörténetét, helytörténetét, értékeit 
bemutató könyveket és a könyvkiadással foglalkozó helyi civil szervezeteket mutassunk be 
havi rendszerességgel. A könyvbemutatóval, felolvasással összekötött beszélgetéseknek nagy 
sikere van és érdeklődéssel figyel bennünket a sajtó is:  

• 2020. január 27-én a Veszprém megyei német települések (Bakonynána, Gyulafirátót, 
Hárskút, Herend, Veszprém) étkezési kultúráját és szakácskönyveit mutattuk be 
https://www.vmhe.hu/cserhati-konyvszalon-4/ 

• 2020. február 24-én Alsóörs gazdag könyvtermésére fókuszáltunk. Alsóörs alkotói 
olyan kiadványokat hívtak életre mint Erdődy Sándor, Mihálkovics Tivadar és Iklódy-
Szabó János életútját bemutató kötetek, vagy a helyi templomot, sírkertet, vöröskő 
épületeket és támfalakat megjelenítő képeskönyvek és az ott élő művészek 
illusztrációjával színesített irodalmi válogatások. 

Sajnos a további tervezett bemutatóink elmaradtak, reményeink szerint 2021-ben pótolni 
tudjuk ezeket. A Kölcsey Könyvesbolt vállalta a bemutatott könyvek bizományosi árusítását, 
így idővel a megyei helytörténeti kiadványok gyűjtő- és árusító pontja lesz a Veszprém 
központjában lévő könyvesbolt. 
 

https://www.vmhe.hu/cserhati-konyvszalon-4/
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Folytattuk Családtörténeti műhelybeszélgetések címen a Magyar Nemzeti Levéltár 
Veszprém Megyei Levéltárával és a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal2 közösen  a tavaly megkezdett, sikeres családtörténet-kutató kurzusokat. 
Figyelmünk középpontjában ezúttal a Veszprém megyei német családok kutatása került. 
Meghívott előadóink és szakembereink segítségével olyan kérdésekre keressük a választ, 
hogy hogyan követhető a betelepülő jövevények útja, hogyan változnak a nevek, milyen 
források segítenek életkörülményeik, vagyon helyzetük tisztázásában. Úgy terveztük, hogy 
2020. február 27. és május 28. között minden hónap utolsó csütörtökén 16 órai kezdettel 
családtörténeti foglalkozásokat és műhelybeszélgetéseket tartunk, de csak az első előadást és 
beszélgetést tudtuk megtartani február 27-én. Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid, egyesületünk 
tagja és a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület közösségmédiás felületének kezelője, 
oktatási referense beszélt saját kutatásairól és a MACSE által nyújtott lehetőségekről.  
 

Emléknapok, évfordulós megemlékezések 
 
Pápay Sámuel Emléknap 2020. március 7-én (szombaton) Felsőörsön ünnepeltük meg 
Tislér Anikó és Rásky Mihályné egyesületi tagunk szevezésének köszönhetően Felsőörs 
Község Önkormányzatával és a Felsőörsért Közalapítvánnyal közösen Pápay Sámuel 
születésének 250. évfordulóját, ahol dr. Hudi József és a Pápay család leszármazottai 
emlékeztek neves elődjükre. 
 
Cholnoky Jenő Emlékév Cholnoky Jenő és családja ezer szállal kapcsolódik Veszprémhez és 
a Balaton-felvidékhez. A neves földrajztudós születésének 150, halálának 70. évfordulója 
előtt tisztelegve több rendezvényünk is volt az emlékévhez kapcsolódóan.  

• 2020. július 5-én (vasárnap), Cholnoky Jenő halálának 70. évfordulóján Budapestre 
utaztunk, a Fiume úti temetőbe, ahol Veszprém város és egyesületünk nevében 
koszorúztuk meg Cholnoky Jenő sírját (Cholnoky sírja: Fiumei úti temető, Budapest 
 33. Parcella, 2 Sor, 3 Sír.)  

• 2020. július 19-én (vasárnap) balatonfüredi és arácsi multbatekintő sétánkon bejártuk a 
család életének füredi helyszíneit és a nyaralóként szolgáló arácsi villájukat, valamint 
a családdal szoros baráti kapcsolatban lévő id. Lóczy Lajos geológus életének 
helyszíneit. A sétát Fülöp Júlia és Rybár Olivér vezette 

• 2020. július 23-án (csütörtökön) Cholnoky Jenő szülőházánál (Veszprém, Kossuth 
utca 7.) emlékeztünk meg Cholnoky Jenő születésének 150. évfordulójáról, majd 
tematikus sétánkon bejárjuk veszprémi éltének színtereit. A tíz állomásból álló 
múltbatekintő sétán megtekinthetjük a tudós szülőházát, iskoláját és gyermekkori 
kirándulásainak helyszíneit, mindazokat az épületeket és tereket, melyek az ifjú 
gimnazista életében meghatározó jelentőséggel bírtak. A sétát Rybár Olivér vezette 

• 2020. augusztus 2-án (vasárnap) a Cholnoky-család nyomába eredünk. A városi 
kiránduláson Cholnoky Jenő mellett a résztvevők bepillanthatnak az író Cholnoky 
Viktor és László, illetve az orvos Csolnokyak élettörténetébe. A sétát Rybár Olivér 
geológus-tanár és Fülöp Júlia idegenvezető vezette. 

 
Balatonfűzfőn a Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre (FÖDTBK) a 90 éves 
iskolára, a 90 éve léterjött katolikus egyházközségre emlékezve 2020. augusztus 29-én a 
fűzfőfürdői Klebelsberg-iskolában megtartotta XVII. Hagyományőrző Diáktalálkozóját. 
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Dr. Tölgyesi József alapító tagunkat köszöntöttük 80. születésnapján 2020. szeptember 11-én  
és átadtuk munkásságát méltató tanulmánykötetünket, amely „Hatvan és a katedrán” címmel 
jelent meg. 

 
Gárdonyi Emléknapok Devecserben A devecseri Devecseri Gárdonyi Géza Emléktársaság 
és a Devecseri Városi Könyvtár elkötelezetten támogatja Gárdonyi Géza írói örökségének 
megőrzését, védelmét és ápolását; Gárdonyi műveinek népszerűsítését; kulturális programok 
szervezését és lebonyolítását, többek között 2020. október 15-16-án nagy sikerű Gárdonyi 
konferenciát szervezett, amelyen egyesületi tagjaink szervezőként és előadóként (M. Mester 
Katalin, Czeidli József, Dr. Tölgyesi József, Márkusné Vörös Hajnalka) és érdeklődő 
résztvevőként vettek részt. 
 
Gaal Sándor Királydíjas karnagy tiszteletére 2020. október 30-án 2. alkalommal 
szervezték meg az emlékdélutánt. A korlátozó intézkedések nem tették lehetővé, hogy az 
előző évi megemlékezéshez hasonló keretek között ünnepeljünk, de az a szándékunk, hogy az 
előző évben teremtett hagyományt ne szakítsuk meg, végül is sikerült. 
 
 

Tematikus séták és túrák  
 
Egyesületünk tagjai nagy sikerrel tartottak múltbatekintő sétákat a megye több helyszínén, 
ebben kevésbé akadályozott bennünket a járvány miatti korlátozás. A tematikus sétákkal 
célunk az, hogy a családok, kiemelten pedig a fiatalok megismerhessék, majd szélesebb 
körben (barátaiknak, ismerőseiknek, vendégeiknek) bemutathassák lakóhelyük rejtett kincseit, 
értékeit. A megyében tartott séták (a teljesség igénye nélkül):  
 
Balatonalmádiban a Honismereti és Városszépítő Kör szervezésében a nyár és az ősz 
folyamán rendszeresen tartottak sétákat több témában is: 
Fekete László templomséták címen 2020 júliusától minden szombaton (4 alkalommal) elindult 
a körséta, amely érintette a vörösberényi erődített református templomot, a Szent Ignác 
templomot, a Szent Imre templomot és a Szent Jobb kápolnát. 
Régi villák nyomába eredhettek minden pénteken azok az érdeklődők, aki érdeklődtek az 
almádi villák története iránt. 
Sikeresen rendezték meg a templomok éjszakáját 2020. szeptember 12-én (szombat) 
maradandó élményt nyújtva ezzel sokaknak az esti sétával, énekléssel és lelki táplálékokkal. 
 
Balatonfüreden a Helytörténeti Gyűjtemény P. Miklós Tamás elnökségi tagunk, a 
Balatonfüredi Honismereti Egyesület és a 2014-ben alakult a BalatonGuide turisztikai 
szolgáltatói vállalkozás vállalja fel a tematikus séták és programok, rendezvények 
szervezését. Fülöp Júlia két évtizedes idegenvezetői és idegenvezetés oktatói tapasztalattal 
alakította ki és koordinálja a több nyelven tartott térségi tematikus sétakínálatot. Egész évben 
tartanak kosztümös Reformkori Sétát, MúzeumSétát, VillaSétát, LiteraTúrát, Divattörténeti 
Sétát, Anna – bálok nyomában és Kertnézőben sétákat, illetve kapcsolódnak más tematikákkal 
a helyi ünnepségekhez, évfordulókhoz. Emellett fenntartható turizmus jegyében túrázással 
egybekötött városnéző sétákat is tartanak, együttműködve a térségi Tourinform irodákkal. A 
2020-as év mottója a Kultúra – Keresztény emlékek és Kilátók, így fűzték fel egy 4 napos 
túraútvonalra a látnivalókat. 2021-ben pedig az Eucharisztikus Világkongresszushoz 
kapcsolódva alakítjuk át a séták tematikáját. 



4 

 
Dörgicsén és vonzáskörzetében szőlőhegyi sétákat tartott 2020 júliusában Törő Balázs 
néprajzos tagunk a szőlőhegyi kultúrtáj sokszínűségének bemutatásra, emellett azzal a nem 
titkolt céllal is, hogy felhívja a figyelmet a szőlőhegyeinken zajló recens jelenségekre, a táj 
uniformizálására, városiasodására, a szőlőtermő területek csökkenésére, sérülékenységére. A 
sétákat megelőzően előadásokon (többek között Zánkán) hívta fel az táj értékeire a figyelmet. 
https://www.vmhe.hu/?s=D%C3%B6rgicse 
 
Noszlopon kora tavasszal a NSE (= Noszlopi Sportegyesület) NOSZLOPAKODÓK 
Természetjáró Szakosztálya a falu értéktárában rögzített épített és tárgyi alkotások 
megtekintésére tervezett sétákat.  
Magyar Istvánné vezetésével márciusban a faluközpontunktól távolabb eső településrészeket 
járták be, amelynek útvonala érintette a helyi temetőben található emlékhelyeket világháborús 
emlékművet, a ’48-as honvédsírokat, a falu kat. papjai s ref. lelkészei sírjait.  A szőlőhegy 
érintésével felkeresték a kisbogdányi haranglábat, kőkeresztet és az ottani egykori temetőt is.  
Októberben értéktári falusétát szerveztek, ez alkalommal felkeresték a 
falukutat, és a kőkereszteket. Örömünkre, ez alkalommal velünk tartottak  a 
településünkről elszármazottak közül is néhányan.  
 
Tapolcán Hangodi László muzeológus-történész egyesületi tagunk a Tapolcai Értékőrző 
Egyesület szervezésében tartott tematikus sétákat A zsidó kultúrtörténeti és borkereskedelm-
történeti emlékek Tapolcán” címmel és újító módon a pandémiás időszakban online sétákat 
„Laidáriumi esték a könyvtárban” címmel. http://www.tapolcaiujsag.hu/lapidariumi-estek-a-
konyvtarban-hangodi-laszlo-tortenesz-fomuzeologus-eloadassorozata/ 
 
Révfülöpön a Honismeret Egyesület a Gázló Környezet és Természetvédő Egyesülettel 
közösen szervezik a helyi közösséget, nyújtanak széleskörű programkínálatot a helyben 
élőknek és idelátogatóknak. Alkalmi túravezetések mellett, rendszeres Káli-keringő 
elnevezésű túrasorozat tart, valamint „Tegyünk a minőségi turizmusért” keretében forrás- és 
terület tisztítási akciókat szervez. Az aktív turizmus mellett „Közös kincsünk a Káli-
medence” ismeretterjesztő előadássorozatával hívja fel a figyelmet a csodálatos kistáj 
természeti értékeire. Az egyesület külön figyelmet fordít az általános iskolásoknak szervezett 
tájismereti, természetvédelmi programokra is. 
(http://www.webpage.digithotel.hu/gazlo/index.php?ide=1)  
 
Várpalotán a Városszépítő és Védő Egyesület tart tematikus sétákat és túrákat Várpalotán és 
környékén. Ezek olyan 1,5-2 órás séták, melyeken szakmai vezetőktől – irodalmároktól, 
levéltárosoktól, néprajzkutatóktól, történészektől, régészektől stb. – hallhatnak a résztvevők 
izgalmas történeteket és érdekességeket a város más-más pontján. 2020-ban a 
Örökségvédelmi Napokhoz kapcsolódóan tartottak sétákat túrákat (erről később bővebben). 
 
Veszprémben 2020-ban 8 tematikus, múltbatekintő sétát tartottunk egyesületi tagjaink 
vezetésével.  

1. A veszprémi kavicsfogú álteknős nyomában (Nagyné Kozma Ildikó környezetvédelmi 
szakember, Bontó László levéltáros) 2020. március 1-én  

2. Cholnoky Jenő nyomában (Rybár Olivér tanár, geológus) 2020. július 23. 
3. A Cholnoky család nyomában (Rybár Olivér tanár, geológus), 2020. augusztus 2. 
4. Padányi Bíró nyomában (Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros) 2020. augusztus 16. 

https://www.vmhe.hu/?s=D%C3%B6rgicse
http://www.tapolcaiujsag.hu/lapidariumi-estek-a-konyvtarban-hangodi-laszlo-tortenesz-fomuzeologus-eloadassorozata/
http://www.tapolcaiujsag.hu/lapidariumi-estek-a-konyvtarban-hangodi-laszlo-tortenesz-fomuzeologus-eloadassorozata/
http://www.webpage.digithotel.hu/gazlo/index.php?ide=1


5 

5. A középkori Veszprém legendáinak nyomában (Pátkai Ádám régész és Sebő József 
író-tanár) 2020. augusztus 30.  

6. A veszprémi fürdők nyomában (Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros) 2020. 
szeptember 20. 

7. Temetői séta az 1848-as hősök tiszteletére (Gy. Lovassy Klára ny. igazgató, 
helytörténeti kutató) 2020. október 4. 

8. A csendnapok keretében tartottunk „Erdőfürdő” sétát a Kolostorok-kertek területén 
(Nagyné Kozma Ildikó környezetvédelmi szakember) 2020.október 10-én  

 
 

A Kulturális Örökség Napjai (2020. szeptember 19-20.) 
 
A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület tagjainak és társszervezeteinek 
közreműködésével 5 rendezvény és séta került be az országos kínálatba (felkerültek az 
országos honlapra is). Kettő Várpalotán, kettő Ajkán és egy Veszprémben.  
Időrendben a következő sétákat és bemutatók at tartottuk meg: 

1. "Vártól várig" sétaút a várpalotai Thuryvártól a bátorkői (Pusztapalota) várromig. 
2020. szeptember 19. (szombat) délelőtt. A sétát vezette: Móri Sándor. Honlapon: 
http://oroksegnapok.gov.hu/seta/524 

2. Csékút bemutatása. 2020. szeptember 19. (szombat) délután. A sétát vezette: Varga 
György. Honlapon: http://oroksegnapok.gov.hu/seta/523 

3. A várpalotai gr. Stáray Antal Bányászattörténeti Gyűjtemény bemutatása. 2020. 
szeptember 20. (vasárnap) délelőtt. Tárlatvezetők: Dr. Buzási István, Hermann György 
és Petrovics László. Honlapon: http://oroksegnapok.gov.hu/rendezveny/525  

4. Az Ajka-csingervölgyi IV. Károly kápolna és az Ajkai Bányászati Múzeum 
megtekintése. 2020. szeptember 20. (vasárnap) kora délután Ajka-Parkerdő. A sétát és 
tárlatvezetést tartja: Horváth Károly. 
Honlapon: http://oroksegnapok.gov.hu/helyszin/526 és http://oroksegnapok.gov.hu/hel
yszin/527 

5. Veszprémi fürdők és gyógyhelyek. 2020. szeptember 20. (vasárnap) délután. A sétát 
vezette: Márkusné Vörös Hajnalka.  

6. P. Miklós Tamás Balatonfüreden tartott virtuális sétát és előadást a Savanyúvíz híres 
épületeiről. 2020. szeptember 20-án 16 órától  
 

 
Pályázatok 

 
Egyesületünk igyekezett aktívan kihasználni a rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket 

• A Széchényi 2020-as CLLD pályázat  (TOP-7_1_1_16_CLLD_Elheto_Veszprem), 
amit a veszprémi múltbatekintő sétákra és egy veszprémi mesekönyv kiadására adtunk 
be két szűrőn átment, a pályázat többszöri hiánypótlása befejeződött. 2020-ban nem 
történt meg a szerződéskötés, egy éves késében van a pályázat megvalósítása. 

• A Közösségfejlesztés Veszprémben (TOP-6_9_2) pályázaton belül lehetőséget 
kaptunk a Veszprémi Kaleidoszkóp sorozat folytatására (Temetőhegy), illetve egy 
gyulafirátóti kötet megjelentetésére Hadnagy László emlékének tisztelegve. Ennek a 
pályázatnak a keretében kaptunk támogatást a kavicsfogú álteknős tudománytörténeti 
és ökológiai jelentőségének bemutatására helytörténeti foglalkozások és rendezvény 
keretében. A járványhelyzet miatt ez is tolódik 2021-re. 

http://oroksegnapok.gov.hu/seta/524
http://oroksegnapok.gov.hu/seta/523
http://oroksegnapok.gov.hu/rendezveny/525
http://oroksegnapok.gov.hu/helyszin/526
http://oroksegnapok.gov.hu/helyszin/527
http://oroksegnapok.gov.hu/helyszin/527
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• Elszámoltunk a 2019-es NEA pályázattal és megérkezett a 2020-as támogatási összeg 
(200 ezer Ft). 

• A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Könyvkiadási Kollégiumához nyújtottunk be két 
pályázatot áprilisban a Rybár Olivér: A Cholnoky család története és Sebő József: 
Veszprém az irodalomban című könyveinek kiadási költségeire. Rybár Olivér 
könyvének nyomdai költségeire kaptunk támogatást (400 ezer Ft), sajnos a másik 
pályázat nem kapott támogatást. 

• Az önkormányzatok által kiírt civil pályázatokat a járvány miatti költségekre 
hivatkozva visszavonták, így ezekre ebben az évben nem számíthatunk. 

•  
 

Könyvkiadási munkák 
 

Az egyesületünk gondozásában több kötet megjelenését terveztük: 
• A Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok szerkesztése és lektorálása 

befejeződött (köszönet érte Hudi Józsefnek, Somfai Balázsnak és Bontó Lászlónak). 
Kiadásának finanszírozását az NKA Ismeretterjesztési Kollégiumától pályáztuk meg, 
nem nem kaptunk támogatást. 2021-ben önerőből kell megoldani. 

• A Veszprém Megyei Honismereti Lexikon II. kötetének anyaggyűjtése, szerkesztése 
és lektorálása befejeződött, amelyben dr. Tölgyesi Józsefnek van oroszlánrésze. 
Köszönöm azoknak az egyesületi tagoknak a segítségét és közreműködését, akik 
határidőre beküldték az anyagukat. Ennek kiadásához sem kaptunk támogatást, ezt is 
önerőből kell megoldanunk 2021-ben. 

• Kiadásra vár Rybár Olivér Cholnoky-családról szóló könyve az NKA Könyvkiadási 
Kollégiumának finanszírozásával. 

• Sebő József: Veszprém az irodalomban című munkája elkészült, pályáztunk az NKA 
Könyvkiadási Kollégiumához sikertelenül, a kötete valószínűleg a Veszprémi Szemle 
Alapítvány fogja megjelentetni. 

• 2020 őszén megjelent Petrovics László és a Várpalotai Városszépítő- és védő 
Egyesület gondozásában A "Jószerencsét" sorsfordulói és a című hiánypótló kötet és a 
30 éves a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület Jubileumi Évkönyve.  

• Egyesületünk tagjainak közreműködésével jelennek meg az Ajkai Századok, a Füredi 
História, a révfülöpi Villa Filip és a pápai Szélesvíz folyóiratok. 

 
 

Együttműködés más szervezetekkel 
 
Európa Kulturális Fővárosa 2023 
2020. június 22-én lehetőséget kaptunk arra, hogy az EKF vezetőinek bemutatkozzunk. 
Célunk az volt, hogy az egyesület bemutatásán túl olyan programjainkat ajánljunk, 
amelyek már működnek, vagy előkészítés előtt állnak, fenntarthatóak és kapcsolódnak 
az EKF2023 pályázatához. Tartalmukat tekintve 3 tematika köré csoportosítottuk 
anyagunkat: 1. A gyerekeket és családokat megszólító projektek, 2. Ökológiai 
ismeretterjesztés és érzékenyítés, 3. A régió egyedi értékeit bemutató projektek. A 
bemutatkozásra készített anyagunk ppt és pdf változata a honlapunkon elérhető: 
https://www.vmhe.hu/egyesuletunk/ 
Bemutatkozásunkat pozitívan értékelték, visszajelzésük alapján dolgozunk a 
kapcsolódási pontok megtalálásán. 
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Együttműködés a Pannon Városok Szövetségével 

A Pannon Városok Szövetsége (tagjai: Kőszeg, Keszthely, Nagykanizsa, Tata, Veszprém, 
Zalaegerszeg) a helyi kulturális kínálat összefogására pályázatot nyert az Innovációs 
Minisztériumtól. Ennek az értékmentő pályázatnak (amelynek előkészítő szakasza 2020-ban 
valósul meg) veszprémi szakmai partnereként Porga Gyula polgármester a Veszprém Megyei 
Honismereti Egyesületet kérte fel. Az eddigi megbeszélések és munkaanyagok izgalmas 
lehetőségeket kínálnak az egyesületünk valamennyi tagjának, mert cél, hogy valamennyi 
témát kiterjesszék a régíóra is! Érdekes egybeesés, hogy a PVSZ pályázat vezetője is 
Markovics Alíz, aki még állományban van a kőszegi intézetben is! 
 
Együttműködés a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságával 

Szintén az együttműködés szándékával keresett meg bennünket a Nemzeti Művelődési Intézet 
(NMI) Veszprém Megyei Igazgatósága. Megtörtént a kölcsönös bemutatkozás és projektjeink 
bemutatása. Velük is szeretnénk intenzívebb munkakapcsolatot kialakítani. Többek között a 
könyvkiadásban és az Értékek Iskolájában, a Falusi krónikában és az Értékfeltárásban és a 
helytörténeti kutatásokban. 

 

Az egyesület új honlapja és facebook oldala 

Elkészült az egyesületünk új honlapja, amely tartalmilag még sok helyen feltöltésre, 
kiegészítésre szorul, de nyilvánossá tettük, hogy onnan is naprakészen tájékoztathassunk 
minden érdeklődőt. Elérhetősége: https://www.vmhe.hu/ 
 
Ugyancsak működik az egyesület facebook oldala, kérjük, hogy ezt is kövessétek, osszátok 
meg minél többször, hogy szélesebb körben is ismertté váljon. Elérhetősége:  
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Veszpr%C3%A9m-
Megyei-Honismereti-Egyes%C3%BClet-447818072092570/ 
Külön köszönöm Bontó László tagunknak a két internetes felület életre hívásába és 
működtetésébe befektetett hatalmas energiát és munkát.  
Itt szeretnék ismételten köszönetet mondani azoknak, akik egyesületünk kulturális és 
értékmegőrző munkáján fáradoztak – helytörténeti könyveket, tanulmányokat, cikkeket írva, 
helyi honismereti körökben tevékenykedve, tematikus sétákat vezetve, kórusban énekelve, 
iskolában helyismeretet tanítva, vagy bármi más módon hozzájárultak az egyesület és a helyi 
értékek, örökségünk megőrzéséhez. 
 
Veszprém, 2021. január 15.     Márkusné Vörös Hajnalka (elnök) 
 
 
2021. március 20.       Márkusné Vörös Hajnalka 

https://www.vmhe.hu/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Veszpr%C3%A9m-Megyei-Honismereti-Egyes%C3%BClet-447818072092570/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Veszpr%C3%A9m-Megyei-Honismereti-Egyes%C3%BClet-447818072092570/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Veszpr%C3%A9m-Megyei-Honismereti-Egyes%C3%BClet-447818072092570/


 Kiegészítő melléklet a 2020. évi beszámolóhoz 
 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
1. A szervezet bemutatása: 
 

A szervezet neve: Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 
Címe: 8200 Veszprém, Füredi u. 55. 
Nyilvántartási száma:  19-02-0000681 
Statisztikai száma:  19263157-9499-529-19 
Adószáma: 19263157-1-19 

 
Az egyesület céljai, és tevékenységi köre: 
 
A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület a közép-dunántúli régióban, Veszprém 
megyében, Veszprém székhellyel tevékenykedő kulturális egyesület, amely 1991 óta 
összefogja mindazokat, akik a helytörténeti kutatásban, hagyományápolásban, 
értékmegőrzésben, honismereti munkában részt vesznek. Módszertani előadásokkal, 
tanácsokkal segíti munkájuk színvonalának emelését. 
Az egyesület egyik kiemelt célja, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a lakóhelyük 
történelmének, történelmi emlékeinek, nevezetességeinek megismerésére, a hagyományok, 
emlékek összegyűjtésének fontosságára, valamint teret biztosítsunk a honismeret iránt 
érdeklődőknek a találkozásra, a közösség építésre, tapasztalat és tudás megosztására, 
átadására. 
Egyesületünk aktívan részt vesz a helyi és megyei Értéktár Bizottságok munkájában. Megyei 
Elnökségünk rendszeresen véleményezi a felterjesztett Megyei Értéktári javaslatokat, 
valamint felkérésre javaslatot tesz országos felterjesztésekre. 
 

Képviseletére jogosult személy: 
 

Név Lakcím Beosztása 
Márkusné Vörös 
Hajnalka Sarolta 

8200 Veszprém, Füredi u. 55. Elnök 

 
 

A könyvviteli munkákat 2019. évben a Huginn Számviteli és Szolgáltató Bt képesítéssel 
rendelkező tagja végezte. 

 

Név Regisztrációs száma 
Csóka Mária 156872 

 
2. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 
 

2.1 Alapvető információk 
 

Könyvvezetés módszere: kettős könyvvitel 
Könyvelési eljárás: költségnem könyvelés 

 
2.2 A beszámoló választott formája 
 

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú 
Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás 
Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú 
A beszámoló összevontsága: egyszerűsített éves beszámoló 



 
2.3 A beszámolási időszak: 
 

Kezdete Vége Mérlegkészítés időpontja 
2020.01.01. 2020.12.31 2021.02.08. 

 
 Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. 

 
II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ 

 
1.1 Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása (adatok e Ft-ban) 
 
1.1 Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása (adatok e Ft-ban) 
 
Bruttó érték:       330 e Ft 
Nettó érték:           71 e Ft 
Értékcsökkenés: 
 2020-ban elszámolt: 20 e Ft 
 Összesen elszámolt: 259 e Ft 
  
1.2 Készletek alakulása (adatok e Ft-ban) 
 
Az egyesületnek nincsenek készletei. 
 
1.3 Követelések összetétele (adatok e Ft-ban) 
 
Vevői követelés: 2 e Ft 
 
1.4 Időbeli elhatárolások (adatok e Ft-ban) 
 

Befolyt bevétel elhatárolás: 350 e Ft 
 

1.5 Saját tőke (adatok e Ft-ban) 
 

MEGNEVEZÉS Előző év Tárgy év Növekedés csökkenés 
JEGYZETT TŐKE 368 368 0  
JEGYZETT,DE BE NEM  FIZETETT TŐKE     
TŐKETARTALÉK     
EREDMÉNYTARTALÉK 64 42  22 
LEKÖTÖTT TARTALÉK     
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK     
ADÓZOTT EREDMÉNY -22 385  407 
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 410 795  385 
     
 
1.6 Kötelezettségek 

 
Rövid lejáratú kötelezettség: 

              Kapott kölcsön:              16 e Ft 
 

 



2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz 
 

2.1 Bevételek: 
Egyéb bevételek    
  Költségvetésből kapott támogatás  150 e Ft 
  Elkülönített alapoktól kapott támogatás 100 e Ft 
  Szja 1 % támogatások     20 e Ft 

Adományok     633 e Ft 
Tagdíj bevételek      75 e Ft 
Közhasznú tevékenység bevétele  127 e Ft 
 Összesen:             1 105 e Ft   

 
2.2 Költségek költségnem szerinti részletezése (adatok e Ft-ban) 
 

MEGNEVEZÉS Előző év Korábbi 
évek Tárgyév 

Anyagköltség 327   68 
 

Igénybe vett szolgáltatások értéke 1057   563 
Egyéb szolgáltatások értéke 46  69 
Értékcsökkenés 41  20 
Egyéb ráfordítás 80  0 
Személyi jellegű ráfordítás 260  0 
              Összes költség: 1811   720 
 
2.3 Adó elszámolása 

 
Az egyesületnek csak nonprofit tevékenysége volt, adófizetési kötelezettsége nincs. 
 
 
III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGEI 2020-ban 

 
Cserháti Könyvszalont 
Családtörténeti műhelybeszélgetések 
Pápay Sámuel Emléknap 
Cholnoky Jenő Emlékév 
Gárdonyi Emléknapok Devecserben 
Gaal Sándor Királydíjas karnagy tiszteletére 
Tematikus séták és túrák  
A Kulturális Örökség Napjai 
Pályázatok 
Könyvkiadási munkák 
Együttműködés más szervezetekkel 
Az egyesület új honlapja és facebook oldala 

Részletesen a mellékelt beszámolóban. 

 
 
IV. KAPOTT TÁMOGATÁSOK 

 
1. Szja 1 %-os támogatások   20 e Ft 



 
2. Pályázati támogatások      250 e Ft 
 
3. Adományok   633 e Ft 
 

 
III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

 
a, Jelentős összegű hiba 
Nincs ilyen tétel. 
b, Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 
Nincs ilyen tétel. 
c, Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem a 
szokásos piaci feltételek között valósultak meg 
Az egyesületnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai. 
d, Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év 
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség. 
e, Valós értéken történő értékelés bemutatása 
Az egyesület nem alkalmaz valós értékelést.  
f, Egyesületünk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él. 
g, A tárgyévben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 0 fő.  
h, A vezető tisztségviselők nem részesültek díjazásban, sem költségtérítésben. 
 
 
Kelt: Veszprém, 2021. március 08.  
 
 
 PH.  
 
 
 …………………………………… 
 Márkusné Vörös Hajnalka Sarolta   
 az Egyesület elnöke             
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