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Velemjáró Alapítvány 

5071 Besenyszög 

Rákóczi út 7 

 

2021.évi Közhasznúsági jelentése 

 

1. Számviteli beszámoló 

A kettős könyvvitelt vezető „Velemjáró Alapítvány 2021. évi gazdálkodását a számviteli törvénynek és a 

kapcsolódó előírásoknak megfelelően közhasznú egyszerűsített beszámolót állít össze. 

A mérleg fő összege: 12.159.-eFt,  előző évihez képest a növekedés 3.466.-eFt.  A Covid ellenére a gyűjtési 
kedv nem csökkent. Viszont a rendezvényeink legnagyobb sajnálatunkra nem kerültek megrendezésre. 

Követelése és kötelezettsége az alapítványnak nincs, tárgyévi eredménye 3.466.-eFt, készletekkel nem 

rendelkezik. Bank számla egyenlege 12.159.-eFt, részletezése a mellékelt mérleg és eredmény 

kimutatásban. 

Összes bevétele 6.823.-eFt, bevételei az előző évhez képest nőttek 54.-eFt-al. 

 SZJA 1% 479.-eFt ez is több mint az előző évben. 

Jelentős a magánszemélyektől befolyt támogatás, költségvetési támogatásban az alapítvány jelen 
időszakban nem részesült. 

 

Összes kiadás: 3.357.-eFt mely híven tükrözi az elmaradt rendezvényeket. 

Kiadásaink kizárólag közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan merültek fel, a magyar Református Cursillo 

Mozgalom tagjai által szervezett Cursillos hétvégékre. 

Működési költségünk 36.-eFt mely bank és weblap költségből áll. 

2. Cél szerinti juttatások kimutatása 

A „Velemjáró alapítvány 5 alkalommal támogatta a magyar református Cursillo mozgalom tagjai által 

szervezett Cursillo tanfolyamokat:  Püspökszentlászló 07.08-11 között 23 fő, Mórahalom 09.16-19 között 

13 fő, Vörösberény 10.07-10 között 18 fő, Berekfürdő 11.04-07 között 19 fő, Piliscsaba 11.11-14 között 26 

fő vett részt, összesen 99 fő. A résztvevők térítésmentesen vettek részt a 3 napos tanfolyamon. Ezért a 
Velemjáró alapítvány támogatást nyújtott a tanfolyamokhoz kapcsolódó ellátásokra, ezen belül szállásra, 

terembérletre, étkezésre. 

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető. 

3. Központi költségvetési szervtől , elkülönített állami pénzalapból a helyi önkormányzattól kisebbségi 
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől az 
alapítvány támogatásban nem részesült 2018 óta. 

 

4. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: 
A Velemjáró Alapítvány kuratóriumának elnöke és tagjai, felügyelőbizottság elnőke és tagjai 
feladatukat önkéntesen, társadalmi munkában végzik ezért díjazásban 2014-2021.időszakban nem 
részesültek sem természetben , sem pénzbeli formában. 
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5. Az Alapítvány közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló: 

Az Alapítványt az alapító 2017. május 29-én kelt alapító okirattal hozta létre. Az Alapítvány a 

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c) pontjában felsorolt alábbi 

közhasznú tevékenységeket végzi 

- Az Alapítvány a keresztyén vallási kultúra értékeinek megóvása érdekében tevékenykedik, 

megvalósítva ezzel a kulturális örökség megóvása érdekében kifejtett közhasznú tevékenységet 

(5,6 pontok) 

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,egészségügyi rehabilitációs tevékenység (1. 

pont) 

- Oktatási és ismeretterjesztési tevékenységet folytat (4.pont) 

- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 

kapcsolatos közhasznú tevékenységet fejt ki (13.pont) 

- A nemzeti kulturális örökség védelme, műemlékvédelem (7.pont) 

Az alapítvány fő célkitűzése a keresztyén hagyományokon alapuló nemzeti és vallásos értékek ápolása, 
gondozása. A református hit, a keresztyén értékrend megismertetése, terjesztése és elmélyítése 

Magyarországon. A lelki egészség védelmére/ megőrzésére irányuló egészségfejlesztési és megelőzési 
programok 

További céljai figyelemmel kísérni a határon túli református magyarság helyzetét, életkörülményeit és 

támogatást kíván nyújtani számukra, valamint az alapítvány támogatni kívánja református épületek 

felújítását, illetve intézmények működését. 

A Velemjáró Alapítvány 2021 évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 

Kelt: Besenyszög 2022. január 27 

 

                                                                             …………………………………………………………… 

              Kovács Ilona 

                                                                                                kuratórium elnőke 

Záradék: Az Alapítvány alapító okiratának értelmében az ügyrendjét maga állapitja meg a kialakult járványügyi 

helyzetre való tekintettel a kuratórium nem került összehívásra. Így a beszámolót, amennyiben a tagok kérdést 

tesznek fel, illetve elfogadják, jelen beszámolón teszik meg. A Felügyelőbizottság video-knferencia keretében 

megtárgyalta, jóváhagyta és elfogadásra javasolja a Jelentést.  

Kovács Ilona: A beszámolót elfogadásra javaslom 

Gazdag Lászlóné (kuratóriumi tag): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pál János (kuratóriumi tag):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Baán Dénes (felügyelőbizottság elnöke): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Mészáros Tibor (felügyelőbizottság tagja): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Szurmay Zoltán (felügyelőbizottság tagja): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt  eredeti  elektronikus dokumentum BAÁN
DÉNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.05.17. 21.07.03


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BAÁN DÉNES
Születési hely: BUDAPEST
Születési dátum: 1948.04.02.
Anyja neve: SZABÓ MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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