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Kozhasznnsagi jelentes

2008



A MINYATA Egyesiilet a 2008-as evben a janmir 16-i kozgyiilesen elfogadott

Alapszabalyban szereplo kozhasznu tevekenysegeivel foglalkozott.

• szocialis tevekenyseg, csaladsegites (Khtv. 26. § (1) bek. C) 2. pont);

• neveles, oktarns, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes (Khtv. 26. § (1) bek. C)

4. pont);

• kulturalis tevekenyseg (Khtv. 26. § (1) bek. C) 5. pont;;

• sporttevekenyseg (Khtv. 26. § (1) bek. C) 14. pont)

A 2007-es sikertelen palyazatok tapasztalataib61 okulva megvaltoztattuk AlapszabaIyunkat

es szemelyi valtozasok tOrtent tagsagunkban, illetve a vezetosegben is, melynek

eredmenyekeppen a tavasszal irt paIyazataink rendkiviil sikeresek voltak. Bejutottunk a

Szocirilis es Csalridiigyi Miniszterium onkentes nyilvantartasaba es elkezdtiik onkenteseink

tovabbkepzeset, hogy hatekonyabban lcithassakel EgyesUleti feladataikat.

2008. januar 1.-tol jogosultta valtunk maganszemelyek szemelyi jovedelemad6janak 1%-nak

fogadasara, elso kampanyunk nagy sikerrel zarult, mely forrasb61 elindithattunk masodik

projektiinket, a Teritesmentes Szinhrizlritogatrisi Programot.

Az ev soran tObb reg6ta tervezett beruhazasunk is megva16sult kii16nbozo palyazati

forrasokb61, igy ajovoben meg hatekonyabban dolgozhatunk celjaink megva16sitasan.



Szabalyozasi hatter

A Fovarosi Bir6sag az Egyesliletet 2005. julius 6-an vette nyilvantartasba 11572. sorszam

alatt Micimack6 Nyari Tabor a Gyerekekert Egyestilet newel.

Az Egyeslilet 2005. december 15.-tol a Fovarosi Bir6sag 9. Pk.60.420/2005/S. vegzese

alapjan kozhasznunak minostil.

Az Egyesiilet nevenek MlNYATA Egyesiiletre torteno megvaltoztatasar61 sz616 vegzes

2007. februar 9.-en lepett hataIyba.

Az Egyesiilet 200S. marcius 6.-t61 szerepel a Szocialis es Csaladtigyi Miniszterium onkentes

nyilvantartasaban, mint fogad6 szervezet, 74S-as sorszammal.

Az Egyesiilet vagyoni es penztigyi helyzeterol az egyszeres konyvvitel rendszereben teljes

koru elszamolast vezet, melyet a naptari ev vegevel zar Ie. Eves mukodeserol, vagyoni,

penziigyi es jovedelmi helyzeterol eves beszamo16t keszit. A merlegkeszites hatiridejenek

idopon~a februar 2S-a.



Egyesiileti hatter

A 2008. janwir 16-an megtartott kozgyiileslinkon Dalos Zoltan lemondott szamvizsgal6

bizottsagi tagsagar61, ut6dja Egyeslilerunk ujonnan felvett tagja: Mehes Karolina lett. Nemeth

Gaborne lemondott elnokhelyettesi tisztseger61, ut6dja Dalos Zoltan ebben a pozici6ban.

2008-as evben nagyobb hangsulyt helyeztlink az Egyeslilet onkenteseinek kozossege

formalasara, t5bb talalkoz6t szerveztiink. Marcius 6-an a Szocialis is Csaladiigyi

Miniszterium felvette a MlNYATA Egyesiiletet az onkentes nyilvantartasba 748-as sorszam

alatt (a hatarozat digitalis masolata megtekinthet6 a honlapon, a "R6Iunk" menlipont alatt).

December 31-ig 31 onkenteslinket regisztraltuk a 2005. evi LXXXVIII. tv-ben foglaltaknak

megfelel6en.

Egyeslilerunk elkOtelezett hive a fenntartat6 fejl6desnek, hiszen ez misszi6javal teljes

osszhangban van. Ennek megfelel6en t5rekedtlink a tudasalapu tarsadalom epitesere is,

feln6ttkepzesi programokon inditottuk onkenteseinket, az elethosszig tart6 tanulas jegyeben.

Az Egyeslilet egyik tagja szervezeseben egyik tagja reszt vett az Infonia Alapitvany 2008.

januar-februaljaban tartott, Civilinfo elnevezesii tanfolyaman, mely kepzest kival6

min6sitessel zarta. Az itt szerzett tudast sikeresen alkalmazta az Egyeslilet munkajaban.

Az Egyeslilet szervezeseben egy tagja reszt vett az "Orizziik meg" Ifjitsagi K6rnyezetvedelmi

Egyesiilet januar 23-24-en tartott palyazatir6i-projektkezelesi kepzesen. Az itt szerzett tudas is

nagyon hasznosnak bizonyult.



Anyagi hatter

Egyesiiletlink kozhasznu tevekenyseget palyazatokb6I, maganszemelyek adomanyaib6I,

valamint a Szemelyi lovedelemad6k 1%-b61befolyt osszegb61 fmanszirozta.

A Nonprofit Informaci6s Oktat6 Kozpont altaI kiirt Civiltech program kereteben

kedvezmenyes am Microsoft Iicenszek vasarlasara nyert Iehet6seget.

A F6varosi KozgyiJ1es Oktatasi es Jjjusagpolitikai Bizottsaga altaI Nyari taborok

tamogatasara kiirt palyazatan 133.500 Ft-ot,

A F6varosi Kozgyilles EselyegyenlOsegi, Foglalkoztataspolitikai es Kisebbsegi Bizottsaga

altaI kezelt Eselyegyenl6segi/Civil celu bizottsagi keret celtartalekab61 pedig 150.000 Ft-ot

nyert el az Egyesiilet.

A Nemzeti Civil Alapprogram mukodesi koltsegekre kiirt paIyazatan 400.000 Ft-ot itelt meg

a kollegium az Egyesiiletnek.

2007. novemberet61 keszliltlink 1 %-os kampanyunkra, ugyanis 2007. decemberet61 vagyunk

jogosultak az SZlA 1 %-nak fogadasara. Adatbazist epitettlink, felkeszliltlink a sz6bajov6

koltseghatekony kommunikaci6s mediumok igenybevetelere es megtervezruk a kampany

koltsegallokaci6jat.

Hatekony egyszazalekos kampanyunk eredmenyekent az eIs6 evben, amikor jogosultak

voltunk a Szemelyi lovedelemad6k egy szazalekanak fogadasara 382.556 Ft-ot kaptunk

maganszemelyekt6I, akiknek ezuton is szeretnenk koszonetet mondani, amiert minket jelOitek

meg ad6bevallasukban.



Maganszemelyekt61 penzadomanyokat, es tObb hasznos targyadomanyt kaptunk, melyeket

fel tudtunk hasznalni a nyari projektekben, iIletve evkozi miikodeslinkben. Ezuton is koszonet

erte! Adomanyoz6ink nevsora megtekinthet6 a honlapon a "Tamogat6k" menlipont alatt.

Nyari taborunkhoz a McDonald's hamburgerekkel, az Alexandra es Victoria kiad6k

ajandekkonyvekkel, az ORFK Orszagos Balesetmegelozesi Bizottsaga ajandektargyakkal, a

Colossal Kft. technikai felszerelessel, Balatonalmadi varos onkormanyzata kedvezmenyes

strandbelep6kkel jarult hozza. Az Alomvidampark Kft. felfUjhat6 gyermekjatekai, a Szegedi

Miniszinhaz el6adasai es az ORFK RF Biinmegelozesi osztalya altaI szervezett Minipolice

jliteka tartalmas sz6rakozast nytijtottak a taboroz6knak. A Balatonalmadi

Rendorkapitanysagt61 kolcsonkapott kerekparok es akadalypalya, valamint a helyszinen

tartott eszkozbemutat6k drogprevenci6s-, szexualis zaklarns- es kozlekedesbiztonsagi temaju

el6adasai szinten nagyon sz6rakoztat6k illetve hasznosak voltak.

Az UNAS Online Kft. j6volmb61 internetes mrhelylinket ketszeresere duzzadt, igy

lehet6seglink nyilt vide6anyagokat is feltOltenihonlapukra.

Az NCA miikodesi koltseg paIyazamn elnyert osszegbOl sikerlilt olyan beruhazasokat

vegrehajtanunk, melyek az adminisztraci6t, az adomanyszervezest es a palyazatirast, valamint

projektjeink nyilvanossa tetelet Ienyegesen konnyebbe teszik, igy az EgyesUlet tulajdonaba

kerlilt egy mobiltelefon keszUlek, egy laptop, egy multifunkci6s nyomtat6, szkenner es

fenymasol6, es egy digimlis fenykepez6gep.



Tevekenysegiink

Egyeslilerunk (doIgoz6i es) onkentesei eIkoteIezettek a fenntarthat6 fejI6des mellett. Nem

haszmilnak papfralapu kommunikaci6t, csak elektronikusan es telefonon tartjak a kapcsolatot

a szemelyes taIaIkoz6kon felill. Kizar6Iag a kozigazgamsi szervekkel kenyszerilIilnk

Ievelezesre.

Egyeslilerunk deIegaIt egy tagot a Nemzeti Fenntarthat6 FejI6desi Tanacs Ifjusagi- es

Retegszervezeteket kepviseI6k tagvaIaszt6 gyiiIesere, ahol szavazatszamIaI6i tisztseget Iatott

el.

Egyeslilerunk tagjai reszt vettek 2008 apr. 3-an a Magyar Ellena1l6k es Antifasisztak

Szovetsege rendezvenyen, a Fiumei uti temet6ben, a II. vilaghabom magyar aldozatainak

emlekmiivenel tartott megemlekezesen, es ott koszomt heIyeztek el.

2008. 6szen cikk jelent meg az EgyesilIetr6I partnerilnk, az SOS Gyermekfalu Alapitwiny

honlapjan, melyben bemutattak Egyeslilerunket es irtak a nalunk mborozott gyermekek

elmenyeir6l.

A Civil Iroda Alapitwiny Nonprofit kozlemenyek cfrnii Iapja 2008. evi 1. szamaban pubIikaIta

Egyesillerunk I%-os beszamoI6jat.



A 2007. 6szen megalkotott honlapunk folyamatosan mUk6d6tt, internetes elerhet6seget

biztositva tamogatottaink, partnereink es tamogat6ink szamara. A honlap atl<ithat6va teszi

gazdalkodasunkat, megtekinthet6 rajta Alapszabalyunk, k6ltsegveteseink, k5zhasznusagi

jelenteseinket es elerhet6segeink. MUk6desiinkr61 es taborainkr61 folyamatosan be tudunk

szamolni, kepek es vide6k bemutatasaval is, melyek interaktivan m6don, f6rumon keresztiil

kommentalhat6k. Ugyanitt palyazatfigyelesi es -tanacsadasi feladatokat is ellatunk, a

k6z5ssegi feladatokon rul.

Az ev elejet61 kesziiltiink a nyari taborunkhoz sziikseges anyagi keretek megteremtesere.

T6bb palyazatot is irtunk es tObb potencialis tamogat6val vettiik fel a kapcsolatot, igy az

Egyesiilet tOrteneteben el6sz5r sikeriilt haromturnusos tabort szervezniink, junius 16. es julius

7-e k6z5tt, majdnem 200 gyermek reszveteIevel.

A tabort emttal is Kaptalanfiireden, a Szolnoki Gyermek es Ifjitsagi Kozalapitvany taboraba

szerveztiik. A gyermekek t6bbsegenek utaztatasa aut6busszal tOrtent. A harem turnus soran

6sszesen negy alkalommal fordult a busz a taborhely es Budapest k6z5tt. A tabori

programokhoz sZiiksegestechnikai-, sport-, kezmiives eszk5z5ket, ajandekokat es edessegeket

kii15n kocsival szallitottuk. A taborvezet6i felel6sseget Dalos Laszl6, az Egyesiilet

eln5khelyettese viselte.

Az els6 turnusban (2008.06.16.-2008.06.23.) 61, a masodikban (06.23.-06.30.) 67, a

harmadikban (06.30.-07-07.) pedig 66 hatranyos helyzetii gyermek taborozott veliink, akiket

partnerszervezeteink kiildtek nagycsaladb6l, csonkacsaladb61, az egesz orszag teriileter6l. 54-

en nevel6otthonb61, tovabbi 9 f6 pedig kii15nfele nevel6csaladokb61 erkezett hozzank. T6bb

taboroz6nk roma szarmazasu.

Programunk valtozatos volt, nem csak a balatoni rurd6zesre korlatoz6dtak: k5z6ssegi

j<itekokat, sportversenyeket, szellemi vetelked6ket, kirandulasokat, kezmiives-foglalkozasokat

es diszk6kat is szerveziink, tamogat6ink, partnereink j6voltab61 a gyerekek lathattak szinhazi



el6adast, forgathattak sajat filmet (megtekinthet6 a honlapon), nyomozhattak egy rend6rsegi

akadalyversenyen, de el is indithattak a szirenat igazi rend6raut6ban, tovabba felfUjhat6

gyermekjatekokban ugraIhattak egy egesz napon kereszttil.

A 2008-ban elinditott uj projekttink nagyon sikeresen indult, osszesen 50 gyermeket es

kiser6iket juttattuk el a Central Szinhazba (volt Vidamszinpad), a Studio K-ba es a Barka

Szinhazba.



Az Egyesiilet vagyonanak felhasznalasa

Az Egyesiilet vagyona az Anyagi hatter, mfg felhaszmilasa a TevekenysegUnk cfmszo alatt

olvashato.

Elozo ev Targyev

Sorsz. A tetel megnevezese 2007 2008

(e Ft) (e Ft)
1. A. Befektetett eszkozok (2-4. sorok) - 125

2. I. Immaterial is javak - -
3. II. Targyi eszkozok - 125
4. III. Befektetett penzUgyi eszkozok - -

5. B. Forgoeszkozok (6-9. sorok) 202 611

6. I. Keszletek - -
7. II. Kovetelesek - -

8. III. Ertekpapfrok - -
9. IV. Penzeszkozok 202 611
10. ESZKOZOK (AKTIV AK) OSSZESEN (1.+ 5. sor) 202 736

11. C. Sajat toke (12-16. sorok) 202 736

12. I. Indulo toke / Jegyzett toke - -
13. II. Tokevaltozas / Eredmeny 21 202
14. III. Lekot6tt tartalek - -

IV.Targyevi eredmeny alaptevekenysegbol
181 534

15. (kozhasznu)

16. V. Targyevi eredmeny vallalkozasi tevekenysegb61 - -

17. D. Tartalek - -

18. E. Celtartalek - -
19. F. Kotelezettsegek (20-21. sorok) - -
20. I. Hosszu lejaratu kotelezettsegek - -
21. II. Rovid lejararu kotelezettsegek - -

22.
FoRRAsOK (p ASsziv AK ) OSSZESEN

202 736
(11.+17.+18.+19. sor)



EI6z6 ev Targyev

Sorsz. A tetel megoevezese 2007 2008

(e Ft) (e Ft)

1. A. Osszes kozhaszou tevekeoyseg bevetele (I. + n.) 2030 6519

2. I. Penzligyileg rendezett bevetelek (1.+2.+3.+4.+5.) 2030 6519

3. 1. K6zhasznu celu miik6desre kapott timogatas 2030 1358

4. a) alapit6t61 - -

5. b) k6zponti k61tsegvetest61 - -

6. c) helyi 6nkormanyzatt61 - -

7. d) tirsadalombiztosit6t61 - -

8. e) egyeb 1930 1358

9. f) tovabbutalasi cellal kapott - -
10. 2. Palyazati uton elnyert timogatas 100 5084

11. 3. K6zhasznu tevekenysegb61 szarmaz6 bevetel - -

12. 4. Tagdijb61 szarmaz6 bevetel - -

13. 5. Egyeb bevetel - 77

14. II. Penzbevetelt nem jelent6 bevetelek - -

15. B. Vallalkozasi tevekeoyseg bevetele (1.+2.) - -
16. 1. Penzligyileg rendezett bevetelek - -

17. 2. Penzbevetelt nem jelent6 bevetelek - -

18. C. Teoyleges penzbevetelek (A/I.+B/1.) 2030 6519

19. D. Peozbevetelt oem jeleot6 bevetelek ( A/II.+B/2) - -

20. E. Kozhaszou tevekeoyseg raforditasai (1.+2.+3.+4.) 1849 5985

21. 1. Raforditiskent ervenyesithet6 kiadasok 1849 5874

22. Ebb61: tovabbutalt timogatas - -

23. 2. Raforditast j elent6 eszk6zvaltozasok - -

24. 3. Raforditastjelent6 elszamolasok - -

25. 4. Raforditaskent nem ervenyesithet6 kiadasok - 111



26. F. Vallalkozasi tevekenyseg rMorditasai (1.+2.+3.+4.) - -
27. 1. RMorditaskent ervenyesitheto kiadasok - -

28. 2. Raforditast jelento eszkozvaltozasok - -

29. 3. RMorditast jelento elszamolasok - -

30. 4. RMordftaskent nem ervenyesftheto kiadasok - -
3l. G. Targyevi penziigyi eredmeny (+-1.+-2) 181 534

I.Kozhasznu tevekenyseg targyevi penzligyi

32. eredmenye A1I.-E/l.-E/4 181 534

2. Vallalkozasi tevekenyseg targyevi penzligyi

33. eredmenye B/l.-F/l.-F/4 - -

34. H. Nem penzben realizalt eredmeny (+-1.+-2) - -

1. Kozhasznu tevekenyseg nem penzben realizalt

35. eredmenye AIII.-E/2.-E/3. . - -

2. Vallalkozasi tevekenyseg targyevi penzligyi

36. eredmenye B/2.-F/2.-F/3. - -

37. I. Adozas elotti eredmeny (B.ll.-F.ll)+-H2 - -
38. J. Fizetendo tarsasagi ado - -
39. K. Targyevi eredmeny 181 534

1. Kozhasznu tevekenyseg targyevi eredmenye

40. (A/l.+AIII.)-(E/l.+E/2.+E/3.) 181 534

2. Vallalkozasi tevekenyseg targyevi eredmenye
4l. (I-J) - -



42. A. PenzUgyileg rendezett szemelyi jellegii raforditasok -

43. 1. Berkoltseg -

44. ebb61: - megbizasi dijak -

45. - tiszteletdijak -

46. 2. Szemelyi jellegii egyeb kifizetesek -

47. 3. Berjarulekok -

48. B. Penziigyileg rendezett anyag jellegii raforditasok 216

49. C. Ertekcsokkenesi leiras 111

50. D. Penziigyileg rendezett egyeb jellegii rafordit<is 5658

E. A szervezet altaI nyujtott t<imogat<isok

51. (penziigyileg rendezett) -

52. F. Targyevben APEH altaI kiutalt t<imogat<isok 383

Kozponti koltsegvetesi szervt61, elkii16nitett atlami penzalapt61, kisebbsegi telepiilesi

onkormanyzatt61, telepiilesi onkormanyzatok tarsulas<it61, vagy ezek szerveit61 az Egyesiilet

nem kapott t<imogat<ist.

Az Egyesiilet a Fovarosi K6zgyiiles Oktatasi es !jjusagpolitikai Bizottsaga altaI Nyari t<iborok

tamogatasara kiirt palyazat<in 133.500 Ft.-ot, a Fovarosi K6zgyiiNs Eselyegyenlosegi,

Foglalkoztatdspolitikai es Kisebbsegi Bizottsaga altaI kezelt Eselyegyenlosegi/Civil celu

bizottsagi keret celtartalekab61 pedig 150.000 Ft.- ot nyert el.

A Szervezet tisztsegvisel6i nem reszesiiltek juttat<isban, a nekik nyu.jtott juttatasok erteke 0.-

Ft, osszege 0.- Ft, a tagok munkajukat terftes nelkiil vegeztek.

l09E Jest,
Epreserdo u. J0. II. Lh. 1/2.

P.h. .

Dalosne T6th Zsuzsanna

elnok


