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I. A szervezet alapadatai 

 

1. Név: Szegedi Szlovákok Egyesülete 

2. Képviselő: Bencsik János, elnök 

3. Székhely: 6721 Szeged, Osztróvszky u.6. 

4. Levelezési cím: 6721 Szeged, Osztróvszky u.6. 

5. Adószám: 18458185-1-06 

6. Bankszámlaszám: 57400217-10110629  

7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 

8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 60.114/1996/3 számú 1154,  
1996. június 19.  

9. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Pk.60.114/1996/10,  
1998. január 01. 
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II. Szegedi Szlovákok Egyesületének 2011. évi pénzü gyi mérlege 

 
A. Nyitó egyenleg: 2 422 533 Ft 

Pénztár: 415 426 Ft  
Valuta pénztár 976 821 Ft 
Bankszámlaegyenleg: 927 087 Ft 
Lekötött betét 103 199 Ft  

 

B. Pénzbevételek 
1. Wekerle Sándor Alapkezelő 300 000 Ft 
2. Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 245 000 Ft 
3. NCA 100 000 Ft 
4. Országos Szlovák Önkormányzat 50 000 Ft 
5. Határon túli Szlovákok Hivatala 1 173 090 Ft 
6. Szja 1% 113 426 Ft 
7. Tagdíjbevétel 73 000 Ft 
8. Kamat bevételek 6 304 Ft  
9. Tagi hozzájárulások (önerő) 2 364 025 Ft 
Bevétel összesen 5 424 845 Ft 

A+B összesen 7 847 378 Ft 

C. Kiadások 
Irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagköltség 16 290 Ft 
Nyelvoktatás költsége 200 000 Ft 
Téli tábor: szállás 977 861 Ft 
Nyári tábor: szállás, belépők 1 033 853 Ft 
Postaköltség 29 820 Ft 
Telefonköltség 130 900 Ft 
Bankköltség 38 501 Ft 
Könyvelési díj 120 000 Ft 
Utazás (nyári és téli tábor), kiküldetés, autópálya-matrica 706 021 Ft 
Kis értékű tárgyi eszköz 129 790 Ft 
Újság, könyv 16 320 Ft 
Bérleti díj 237 500 Ft 
Honlap-fenntartás 200 000 Ft 
Tagdíj 20 397 Ft 
Virág, koszorú 31 500 Ft 
Élelmiszer (programokon vendéglátás: sütemény, üdítő) 82 088 Ft 
Számítógép-alkatrész 65 240 Ft 
Javítási költség 3 750 Ft 
Szlovákiai nyelvtáborok programjainak költsége 43 290 Ft 
Szállásköltség, élelmezés (gyetvaiak) 206 491 Ft 
Notebook 152 250 Ft 
Hatósági bizonyítvány 3 100 Ft 
Összes kiadás 2011-ben 5 144 962 Ft 
 

D. 2011. évre rendelkezésre álló pénzeszközök 7 847 378 Ft 
C. Kiadás – 5 144 962 Ft 
E. Pénzmaradvány (D–C) 2 702 416 Ft  

Pénztár 101 223 Ft 
Valuta pénztár 703 857 Ft 
Bankszámlaegyenleg 620 321 Ft 
Lekötött betét 107 601 Ft 
Elkülönített számla 1 169 414 Ft 



 
 

III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasznál ásáról 2011. évben 
 
Tárgyévben a Szervezet 1 808 426 Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is 
használta. A kapott támogatás összege 104 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. 
 
1. A Wekerle Sándor Alapkezelőtől 300 000 Ft támogatást kaptunk az egyesület 
célszerinti működéséhez, melynek felhasználása az alábbiak szerint történt: 
Egy laptopot vásároltunk operációs rendszerrel, telefon és utazási költségeinket finanszíroztuk 
az összegből. 2012. januárban számoltunk el. 
 
2. A Szegedi Szlovák Önkormányzattól 1 245 000 Ft-ot kaptunk, melyből a szlovákiai téli 
nyelvi táborra, a nőnapi ünnepség költségére a Szegedi Nemzetiségi Nyár rendezvényeire, 
nyelvoktatásra és a júliusi nyári táborra fordítottuk Közös programunk a filmszemle melynek 
költségeihez szintén hozzájárult az Önkormányzat, Závada Pál irodalmi estjének propagálása. 
 
3. Az Országos Szlovák Önkormányzattól 50 000 Ft-ot kaptunk , melyet a június 5-i 
Szlovák Kultúra Napja rendezvényének költségeire fordítottunk. 2011. decemberben 
számoltunk el. 
 
4. Az NCA dél-alföldi régiójától 100 000 Ft támogatást kaptunk működésre, 2011. 
októberben kellett elszámolnunk, laptopvásárlásra, valamint könyvelési díjra fordítottuk. 
 
5. A 2011-ben részünkre átutalt szja 1% 116 426 Ft volt. A 2010-ben megkapott összeget 
(64 257 Ft), a téli táborra fordítottuk. A felhasználást a honlapunkon tettük közzé. 
 
A lezárt pályázatokkal határidőben elszámoltunk. 
 
 

IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás  
 
A rendelkezésre álló pénzeszközök egy részét működésre költöttük (könyvelési díj 
honlapfenntartás, kis értékű eszközbeszerzés). Ebben az évben nagy értékű tárgyi eszköz egy 
laptop beszerzés volt. Bevételeink jelentős részét programokra fordítottuk, ezek jellemzően 
pályázat útján nyert összegek, valamint tagi hozzájárulásból valósultak meg (részletezve az I. 
fejezetben). 
 

V. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 
(a létesítő okiratban meghatározott tevékenység keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli 

szolgáltatás) 
 
Célszerinti tevékenységünk: a Szegeden diaszpórában élő szlovákok ösztönzése és segítése 
nemzetiségük megtartása, kultúrájuk, nyelvük használatára, megőrzésére és fejlesztésére. A 
magyarországi, ezen belül különösképpen a szegedi, valamint a szlovákiai szlovákság 
kultúrájának és értékeinek bemutatása és megismertetése. Szeged város Szlovákiával való 
kapcsolatának elősegítése. Együttműködés más helyi, regionális és országos szlovák 
szervezetekkel, valamint egyéb, elsősorban szegedi kisebbségi önkormányzatokkal és 
szerveződésekkel. Kapcsolattartás és együttműködés a határon túli, szlovákiai és harmadik 
országbeli szlovák kulturális szervezetekkel. A fenti programjaink során ezek valósultak meg. 
Pénzbeli szolgáltatást nem nyújtottunk senkinek. 
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VI. Kimutatás központi szervt ől, elkülönített pénzalaptól, helyi 
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzat tól, települési 

önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási ön kormányzattól és 
mindezek szerveit ől kapott támogatásról 

 
Tárgyévben közösségünk összesen 1 808 426 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 104 
ezer Ft-tal több, mint az előző évben.  
 
1. Wekerle Sándor Alapkezelő 300 000 Ft  
2. Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 245 000 Ft 
3. Országos Szlovák Önkormányzat 50 000 Ft 
4. NCA 100 000 Ft 
5. Szja 1% 113 426 Ft 
Támogatások összesen 1 808 426 Ft 
 
 

VII. Kimutatás a vezet ő tisztségvisel őknek nyújtott juttatásokról 
 
Háromtagú vezetőségünk (elnök, titkár, gazdasági vezető) társadalmi munkában látja el a 
teendőket: programok szervezése, banki ügyek intézése, pályázatírás, elszámolás.  
A vezető tisztségviselők tevékenységüket díjazás nélkül látják el, semmilyen külön 
juttatásban nem részesültek.  

 

VIII. A közhasznú tevékenységr ől szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
(Szervezetünk közhasznú tevékenysége: a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel 
kapcsolatos tevékenység, mely az előbbiekben részletezett célszerinti tevékenység során 
valósul meg) 

Állandó programunk a tanévben működő Vasárnapi Iskola, ahol a diákok korcsoport 
szerint három csoportban tanulják a szlovák nyelvet szaktanár segítségével heti 
rendszerességgel. Mindez székhelyünkön, illetve az előre egyeztetett helyszíneken történik. 
Székhelyünkön a tagságnak lehetősége nyílik egyéb más összejövetelekre, szlovák nyelvű 
lapok, kiadványok olvasására, videózásra és Internet használatra. A szlovákiai útjaink az 
anyaországgal való kapcsolattartást és a nyelvgyakorlást, sportolást segítették. 

Szervezetünk célja a Szegeden diaszpórában élő szlovákok ösztönzése és segítése 
nemzetiségük megtartása, kultúrájuk, nyelvük használatára, megőrzésére és fejlesztésére. A 
magyarországi, ezen belül különösképpen a szegedi, valamint a szlovákiai szlovákság 
kultúrájának és értékeinek bemutatása és megismertetése. Szeged város Szlovákiával való 
kapcsolatának elősegítése, együttműködés más helyi, regionális és országos szlovák 
szervezetekkel, valamint egyéb, elsősorban szegedi kisebbségi önkormányzatokkal és 
szerveződésekkel. A közös célok érdekében a fenti szervezetekkel tevékenységünk 
összehangolása és közös programok szervezése. Kapcsolattartás és együttműködés a határon 
túli, szlovákiai és harmadik országbeli szlovák kulturális szervezetekkel. Ennek szellemében 
állítjuk össze éves programunkat is, melyet 2011-ben is sikeresen bonyolítottunk. 
Programjainkat honlapunkon is közzé tettük (www.szegediszlovakok.hu), melynek 
segítségével évekre visszamenőleg nyomon követhető tevékenységünk. Különös figyelmet 
fordítunk a fiatalok identitásának megtartására, nyelvi fejlődésükre.  
– Januárban volt a hagyományos téli nyelvtábor. 
– A tótkomlósi amatőr színjátszó csoport szórakoztatta a szegedi közönséget március 8-án. 
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– A költészet napján, április 11-én Kormos Sándor 70. születésnapja alkalmából rendeztünk 
közönségtalálkozót a költővel. 

– A Szegedi Nyár nemzetiségi napjai rendezvényére gyetvai fafaragók és festők tárlatával 
vártuk székhelyünkön az érdeklődőket; a Nemzetiségi Gálán a budapesti Lipa 
Folklóregyüttes mutatkozott be a szabadtéri színpadon a Dóm mellett. Este a Vertigo 
Szlovák Színház Szerencsehatos című vígjátékával vendégszerepelt a Százszorszép 
Gyerekházban. A szlovák nyelvű előadást magyarul feliratoztuk. 

– A szlovák kultúra napját június 5-én ünnepeltük, ahol a Szegedi Szlovák Önkormányzat 
által alapított Szegedi Szlovákokért díj is átadásra került. A díjátadó előtt Vasárnapi 
Iskolánk diákjai adtak rövid műsort, szlovákul szavaltak és népdalokat adtak elő. A 
Szegedi Szlovák Önkormányzat elnöke, Racskó Tamás is ízelítőt adott saját 
költeményeiből. Ezt követően adták át az önkormányzat díját. A postumus Szegedi 
Szlovákokért díjat dr. Bacsa Pálnak adományozta a helyi önkormányzat. A szegedi 
szlovák tanszék egykori professzorára emlékezve, a díjat gyermekei Éva és Árpád vették 
át. A programon a tótkomlósi Tremoló mandolinzenekar is bemutatkozott. 

– Júliusban volt a nyári nyelvi tábor, ahol Selmecbánya és környéke nevezetességeivel, 
természeti adottságaival ismerkedtünk meg. 

– Szeptemberben egy rendhagyó irodalmi estet szervezett a szegedi Maszk Egyesület, 
melyen apa és fia, Závada Pál és Závada Péter mutatkoztak be. E rendezvény 
közönségszervezésében segítettünk.  

– Évek óta nagy sikerrel szervezzük meg a Szlovák Filmhetet a szegedi Művészmozi 
Alapítvánnyal együtt. E rendezvény megszervezésében nagy segítséget nyújtott az 
Országos Szlovák Önkormányzat Vertigo Szlovák Színháza, illetve a Szlovák Filmintézet 
is. A Szegedi Szlovák Önkormányzatnak köszönhetően a rendezvényen szinkrontolmá-
csolást tudtunk biztosítani.  

 
 
 
 

Bencsik János 
elnök 

 
 
 
 
 
 
 

IX. Közgy űlési határozat közhasznúsági jelentés elfogadásáról  
 
A közhasznúsági jelentést a Közgyűlés 2012. február 27-én megtartott ülésén 3/2012. (II. 27.) 
számú közgyűlési határozatával elfogadta. 


