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Szervezet 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 erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

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:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:
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1.4 Szervezet adószáma:
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Szervezet 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):
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Szervezet 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
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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Szervezet neve:

Dr. Ujváry Zoltán
tb. elnök

Székhely:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
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titkár
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tb. elnök

Székhely:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Dr. Bartha Elek

Levelezési cím:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Néprajzi Tanszék

A Györffy István Néprajzi Egyesület közhasznúsági beszámoló melléklete,
a 2015. évben végzett közhasznú tevékenységek

(készült a 2011. évi CXC. számú törvény alapján)

1. Számviteli beszámoló

A Györffy István Néprajzi Egyesület a 2015. évi tevékenységéről a számviteli

törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve kettős könyvvitelt készített és rövid

számviteli beszámolót állított össze. A részletes kimutatás a beszámoló mellékletében található.

2. A költségvetési támogatás felhasználása

2015-ben a Györffy István Néprajzi Egyesület nem részesült költségvetési támogatásban.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Mivel a Györffy István Néprajzi Egyesületnek nincs felhasználható vagyona, a vagyon

felhasználásával kapcsolatos kimutatás nem készült.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

A Györffy István Néprajzi Egyesület 2015-ben nem részesült pályázati úton elnyert
támogatásban.

5. Juttatások és támogatások mértéke

2015-ben a Györffy István Néprajzi Egyesület nem részesült költségvetési támogatásban.

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke, illetve összege

A Györffy István Néprajzi Egyesület vezető tisztségviselői semmilyen juttatásban nem

részesültek 20 15-ben.
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Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

7. Szervezeti élet

A vezető tisztségviselők rendszeresen üléseztek, általában háromhavonta, az egyesület

előtt álló feladatok megvitatása és megszervezése, valamint a felmerülő problémák megoldása

érdekében. Döntéseiknek köszönhetően az egyesület vállalt feladatait 2015-ben az agyagi

nehézségek ellenére is igyekezett teljesíteni. Ebben az évben az egyesületnek a korábbiakhoz

hasonlóan több tagja volt. 2015-ben is arra törekedtünk, hogy a szakmai közönség és az

intézményi partnerek mellett az egyetemi hallgatókat is tagokként és önkéntesként vonjuk be

az egyesületi munkába.

Az egyesület rendes éves közgyűlését 2015. április 28-án tartotta Debrecenben, a

Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékén. A közgyűlés beterjesztette és elfogadta a 2014. évi

beszámolót és a közhasznúsági jelentést, beterjesztette és elfogadta a 2014. évi költségvetést,

majd előterjesztette, megtárgyalta és elfogadta az egyesület 2015. évi munkatervét.

Az egyesület rendkívüli közgyűlést tartott 2015. augusztus 24-én Debrecenben, a

Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékén. A rendkívüli közgyűlés az egyesület alapszabályának

módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövegét az

előterjesztéssei egyezően nyílt szavazással, egyhangú szavazati aránnyal elfogadta. Ezt

követően a közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal meg szavazta, hogy a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően működik

tovább.

8.SzakInaitevékenység

8.1. Az egyesület kiadói tevékenysége

Az egyesület nagy erőkkel dolgozott a Néprajzi Látóhatár c. periodika 2014. évi

lapszámainak megjelentetésén. Mivel az egyesület a Néprajzi Látóhatár megjelentetéséhez

szükséges korábbi támogatási keretek felhasználásával nem tudott élni, így kiadói

tevékenységének megvalósítása nehezebbé vált.

8.2. Tudományos, tudományos-ismeretterjesztő programok és konferenciák

A Györffy István Néprajzi Egyesület egyik fő céljának megfelelve 2015-ben is számos

szakmai fórumon népszerűsítette a magyar néprajztudomány kutatási eredményeit.
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Tudományos ismeretterjesztő programsorozatunk már hagyományszerűen megtartott

rendezvényeit ebben az évben is nagy érdeklődéssei fogadták. A 2015. március 31 - április l.

között zajló HAK (Húsvéti ajándékkészités), valamint 2015. december 7-8. közötti KAK

(Karácsonyi ajándékkészités) programjain többféle korosztályt megszólítva mutattuk be a

magyar népi kultúra tárgyi és szellemi örökségének sajátosságait.

A Györffy István Néprajzi Egyesület támogatta ,,A víz szakralitása. Vallási terek,

vallási migrácio és a vizkultusz " című gyomaendrődi valláskonferencia (2015. április 18.) és

"A néprajz tudományos képzése és népszerűsítése" című tudományos ismeretterjesztő

konferencia (2015. szeptember 25.) megszervezését. Ezen utóbbi kitért a szaktudományos

előadások mellett működő tudományos ismeretterjesztő programok jelentőségének

megvitatására, amelyek a nem szakmabeliek számára is közérthetővé teszik a néprajz jelenbeli

és múltbeli jelentőségét.

A Kutatók éjszakáján interaktív néprajzi workshop és tudományos ismeretterjesztő

bemutató keretein belül ismertettük az alkalmazott néprajz technikáit, valamint egy rendhagyó

népviselet előadással vártuk az érdeklődőket. Az egyesület ezen programjait a Debreceni

Egyetem Néprajzi Tanszékévei és az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoporttal együttműködve

valósította meg. 2015. július 24-én "FOLKSTOP" elnevezésű programunk a Campus fesztivál

látogató közönségével ismertette meg a néprajztudomány sokszínűségét.

A programszervezés mellett az egyesület tagjai és önkéntesei tovább folytatták azt az

előző évben megkezdett tudományos ismeretterjesztő előadássorozatot, amelynek célja a

hagyományos népi kultúra egy-egy szeletének bemutatása és a néprajztudomány népszerűsítése

elsősorban a középiskolás korosztály körében (pl. a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola

néptánc tagozatosainak 2015. január 23-án.) A Science Café elnevezésű tudománynépszerűsítő

programsorozat keretein belül tartott előadásával 2015. december 2-án egyesületünk egy tagja

a tágabb értelemben vett közönség előtt is bemutathatta eddigi kutatásainak eredményeit.

8.3. Szakmai kapcsolatok kiépítése, megerősítése hasonló érdeklődésű szervezetekkel

Az egyesület vezetősége és tagjai a korábbiakhoz hasonlóan tovább erősítette

együttműködését más hazai és külföldi, határon túli intézményekkel és szakmai szervezetekkel,

mint például a Néprajzi Múzeummal, a Magyar Néprajzi Társasággal, a BBTE Néprajzi és

Kulturális Antropológiai Tanszékévei és a Kriza János Néprajzi Társasággal (Kolozsvár,

Románia), a Kiss Lajos Néprajzi Társasággal (Szabadka, Szerbia), a Debreceni Egyetem
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Néprajzi Tanszékével, vagy az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoporttal, illetve a freiburgi IVDE

néprajzi kutatóintézettel.

8.4. Tudományos-ismeretterjesztés és szakmai előadások

Az egyesület vezetősége és tagjai számos hazai és nemzetközi szakmai konferencián

szerepeltek és ehhez hasonlóan több magyarországi rendezvényen tartottak tudományos-

ismeretterjesztö elöadást, illetve azoknak szervezői voltak.

A Györffy István Néprajzi Egyesület 201S-ben is eredményes évet zárt.

Debrecen, 2016. március 30.

r. a ha Elek
Györffy István Néprajzi Egyesület

elnök
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Jegyzőkönyv

A Györffy István Néprajzi Egyesület 2016. április 25. napján II :00 órakor megtartott megismételt
közgyűlésérő\.

Közgyűlés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 346-os terem

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

1. Köszöntő és a közgyűlés határozatképességének megállapítása

Dr. Bartha Elek elnök megállapítja, hogy a 2016. április 25-én I 1.00 órára összehívott

megismételt közgyűlés a jelen lévő tagok számára való tekintet nélkül az Alapszabály értelmében

határozatképes.

II. Napirendi pontok - összesen 3 pont

Az elnök a közgyűlés napirendjét a kiküldött meghívó szerint ismerteti, majd felteszi a kérdést

azok elfogadására. A közgyűlés egyhangúlag megszavazza a 3 napirendi pontot, amelyek az alábbiak:

1. 2015. évi beszámoló, a közhasznúsági jelentés beterjesztése, elfogadása;

2. Az éves költségvetés beterjesztése, elfogadása;

3. 2016. évi munkaterv előterjesztése és jóváhagyása.

Ezt követően a közgyűlés napirenden kívül a jegyzőkönyv vezetőjeként Nagy Évát, a jegyzőkönyv

hitelesítőjeként Dombi Máriát és Telenkó Bazil Mihályt választotta meg.

1. napirendi pont: 2015. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés beterjesztése, elfogadás

A napirend első pontjaként Dr. Bartha Elek elnök beszámol a 2015. évi munkáról és beterjeszti a

2015. évi közhasznúsági mellékletet, ismerteti az egyesület szakmai tevékenységét: 2015. évi rendes

közgyűlés, az alapszabály módosítása az egyesület 2015. augusztus 24-én tartott rendkívüli

közgyűlésén, a Néprajzi Látóhatár 2014/1-2 és 3-4. számainak megjelentetése; interaktív és

tudománynépszerűsítő programok: pl. HAK, Kutatók Éjszakája; illetve szakmai előadások. (A 2015-

ban megrendezett programok részletes leírását lásd a közhasznúsági mellékletben)

Az elnök felkéri a jelenlévőket, hogy szóljanak hozzá a jelentéshez. Mivel nem történt

hozzászólás, az elnök megköszöni az egyesület önkénteseinek munkáját, ezt követően felteszi a



kérdést, hogy a közgyűlés elfogadja-e a 2015. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést. A szavazás

után megállapítja, hogy ajelenlévők egyhangúlag elfogadják a jelentést.

1/2016. (04.25.) közgyűlési határozat: a közgyűlés a 2015. évi beszámoló és közhasznúsági
jelentést az előterjesztéssei egyezően, egyhangú szavazati aránnyal elfogadja.

2. napirendi pont: Az éves költségvetés beterjesztése, elfogadása

Dr. Bartha Elek arra kéri Dr. Lovas Kiss Antalt, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság

elnökét, hogy számoljon be a Györffy István Néprajzi Egyesület 2015. évi pénzügyi helyzetéről és

ismertesse a számviteli beszámoló rövidített változatát.

Lovas Kiss Antal felolvassa a számviteli beszámolót - ennek teljes változata olvasható a

közhasznúsági beszámoló mellékletében. A rövidített számviteli beszámoló tartalmazza az Egyesület

bevételeit, a kiadásait, valamint a bankszámla, illetve a pénztár nyitó és záró egyenlegét. Az egyesület

pénzügyi helyzetét tekintve megállapítást nyert, hogy a nehéz helyzetben továbbra is rendkívül fontos

a tagdíjak befizetése.

Az elnök megköszöni Lovas Kiss Antal beszámolóját, majd felteszi a kérdést, hogy van-e

hozzászólás a számviteli beszámolóhoz. Mivel hozzászólás nem volt, így az elnök felteszi a kérdést,

hogy a közgyűlés elfogadja-e a 2015. évi számviteli beszámolót. A szavazás után megállapítja, hogya

jelen lévők azt egyhangúlag elfogadják.

2/2016. (04.25.) közgyűlési határozat: a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazati
aránnyal elfogadja a 2015. évi számviteli beszámolót.

3. napirendi pont: 2016. évi munkaterv előterjesztése és jóváhagyása

Az egyesület elnöke felkéri Lukácsné Marinka Melindát, az egyesület titkárát, hogy ismertesse az

egyesület 20 16-os munkatervét, amelyben szerepel: folytatódik a tudományos szakmai programok és a

tudományos ismereterjesztő programok szervezése (ezek közül már megrendezésre került az

Interational Relationships in Ethnology and Folklore c. nemzetközi konferencia - 2016.03.23. és a

HAK - Húsvéti ajándékkészítés - 2016. 03. 22-23.); a Néprajzi Látóhatár 2015-ös lapszámainak

nyomdai előkészítése; és a további, már hagyományosan megrendezett egyéb ismeretterjesztő

programok szervezése.

Az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e hozzászólás? Keményfi Róbert a 2016. évi

tudományos ismeretterjesztő programokon túl egy gyermekek számára tervezett szakmai nap

megrendezésének lehetőségéről ad tudósítást, amelyet a közgyűlés további feladatai közé sorolhat. A

hozzászólást követően, az elnök felteszi a kérdést, hogy a közgyűlés elfogadja-e az egyesület 2016. évi

munkatervét és a hozzászólásban megfogalmazott újabb feladatot. A szavazás után megállapítja, hogy

a jelen lévők azt egyhangúlag elfogadják.



3/2016. (04.25.) közgyűlési határozat: a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazati
aránnyal elfogadja a 2016. évi munkatervet és a szakmai nap szervezésének feladatát.

Ill. Zárszó

Az elnök megköszöni a megjelenteknek a közreműködést és berekeszti a közgyűlést.
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