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1. Számviteli beszámoló 

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetı meg. 

1.2. Könyvvizsgálat 

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

2. A szervezet bemutatása 

2.1. Elérhetıség 

A szervezet elérhetısége: 8272. Óbudavár, Kistelek utca 2. e-mail: iroda@schoenstatt.hu, web: 
http://csaladok.schoenstatt.hu/, tel:87/655014; 20/2212411, fax: 87/655014 

2.2. Azonosító adatok 

A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Családok a Családért Egyesület besorolása, közhasznú 
szervezet. A regisztrációt végzı szerv neve, Veszprém Megyei Bíróság, a szervezet nyilvántartási 
száma Pk. 60 074/1992/2, nyilvántartásba vétel idıpontja 1992.04.28., adószáma: 19265836-1-19 

 

A szervezet elnöke, Dr. Endrédy István, 1196 Budapest, Zrínyi u. 76. 

Alelnökei: Ther Antal, 8247 Hidegkút, Fı u. 68. és Vértesaljai János 8315 Gyenesdiás, Széchenyi u. 1. 

2.3. Tevékenység általában 

A Családok a Családért Egyesület megalakulásának célja: a család-gyermek és ifjúság védelem, 
családsegítés, családi élet minıségének javítása, a családok erısítése. 

Az élettelen és élı természet szeretetére, tiszteletére és megbecsülésére nevelés. 

Tevékenysége: 

Az Egyesület a család-, gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális gondoskodás, hátrányos helyzető 
csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése és a természetvédelem területén fejt ki 
tevékenységet, országos hatókörrel. 

Alaptevékenysége: A schönstatti családpedagógia módszereivel alkalmankénti, hétvégi, ill. egyhetes 
bentlakásos családtáborokat tart, amelyen az egész család részt vesz. A táborok a családi élettel 
kapcsolatos elıadásokat, tapasztalatcseréket, közösségépítı programokat foglalnak magukba.  

Folyamatos kapcsolattartással gondoskodik a családok kísérésérıl, közösségeik segítésérıl. 

Adományokat győjt a rászoruló családok részvételi költségeinek részbeni, esetenként  teljes fedezésére. 

Újság és kiadványok készítésével, a családok számára való rendelkezésre bocsátással is segíti a családi 
élet javítását. 

2.4. Közhasznú tevékenység 

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzıi, körülményei - az 
alábbiakban foglalható össze:  
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Az egyesület közhasznú tevékenysége a család, gyermek és ifjúságvédelem, és a családsegítés. 2011-
ben a nyári családtáborokban 166 család vett részt, átlagosan 4 gyermekkel. Évközi rendezvényeinken 
280-290 családot fogadtunk. 

 

 

Az egyesület közhasznú, mert: 

• Az utolsó két év átlagos bevétele 25 181 000Ft. 

• A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek 
kiutalt összeg a bevétel 6,7%-a. 

• A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások az utolsó két év 
átlagában az összes ráfordítás 95,5%-a. 

• Az egyesület tevékenységét 124 fı állandó önkéntes segíti. 2011-ben ezen felül 139 fı alkalmi 
önkéntes mőködött közre a rendezvényein a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. 
évi LXXXVIII. Törvénynek megfelelıen. 

 

Az egyesület minden befolyt adományt, az adományozók szándékának megfelelıen a közhasznú 
tevékenység költségeire használt fel. Minden vállalkozásból befolyt bevételt a közhasznú tevékenység 
ellátására fordított. 

Az Egyesület a közhasznú tevékenységét egész évben, folyamatosan ellátta. 

3. A vagyon felhasználása 

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: 
 
Vagyoni helyzet alakulása 

 Változás 
Megnevezés (1000HUF) Elızı év Tárgyév Értékben %-ban 

Induló tıke 2 2 0 0.00 

Tıkeváltozás 129 451 129 515 64 0.05 

Vállalkozási eredmény 480 - 411 - 891 - 185.63 

Közhasznú tevékenység eredménye - 416 -3 485 -3 069 - 737.74 
 

4. Költségvetési támogatások felhasználása 

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzıi a tárgyévi 
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra. 

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 

A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Költségvetési támogatások felhasználása 
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 Kapott Felhasználás  
Támogatás (1000HUF) összeg Célszerint Mőködési Maradvány 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú 
felhasználására 1 641 0 1 641 0 

Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített 
állami pénzalap és szervei 500 0 500 0 

Helyi önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 

Települési önkormányzatok társulásai és ezek 
szervei 0 0 0 0 

Alapító 0 0 0 0 

Más forrás 0 0 0 0 

Összesen: 2 141 0 2 141 0 
 

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

5.1. Bevételek 

Kapott támogatások 

A Családok a Családért Egyesület tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti 
bontásban az alábbi táblázat: 
 
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként 

Támogató Összeg 
(1000HUF) 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 1 641 
Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei 500 
Helyi önkormányzatok és szervei 0 
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 
Alapító 0 
Más forrás 0 

Összesen: 2 141 
 

Pályázati úton elnyert támogatások 

A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: 
 
Pályázati úton elnyert támogatások 

 Elnyert 
Pályázat Kiíró összeg 

1000HUF 

NCA pályázat Állami pályázat 500 
Összesen:   500 

 

Tagdíjból származó bevételek 
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A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. 

Közhasznú tevékenység bevételei 

A Családok a Családért Egyesület közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi 
táblázat: 
 
Közhasznú tevékenység bevételei 

Jogcím Összeg 
(1000HUF) 

Szja 1% 1 641 
Támogatás magánszemély 18 567 
Támogatás gazdasági társaság 2 141 
Külföldrıl kapott támogatás 554 

Összesen: 22 903 
 

Egyéb közhasznú bevételek 

A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Közhasznú tevékenység egyéb bevételei 

Jogcím Összeg 
(1000HUF) 

Kamatbevétel banktól 10 

Összesen: 10 
 

Vállalkozási tevékenység bevételei 

A Családok a Családért Egyesület vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi 
táblázat: 
 
Vállalkozási tevékenység bevételei 

Jogcím Összeg 
(1000HUF) 

Szállás, étkezés 992 
Könyv, kiadvány értékesítés 56 
Összesen: 1 048 

 

5.2. Kiadások 

Cél szerinti juttatások 

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetıleg más juttatást nem 
nyújtott. 

Vezetı tisztségviselık juttatásai 

A szervezet vezetı tisztségviselıi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 

Közhasznú tevékenység mőködési költségei 



-6- 

Családok a Családért Egyesület Közhasznúsági jelentés 
[EsBo program] 

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó mőködési költségek az általános szabályok szerint kerültek 
elszámolásra. 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

A Családok a Családért Egyesület vállalkozási tevékenységének tárgyévi ráfordításait mutatja be az 
alábbi táblázat: 
 
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

Jogcím Összeg 
(1000HUF) 

Élelmiszerköltség 1 452 
Bérleti díj 7 
Összesen: 1 459 

 

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 

Közhasznúsági cél teljesülése 

A szervezet a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú 
céljának megfelelıen látta el. 

6. Köszönetnyilvánítás 

6.1. Köszönet a támogatóknak 

A Családok a Családért Egyesület ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének 
ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 


