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1. A szervezet alapadatai 

 

1. Név:       Szegedi Szlovákok Egyesülete 

2. Képviselő:      Bencsik János elnök, 

3. Székhely:       6722 Szeged, Osztróvszky u.6. 

4. Levelezési cím:      6722 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. év június hó 19 

9. Közhasznúsági végzés száma hatálya:  Pk.60.114/1996/10 
       1998. év január hó 01. 



Szegedi Szlovákok Egyesületének 2009. évi pénzügyi mérlege 

 
A. Nyitó egyenleg:                          3 017 052 Ft  
Pénztár:                          11 030 Ft 
Valuta pénztár                         442.670 Ft 
Bankszámlaegyenleg:                                                       2.563.352 Ft 
 
B. Pénzbevételek 
1. Országgyűléstől:         300.000 Ft 
2. Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat      930.000 Ft 
3. NCA                                                                                              200.000 Ft 
4. Országos Szlovák Önkormányzat      100.000 Ft 
5. Határon túli Szlovákok Hivatala               1 489 478 Ft 
6. Magyarországi Szlovákok Közh. Alapítvány     250 000 Ft 
7. Mo. Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány               100.000 Ft 
8. Szja 1%                 64 409 Ft 
9. tagdíjbevétel:            73.000 Ft 
10. Kamat bevételek:              61 095 Ft  
11. tagi hozzájárulások (önerő)                                                        2 262 917 Ft 
12. árfolyamnyereség                                                                          106 068 Ft 
bevétel összesen:                                                                    5 936 967 Ft 

A+B összesen:                           8 954 019 Ft 

C. Kiadások: 
irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyag ktg                                       5 210 Ft 
nyelvoktatás költsége                278 000 Ft 
posta ktg                     44 095 Ft 
Telefon költség                                   171 550 Ft 
Bankköltség                       47 540 Ft 
Könyvelési díj        100 000 Ft 
Utazás, kiküldetés , autópálya matrica      96 344 Ft 
kis értékű tárgyi eszköz          19 990 Ft 
Belföldi kiküldetési költségek                                                 454 784 Ft 
Újság, könyv          37 858 Ft 
Bérleti díj                    217 400 Ft 
Külföldi kiküldetési költségek              3 560 956 Ft 
rendezvények költségei      475 190 Ft 
Reklámmentes Freeweb domain szolg.     146 038 Ft 
hatósági díj, egyéb szolgáltatás       10 855 Ft 
egyéb              1 500 Ft 
Összes kiadás 2009-ben :               5 667 310 Ft 
 
D. 2009. évre rendelkezésre álló pénzeszközök              8 954 019 Ft 
C. Kiadás                                                     - 5 667 310 Ft 
E. Pénzmaradvány: (D-C)                 3 286 709 Ft 

Pénztár:                     151 625 Ft 
Valuta pénztár                     761 474 Ft 
Bankszámlaegyenleg:                                      945 005 Ft 
Lekötött betét                                                                         1 428 605 Ft 

 
 
 

Dr. Ocsovszki Imre                                                                        
Gazdasági vezető 



 
 
II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2009. évben 
 
1. Az országgyűléstől 3oo.ooo Ft támogatást kaptunk az egyesület célszerinti 
működéséhez, melynek felhasználása az alábbiak szerint történt: 
Telefondíjak egy részét, az egyéb költségeket (könyv, újság, fordítás), postaköltséget, utazási 
költségeket, kis értékű tárgyi eszközök beszerzését számoljuk el ebből az összegből.  
 
2. A Szegedi Szlovák Önkormányzattól 930.000 Ft-ot kaptunk, melyből a szlovákiai téli 
nyelvi táborra, a Szegedi Nemzetiségi Nyár rendezvényeire, nyelvoktatásra és a júliusi nyári 
táborra fordítottuk Közös programunk a filmszemle melynek költségeihez szintén hozzájárult 
az Önkormányzat. 
  
3. Az Országos Szlovák Önkormányzattól 100.000 Ft-ot kaptunk, melyből 40 000 Ft-ot a 
„ A čo ja miláčik?“  című darab előadójának (a Vertigo Szlovák Színház professzionális tagozata) 
fellépti díját fizettük, míg  60000 Ft-ból az ólublói várban  a belépődíjakat fizettük, és a nyári 
tábor résztvevőinek étkeztetésére finanszíroztuk. 
 
4. Az NCA-tól Dél-Alföldi régiótól 200.000 Ft támogatást kaptunk működésre, 2010 
júnsigig kell elszámolnunk, kommunikációs költségekre, könyvelési díjra, bankköltség 
kiegyenlítésére költhetjük, hasonlóan az előző évhez. 
 
5. A 2008. évi 1% -ot, mely 77.869 Ft volt a téli táborra fordítottuk. A felhasználást a 
Ludové Novinyban tettük közzé.  A 2009-ben megkapott összeget, még nem költöttük el. 
 
6. Magyarországi. Nemzeti és Etnikai. Kisebbségekért Közalapítványtól 100.000 Ft-ot 
nyertünk nyelvoktatásra, a projekt február 28-ig tart, folyamatban van. 
  
8.  A Határon túli Szlovákok Hivatalától 1 489 478 Ft-ot nyertünk, céltámogatásként. A 
filmszemle költségeit fizettük, azaz terembérlet, szállás, étkeztetés (Szlovákiából meghívott 
rendezők), műsorfüzet költsége. A nyári intenzív nyelvi táborunkat is támogatta a hivatal, 
szállást, étkezést számoltunk el.  
 
9. Lipa Közhasznú alapítványtól 250 000 Ft-ot kaptunk, melyből a máj 23-án megtartott 
nemzetiségi gálán fellépő Tótkomlósi Ifjúsági Fúvós és Koncertzenekar útiköltségére. 
fordítottunk, a rendezvény alatt a Komlósi Szlovák Szervezet tagjai ételbemutatót tartottak, az 
alapanyagok árát is ebből a pénzből fiezttük. Virágot vettünk, és vendégül láttuk a fellépőket 
a Pick klubban. 
 
A lezárt pályázatokkal határidőben elszámoltunk. 
 
IV.  A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
A rendelkezésre álló pénzeszközök egy részét működésre költöttük. Bevételeink jelentős 
részét programokra fordítottuk, ezek jellemzően pályázat útján nyert összegek. Ebben az 
évben nem volt nagy értékű eszköz beszerzés, egy külső merevlemezt vettünk. 
 
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. 
 
VI. Kimutatás központi szervtől, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól, 
kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, 
egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatásról 
 
1.Országgyűléstől:        300.000 Ft  
2.Szegedi Szlovák Kisebbségi. Önkormányzat.                930.000 Ft 
3. Országos Szlovák Önkormányzat                 100.000 Ft 
4. NCA         200.000 Ft 
5.Mo. Nemzeti és  Etn. Kisebbségekért Közalapítvány          100.000 Ft 
6. Szja 1%                                                                            64.409 Ft. 
Támogatások összesen:                                                      1.694.409 Ft 
 
VII. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

A vezető tisztségviselők tevékenységüket díjazás nélkül látják el, semmilyen külön 
juttatásban nem részesültek. 

 

VII. A közhasznú tevékenységről 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 segítették. 

Januárban rendeztük meg közgyűlésünket, majd februárban a szlovákiai Helpán intenzív 
nyelvi táborunkat. Márciusban a poprádi szlovák színház vendégszerepelt Pitvaroson, melyre a 
tagság is ellátogathatott. Áprilisban közös látogatást kínáltunk a tagság figyelmébe a tótkomósi 
Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 60 éve évfordulója és a Város Napja alkalmából 
rendezett ünnepségsorozatra. Májusban a Város Napja rendezvénysorozatra meghívtuk a 
Tótkomlósi Ifjúsági Fúvós és Koncertzenekart, vendégszereplésre hívtuk a Vertigo Szlovák 
Színház professzionális tagozatát, akik Tána Kusá És velem mi lesz, édes? című művét szlovák 
nyelven magyar felirattal mutatták be. A Nemzetiségi Nyár programján egy kiállítást is 
szerveztünk székhelyünkön „Tótkomlósi szőttesek” címmel, a Komlósi Szlovák Szervezete 
tagjai ételbemutatót is tartottak az érdeklődőknek, ahol megmutatták hogyan készülnek a 
hagyományos szlovák ételek. A rendezvény ételkóstolóval zárult.  

Június 14-én tartottuk rendkívüli, ünnepi közgyűlésünket ahol új Felügyelő Bizottságot 
választottunk, ezt követően pedig a Vasárnapi Iskola tanulóinak ünnepi műsorát nézhettük meg. 
Az estre meghívtuk a békéscsabai Ocsovszki Ildikót és tanítványait, akik citerakísérettel adták 
elő az ismert és már elfeledett alföldi szlovák dallamokat. 

Júliusban tartottuk nyári intenzív nyelvtanfolyamunkat Szlovákiában, először Detván a 
Nemzetközi Folklórtalálkozó Határontúli Szlovákok Vasárnapján voltunk. A szállásunk Vyšné 
Ružbachy településen volt, ahonnan túrázni mentünk. és a környező települések 
nevezetességeivel ismerkedtünk. 
Szeptemberben újraindítottuk Vasárnapi Iskolánkat. 



 November 9-15 közt rendeztük Szegeden a Szlovák Filmművészet Hetét és a Szlovák Szakmai 
Filmszemináriumot, melyen a mai szlovák dokumentum és játékfilmeket mutattunk be. A 
rendezvényen szlovák filmes szakemberek vettek részt a nézők soraiban pedig üdvözölhettük a 
békéscsabai, tótkomlósi és a romániai nagylaki szlovákokat is. 

.  
 
Programjainkról a szegedi rádió és a televízió nemzetiségi adásaiból értesülhetnek az 
érdeklődők, ill. a meghívókból, valamint szervezetünk 
honlapjáról.(www.szegediszlovakok.hu) 

 

Szeged, 2010.február. 22. 

 
 
 

Dr. Agodné Dr. Antal Zsuzsanna 

         titkár 


