
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
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Benczúr utca
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

584 852 715 529

47 991 143 854

536 861 571 675

330 401 130 810

2 286 1 899

33 489 10 790

294 626 118 121

12 627 47 457

927 880 893 796

169 776 170 554

23 272 23 272

166 917 146 503

-20 413 -1 762

2 541

27 000

295 102 52 757

295 102 52 757

463 002 643 485

927 880 893 796
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

79 358 91 675 676 2 541 80 034 94 216

726 002 861 100 726 002 861 100

80 837 81 279 80 837 81 279

542 540 779 821 542 540 779 821

7 315 2 407 7 315 2 407

61 175 61 175

805 421 952 950 676 2 541 806 097 955 491

805 421 943 428 805 421 943 428

235 669 282 273 676 236 345 282 273

499 118 505 837 499 118 505 837

19 584 11 918 19 584 11 918

82 192 130 094 82 192 130 094

8 843 36 317 8 843 36 317

12 191 12 191

825 834 954 712 676 826 510 954 712

825 834 954 712 825 834 954 712

-20 413 -1 762 0 2 541 -20 413 779

-20 413 -1 762 0 2 541 -20 413 779
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1 380 2 360 1 380 2 360

159 898 295 180 159 898 295 180

2 330 2 340 2 330 2 340
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1 0 6 8 Budapest

Benczúr utca

21

    

0 1 0 0 P k 6 0 3 3 1  1 9 8 9

0 1 0 2 0 0 0 0 3 3 1

1 9 6 5 5 0 3 1 2 4 2

Dr Kósa Ádám 

Egészségügyi rehabilitációs tevékenység 

1997.éviCLIV. tv. az egészségügyről 

Nagyothallók 

12056
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1 0 6 8 Budapest

Benczúr utca

21

    

0 1 0 0 P k 6 0 3 3 1  1 9 8 9

0 1 0 2 0 0 0 0 3 3 1

1 9 6 5 5 0 3 1 2 4 2

Dr Kósa Ádám 

Szociális tevékenység keretében végzett üdülés

2014 évi CCIX. tv. a családok védelméről 

Siketek és Nagyothallók 

46
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1 0 6 8 Budapest

Benczúr utca

21

    

0 1 0 0 P k 6 0 3 3 1  1 9 8 9

0 1 0 2 0 0 0 0 3 3 1

1 9 6 5 5 0 3 1 2 4 2

Dr Kósa Ádám 

Oktatás , jelnyelvi képzés

2009. évi tv. a Magyar Jelnyelv használatáról 

Hallássérült gyermekeket nevelő pedagógusok, szülők 

625
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1 0 6 8 Budapest

Benczúr utca

21

    

0 1 0 0 P k 6 0 3 3 1  1 9 8 9

0 1 0 2 0 0 0 0 3 3 1

1 9 6 5 5 0 3 1 2 4 2

Dr Kósa Ádám 

Oktatás, képességfejlesztés , szemléletformálás

1998 évi XXVI. tv. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőség biztosításáról 

általános és középiskolai korosztály 

1587
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1 0 6 8 Budapest

Benczúr utca

21

    

0 1 0 0 P k 6 0 3 3 1  1 9 8 9

0 1 0 2 0 0 0 0 3 3 1

1 9 6 5 5 0 3 1 2 4 2

Dr Kósa Ádám 

Kultúrális tevékenység, újság kiadás 

2009. évi CXXV. tv. a magyar jelnyelv használatáról 

Nagyothallók , siketek 

4300
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1 0 6 8 Budapest

Benczúr utca

21

    

0 1 0 0 P k 6 0 3 3 1  1 9 8 9

0 1 0 2 0 0 0 0 3 3 1

1 9 6 5 5 0 3 1 2 4 2

Dr Kósa Ádám 

Gyermek és ifjúsági képviselet 

1997 évi XXI. tv. a gyermekvédelemről 

Siket és nagyothalló fiatalaok 

220
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1 0 6 8 Budapest

Benczúr utca

21
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Dr Kósa Ádám 

Ingyenes jogsegélyszolgálat 

2011. évi tv. az alapvető jogok biztosításáról 

Siket és nagyothalló tagok 

833
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1 0 6 8 Budapest

Benczúr utca

21
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Dr Kósa Ádám 

Rehabilitációs személyi segítés 

1998 évi XXVI. tv. a fogyatéklos személyek jogairól  és esélyegyenlőségük biztosításáról 

Siketek és Nagyothallók 

14746
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1 0 6 8 Budapest

Benczúr utca

21
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Dr Kósa Ádám 

rehabilitáció elősegítése, honlap működtetése

1998 évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1 0 6 8 Budapest

Benczúr utca

21
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Dr Kósa Ádám 

Rehabilitációs program nyújtása 

1998 évi XXVI. tv., a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

Siketek és Nagyothallók 
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1 0 6 8 Budapest

Benczúr utca

21
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Dr Kósa Ádám 

Közhasznú sport tevékenységünk 

1998 évi XXVI. tv a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. 

Siket és nagyothalló személyek 

185
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1 0 6 8 Budapest

Benczúr utca

21

    

0 1 0 0 P k 6 0 3 3 1  1 9 8 9
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Dr Kósa Ádám 

rehabilitációs foglalkoztatás 

1998 évi XXVI tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű hallássérültek 

227
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1 0 6 8 Budapest

Benczúr utca

21
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Dr Kósa Ádám 

rehabilitációs foglalkoztatás 

1998 évi XXVI tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű hallássérültek 
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

SINA 1 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

Elnök 4 572 3 136

Elnökség 7 814 8 782

12 386 11 918

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.55



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

806 097 955 491

2 330 2 340

159 898 295 180

643 869 657 971

826 510 954 712

499 118 505 837

825 834 954 712

-20 413 779

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Állami Támogatás

EMMI

2019.01.01-2019.03.31

214 100 000

214 100 000

214 100 000

214 100 000

128 453 034

81 594 388

4 052 578

214 100 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

SINOSZ Egyéb működési támogatás 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

2017.01.01-2019.03.31

497 800 000

125 574 507

125 574 507

0

18 146 550

18 827 588

88 600 369

125 574 507
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

KONTAKT-TÁVSZEM Támogatás 

EFOP

2018.01.01.-2019.12.31

536 427 257

334 137 907

334 137 907

0

123 968 760

284 630 177

127 828 320

536 427 257
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Egyedi Működési támogatás

Bethlen Gábor ALapkezelő

2019.11.01-2020.04.30

60 000 000

37 148 622

37 148 622

60 000 000

18 288 277

18 860 345

37 148 622

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

SINOSZ Baranya Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Működése 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.04.01-2020.03.31

14 123 439

10 536 055

10 536 055

14 123 439

8 256 305

2 279 750

10 536 055

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Bács--Kiskun Megyei Tolmácsszolgálat

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.04.01-2020.03.31

14 130 795

9 572 536

9 572 536

14 130 795

7 883 115

1 689 421

9 572 536

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Békés Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.04.01-2020.03.31

15 840 000

11 846 694

11 846 694

15 840 000

9 487 406

2 359 288

11 846 694

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Csongrád Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.04.01-2020.03.31

14 130 795

10 648 886

10 648 886

14 130 795

8 392 394

2 256 492

10 648 886

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Fejér Megyei jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.04.01-2020.03.31

14 130 795

10 584 888

10 584 888

14 130 795

8 437 376

2 147 512

10 584 888

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.04.01-2020.03.31

14 130 795

9 299 444

9 299 444

14 130 795

8 458 914

840 530

840 530

10 139 974

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Jász-Nagykun Szolnok Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.04.01-2020.03.31

14 130 795

10 011 757

10 011 757

14 130 795

7 485 268

2 526 489

10 011 757

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Nógrád Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.04.01-2020.03.31

14 130 795

9 555 504

9 555 504

14 130 795

7 956 196

1 599 308

9 555 504

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Somogy Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.04.01-2020.03.31

14 130 795

10 040 637

10 040 637

14 130 795

8 483 130

1 557 507

10 040 637

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.56



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.04.01-2020.03.31

13 470 795

9 268 390

9 268 390

13 470 795

7 557 037

1 711 353

9 268 390

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.56



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Tolna Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.04.01-2020.03.31

12 950 000

8 769 342

8 769 342

12 950 000

6 671 346

2 097 996

8 769 342

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.56



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Veszprém Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.04.01-2020.03.31

13 570 795

9 569 799

9 569 799

13 570 795

8 145 663

1 424 136

9 569 799

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.56



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Zala Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.04.01-2020.03.31

13 970 795

9 713 766

9 713 766

13 970 795

7 861 663

1 852 103

9 713 766

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.06 17.46.56



2019 . évi Beszámolójához

I.

I/1.

1. A cég elnevezése:
2. A cég rövidített elnevezése: SINOSZ
3. A cég székhelye:
4. A cég főtevékenysége:
5. A Egyesület tevékenységi köre: 

Közhasznú:

Vállalkozás: 

6.

Ormódi Róbert
7. A Egyesület legfőbb szerve:

8.

9.
10. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni:

11.17.

   

A Egyesület dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója.

A Egyesületot érintő pénzügyi rendelkezések

Rehabilitációs foglalkoztatás keretében végzett szolgáltatás: jogszabály: 1998.
évi tv. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőség biztosításáról
Bérbeadás

A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség. 
A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban történő 
bemutatásához.

Rehabilitációs személyi segítés: jogszabály: 1998. évi XXVI tv. A fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségéről

Rehabilitáció elősegítése, honlap működtetése: jogszabály:1998 évi XXVI.tv a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségéről

Rehabilitációs program nyújtás: jogszabály: 1998 évi XXVI. Tv. A fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról

Elnökség

A Egyesület ügyvezetése, képviseletére és cégjegyzésre:
Az ügyvezető jogosult

Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre

A Egyesület megszűnése és végelszámolása /felszámolása/.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A

Siketek és Nagyothallók Országos Egyesülete

Oktatás , képességfejlesztéssel szemléletformálás: jogszabály: 1998 évi
XXVI.tv. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőség biztosításáról

1068 Budapest Benczúr utca 21.

Az Egyesület bemutatása

Egészségügyi , rehabilitációs tevékenység : jogszabály: 1997 évi. CLIV.tv az
egészségügyről

Szociális tevékenység keretében végzett üdültetés: jogszabály: 2011 évi
CCIX.tv. A családok védelméről

Oktatás, jelnyelvi képzés: jogszabály: 2009 évi CXXV.tv a magyar jelnyelvről és
a magyar jelnyelv használatáról

Általános rész

Siketek és Nagyothallók Országos Egyesülete

Egyéb közösségi tevékenység

A Egyesület a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.

Ormódi Róbert
A Egyesület a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.

A Egyesület szervezete

Sportolás biztosítása: jogszabály: 1998 évi XXVI.tv. A fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségéről

Kulturális tevékenység keretében újság kiadás: jogszabály: 2009. évi CXXV.tv.
A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

Gyermek és ifjúsági képviselet keretében tábor szervezése: jogszabály:
1997.évi XXI.tv. A gyermekvédelemről
Ingyenes jogsegélyszolgálat: jogszabály: 2011.évi CIX.tv. Az alapvető jogok
biztosításáról

A Egyesület ügyvezetője 5(öt) évi időtartamra:



I/2.

1.

A Egyesület a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:
·
· A  mérleg  "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
· Az eredmény-kimutatása : Összköltségeljárással  készült, formája: "A" változat.
·

2.
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
· A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.
· A mérlegkészítés időpontja: 2020. február 28.

3. A beszámoló készítése, aláírása: 
· A beszámoló nyelve: Magyar
· Aláíró: Elnök

4.

5.

6.

7.

8.
Mohos Lászlóné

nyilvántartási száma: 137854

9.

1. Az eszközök besorolásának szempontjai:

2.

3.
a)

· az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
·
·
·
·
·

A számviteli politika főbb vonásai

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Számviteli Politikáját a  2000. évi C. a Számviteli Törvény, valamint a 
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról, valamint a 479/2016. (XII. 28.) Kormány rendelet a Számviteli Törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli 
szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, és a 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet a civil szervezetek 
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről,   alapján készítettük el.

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

A beszámolási forma:

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés miatt lehetséges.

Összehasonlíthatóság biztosítása
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

A Egyesület a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a 
kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások 
a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a Egyesület elektronikus úton teljesíti az Országos Bírósági Hivatal felé.

A számviteli alapelvek érvényesítése:
A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az 
összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom 
elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon összevetésének elve.

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

A számviteli rendért felelős személy

Könyvvizsgálati kötelezettség

Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló , amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.

Az eszközök értékelése:

ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

A Egyesület a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet 
tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a 
tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve:

A források besorolásának szempontjai:
A Egyesület a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből 
hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági 
Egyesületoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, 
szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.

A bekerülési érték:

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
saját előállításkor a közvetlen költségek;
térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.



b)
·
·
·
·

c)
·

·

d)
·
·
·
·

4.
a)

·
·
·
·

b)
·
·
·
·
·
·

II.

II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás
0 eFt

II/2
Mérlegsor Bázis év Tárgy év Változás
Pénzeszközök 294 626 118 121 -60%

II/3
Mérlegsor Bázis év Tárgy év Változás
Követelések 33 489 10 790 -68%
Kötelezettségek 295 102 52 757 -82%
Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 -
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 -
Rövid lejáratú kötelezettségek 295 102 52 757 -82%

II/4

Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek. 
Aktív időbeli elhatárolások

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-
ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz 
piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;

Az értékcsökkenés leírás módszerei:

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre

aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a Egyesület a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek 
értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; 

A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai. 
A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek. 

Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el. 

kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:
a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni;
a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;

A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege. 
Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek. 

Passzív időbeli elhatárolás
Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét képezik. 
Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel. 

Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege. 
Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek. 

Az év végén be nem fejezetett beruházások értéke

Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása  a számviteli politikában rögzített elvek 
és mértékek szerint történt.

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

Pénzeszközök bemutatása

Követelések és kötelezettségek bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása
A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit a beszámoló melléklete szemlélteti.



III.

91 675 eFt
2 541 eFt

0 eFt

81 279 0 eFt

0 eFt
0 eFt

94 216 eFt

Egyéb bevétel 861 100 Ft                    
Az anyagjellegű ráfordítások értéke  összesen: 282 273 eFt

42 889 eFt
231 051 eFt

4 888 eFt
577 eFt

2 868 eFt

505 837 eFt
403 659 eFt

31 956 eFt
70 222 eFt

130 094 eFt
130 094 eFt

0 eFt

0 eFt
861 100 eFt

36 317 eFt

Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye: 795 eFt Nyereség

175 eFt
0 eFt

175 eFt

191 eFt
0 eFt

191 eFt

Pénzügyi műveletek eredménye: -16 eFt Veszteség

Szokásos vállalkozási eredmény: 779 eFt Nyereség

0 eFt

Adózás előtti eredmény: 779 eFt Nyereség

Egyesületi adófizetési kötelezettség: 0 eFt
Adózott eredmény 779 eFt Nyereség

IV.

IV/1.
Az statisztikai állományi létszám: 89 fő 403659 eFt

ebből:   fizikai 9 fő 12915 eFt
            szellemi 80 fő 390744 eFt

Eredménykimutatás sor Bázis év Tárgy év Változás
Személyi jellegű ráfordítások 499 118 eFt 505 837 eFt 1%

IV/2.
11918 eFt

IV/3.

Saját termelésű készletek állományvoltozása:

A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele  alapvetően a fő tevékenységből fakadt. 

Tagdíj bevétele

Összes értékesítés nettó árbevétele:

                Személyi jellegű kifizetések:

Közhasznú bevétel 

Az elszámolt személy jellegű ráfordítások értéke  összesen:
amelyből: Bérköltségek:

                Egyéb szolgáltatások költségei:
                Eladott áruk beszerzési értéke:
                Közvetített szolgáltatások értéke:

Vállalkozási bevétel

amelyből: Elszámolt anyagok költsége:

Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

Egyéb bevételek , kapott támogatások

                Bérjárulékok:

Az összes elszámolt terv szerinti értékcsökkenés  összege:

                Igénybevett szolgáltatások költsége:

amelyből:  Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti écs:
                 Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs:

Egyéb ráfordítások:

                 kapott kamat, kamatjellegű bevétel:

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei:
amelyből: realizált árfolyamnyereség:

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai:
amelyből: realizált árfolyamveszteség:

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Térítés nélkül kapott eszközök

                 fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás:

Aközhasznú és a vállalkozás bevételének aránya: 5,43%, ezért az Egyesületnek nincs Társaságiadó fizetési kötelezettsége.A közhasznú és 
Vállalkozási tevékenységbevételeit elkülönítetten tartjuk nyilván a költségeket pedig arányosítva jelenítjük meg a közhasznú 
beszámolóban,

Tájékoztató rész

A vezető tisztségviselők által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek
A vezető tisztségviselőknek adott juttatások

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről 
A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a 
beszámoló, illetve a Egyesület gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. 



IV/4.

IV/5.

2020.augusztus 06.

Képviseletre jogosult személy aláírása

1. Mutatók

2. Saját tőke alakulása

Mellékletek:

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a Egyesület az előírt rendelkezésének megfelelően jár el.

Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás.

A saját tőkén belül a lekötött tartalék alakulását a beszámoló melléklete tartalmazza.

A saját tőke alakulásának bemutatása

A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve 
a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg.
A Egyesület a következő gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni.

A saját tőke elemeinek alakulását a beszámoló melléklete tartalmazza.

A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 
 

Az Egyesület célja a területén élő siket és nagyothalló személyek  érdekeinek szervezett és 

szakszerű védelme, érdekeinek képviselet, az érdekérvényesítési lehetőség folyamatos 

bővítése, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése. Ennek keretén belül:  

 

1.1 Elősegíti a siket személyek részére a jelnyelv oktatását  

1.2 Elősegíti a nagyothalló személyek részére a hallás-rehabilitációban való részvételt 

1.3 Érvényesíti a társadalmi esélyegyenlőséget a siket és nagyothalló személyek részére 

1.4 Közösségi szociális szolgáltatásokat nyújt, kedvezményeket és támogatásokat szerez, 

elősegíti az ezekhez való hozzáférést. 

1.5 Közreműködik az európai uniós, állami és önkormányzati, illetve egyéb szervek, testületek 

és civil szerveződések által nyújtott támogatások, kedvezmények és szolgáltatások siket és 

nagyothalló személyek általi igénybevételében, programokban való részvétel, jogszabály, 

illetve szerződés által biztosított felhatalmazás útján . 

1.6 Nemzetközi kapcsolatok szélesítése 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 
 

2.1 Egészségügyi rehabilitációs tevékenység 

 

Egészségügyi rehabilitációs tevékenység keretében a www.hangforrás.hu címmel a SINOSZ 

főoldalához rendelve létrehoztunk és üzemeltetünk egy tematikus társoldalt, valamint facebook 

odalt, ahol kifejezetten a nagyothallók számára helyezünk el  információs anyagokat a 

hallássérülésre, ellátásra, jogi szabályozásra vonatkozóan. Ugyanezen felületen a nagyothallók 

életviteli tanácsadásban részesülnek, személyi segítéshez és üzleti érdekektől mentes 

információkhoz jutnak, kommunikációs fejlesztést kaphatnak, közösségi csoport 

tevékenységében vehetnek részt. A honlapon a jelnyelvi adaptációkat felirattal látjuk el, az 

akadálymentesítés a nagyothallók irányában is teljesül. A felület létrehozását, és tartalom 

menedzselését hallássérültek látják el. Nagyothallók számára szájról-olvasási tréningeket, 

valamint jelnyelvi tanfolyamokat szervezünk.  

 

létszám:   12056 fő        

 

eredménye: A nagyothallók részére a tematikus honlap és facebook oldalak  működtetése 

megvalósult, a nagyothalló tagok információval történő ellátottsága javult, kommunikációs 

képességük erősödött, jogtudatosságuk erősödött.  

 

2.2 Szociális tevékenység keretében végzett 
 

Szociális tevékenységünk keretében Balatonfenyvesen saját üdülőt tartunk fenn, ahol 

akadálymentesített keretek között biztosítjuk a hallássérültek és családtagjaik számára a 

kedvezményes üdülés és a közösségi együttlét lehetőséget. Az üdülő egyben a saját belső 

képzéseink  helyszíne is, az üdülőt folyamatosan fejlesztjük, akadálymentesítjük, a 

vendégéjszakák száma:837. 

 

létszám: 246 fő 

 

http://www.hangforrás.hu/
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eredménye: Kedvezményes üdülés lehetőségét nyújtó épületünket csatlakoztattuk az Erzsébet 

programhoz, a hallássérültek szabadidős és rekreációs tevékenysége akadálymentesített 

körülmények között megvalósulhatott, ezáltal életminőségük javult. Társadalmi 

tisztségviselőink felkészültsége, érdekképviseleti kompetenciája erősödött.   

 

 

2.3 Oktatás, jelnyelvi fejlesztés  

 

Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységünk keretében hallássérült 

gyermekek oktatói, nevelői, és szülei részére szervezett csoportok, kihelyezett tanfolyamok 

keretében gondoskodtunk ingyenes jelnyelvi képzésükről. Siket és nagyothalló tagjaink 

számára magyar nyelvi kompetenciafejlesztő és szájról olvasási tréninget szervezünk az egész 

év során.  

 

 17 fő szurdopedagógus ingyenes jelnyelvi képzése 

 3500 jelből álló szótár létrehozása 

 8 fő gyakorló oktató képzése 2 modulban  

 9 fő új oktató kiképzése 480 óra keretében 

 3 helyszínen összesen 28 alkalommal 85 órában szájrólolvasási tréning  

 15 órában  jelnyelvi fejlesztés 38 siket gyermek számára  

 10 fő részére jelnyelvi tolmácsképzés indítása   

 543 fő részvételével jelnyelvi tanfolyamok szervezése 

eredménye: A hallássérült gyermekek oktatói, nevelői, szülei részére szervezett keretek között 

megvalósult ingyenes jelnyelvi képzésnek köszönhetően a résztvevők  egyéni kompetenciája   

erősödött, az együttműködési készségük javult, hallássérült gyermekek akadálymentesítésének 

mértéke  emelkedett. A jelnyelvi oktatásban résztvevő siket oktatók képzettségi szintje javult, a 

jelnyelv iránt érdeklődők száma emelkedett. 

 

2.4 Oktatás, képességfejlesztéssel, szemléletformálással 

 

Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységünk keretében budapesti 

általános és középiskolákban, munkaadóknak és szolgáltatóknak érzékenyítő órákat 

szerveztünk,  integrált rendezvényeken szemléletformáló programokkal vettünk részt. Hazai és 

nemzetközi szintű szakmai és közösségi rendezvényeket valósítottunk meg. Valamennyi 

aktivitásunk sorstársi segítők bevonásával valósult meg. 

 

létszám: 1587 fő 

 

eredménye: A siket és nagyothalló személyek társadalmi elfogadottsága javult, a társadalmi 

szolidaritás erősödött, a két társadalmi csoport nyitottsága növekedett a többségi 

társadalommal szemben, sorstársi segítők foglalkoztatási szintje nőtt. 

 

Kulturális tevékenység 

Közhasznú kulturális tevékenységünk keretében az év során 11 alkalommal 1300 példányban 

40 oldalas terjedelemben megjelentettük a Hallássérültek című magazinunkat, amely tagjaink 
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családjának jelentős részéhez is eljutott. A magazin a magyarországi hallássérült személyek 

részére nyújt a közösség életkörülményeiről, eseményeiről, a társadalmi csoport életét 

befolyásoló társadalmi változásokról aktuális információkat. 

 

létszám: 4300 fő 

 

eredménye: A magyarországi hallássérült közösség aktuális, friss információkhoz jut a 

társadalomban végbemenő folyamatokról, információval való ellátottságuk javul, a közösség 

megtartó ereje erősödik. 

 

 

2.5 Gyermek és ifjúsági képviselet  

 

Gyermek és ifjúságképviseleti tevékenységünk keretében a budapesti kölyökklub tagságon 

belül  6-14 éves korú gyerekek számára egy hetes napközis tábort szerveztünk, működtettük a 

Budapesti Ifjúsági Klubot, siket és nagyothalló gyermekeket és fiatalokat fejlesztő nemzetközi 

táborokban vettünk részt, ifjúsági referens munkakört hoztunk létre, valamint  egy jelnyelvi 

applikációt hoztunk létre. Gyermek és ifjúságképviseleti tevékenységünk keretében tematikus 

DEAF Pub-ot valósítottunk meg. 

 

létszám: 220 fő 

 

eredménye: A program legfőbb eredménye, hogy a családokat egyre nagyobb mértékben 

tudjuk a szervezeti életbe bevonni. Siket és nagyothalló és halló fiatalok csoportkohéziója 

erősödött, a szabadidő aktív és hasznos eltöltése megvalósult, stratégia alapú fejlesztés 

végrehajtás alatt. A programok  legfőbb eredménye, hogy a fiatal korosztály jogtudatos 

magtartásának kialakításában, identitásuk megerősítésében, együttműködési készségek 

megerősítésében ezek az aktivitások segítségükre vannak és egyúttal a társadalmi 

tisztségviselők  

 

 2.6 Ingyenes jogsegélyszolgálat  

Az emberi és állampolgári jogok védelme tevékenységünk keretében tagjaink részére a 

térítésmentes jogsegélyszolgálatot tartottunk fenn, ahol tagjaink akadálymentesen jutottak jogi 

tanácsadáshoz, ügyirataik intézésében segítséget kaptak.       

 

létszám: 833 fő 

 

eredménye: A regionális jogsegélyt ellátó szakemberek bevonásával növekedett a tagok 

jogbiztonsága, a jogi információk szélesebb körhöz jutottak el, a tagok jogi képviselete 

megvalósult, a jogtudatos magatartás erősödött, a tagok kitettsége enyhült.     

 

 

2.7 Rehabilitációs személyi segítés   

 

A siket és nagyothalló tagjaink rehabilitációjának elősegítése érdekében a SINOSZ 

tagszervezetei épületeiben személyi segítéssel egybekötött ügyfélfogadást tartottunk, közösségi 

teret biztosítottunk klubtevékenységükre, a tagságot ismeretekhez jutattuk, érdekeiket 

képviseltük a döntéshozóknál, információkat biztosítottunk számukra, éves szinten számukra 

12000 órában ügyfélfogadást tartottunk minden megyeszékhelye, összesen 37 városi 

helyszínen. A programokhoz és az ügyfélszolgáltatáshoz a tagok akadálymentesen jutottak 
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hozzá. KONTAKT Jelnyelvi Tolmács Szolgáltatás keretében akadálymentesítési feladatokat 

látunk el.    

 

létszám:  14746 fő  

 

eredménye:Az alapító okiratban meghatározottak szerint a siket és nagyothalló személyek 

érdekeinek képviselete, érvényesítése és érdekvédelme 18 megyében, a fővárosban, együttesen 

37 városi helyszínen megvalósult, a tagok egyéni életviteli segítséghez jutottak, mindez 

jelnyelvet használó munkatárasak bevonásával történt. 

 

 

2.8 Rehabilitáció elősegítése, honlap működtetése    

 

A siket és nagyothalló tagjaink rehabilitációjának elősegítése érdekében egy fő és 5 tematikus 

akadálymentesített honlapokat üzemeltetünk. A honlapok látogatottsága éves szinten 

növekszik. Működtetjük  a SINOSZ facebook oldalát, ahol az aktualitásokról naprakészen 

értesülhetnek tagjaink. 

 

létszám: 14746 fő 

 

eredménye:A magyarországi hallássérült közösség aktuális, friss információkhoz jut a 

társadalomban végbemenő folyamatokról, melyek elősegítik számukra a folyamatok 

megértését, tájékozottabbá válnak, életvitelük javul. 

 

 

2.9 Rehabilitációs program nyújtása 

 

A siket és nagyothalló tagjaink rehabilitációjának elősegítése érdekében akadálymentes 

kulturális, ismeretterjesztő közösségi programokat szervezünk, a résztvevőket ismeretekhez 

juttatjuk, számukra információkat biztosítunk a segédeszköz ellátásról, rehabilitációs 

szolgáltatásokról és az ellátó rendszerről. A megvalósult programok száma 219. 

 

létszám: 3267 fő 

eredménye: Az alapító okiratban meghatározottak szerint a siket és nagyothalló személyek 

érdekeinek képviselete, érvényesítése és érdekvédelme 19 megyében és 20 városi helyszínen 

megvalósult, a tagok egyéni életviteli segítséghez jutottak, mindez jelnyelvet használó 

munkatársak, társadalmi tisztségviselők bevonásával, az önirányítás elve mentén valósult meg. 

 

2.10 Közhasznú sport tevékenységünk 

 

Közhasznú sport tevékenységünk keretében a SINOSZ által fenntartott Sportcentrumban siket 

és nagyothalló tagjaink számára a rekreációs és tömegsportolás lehetőségét kedvezményes 

díjazással biztosítottuk az év során, ingyenesen helyet adtunk a sport szervezet eseményeinek, 

és közösségi rendezvényeinek. Az igénybe vett órák száma:402. Ennek keretében siket és 

nagyothalló sportoló részére edzési, sportolási lehetőséget biztosítottunk és közösségi 

együttléteket. 

 

létszám: 185 fő 
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eredménye: A SINOSZ által fenntartott sport infrastruktúrával hozzájárultunk, hogy a siket és 

nagyothalló személyek   nem pusztán egészségmegőrzés céljából, hanem a rehabilitációs céllal 

is részt vehettek a sport/közösségi életben, a sport által pozitív megerősítést kaptak, amely 

életminőségüket nagymértékben javította. 

 

2.11 Rehabilitációs foglalkoztatás 

Rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység erősítése érdekében főállású státuszt tartottunk fenn,    

munka közvetítői engedélyt kaptunk, ahol akadálymentesített formában  a munkaerőpiacon 

hátrányos helyzetű hallássérülteknek integrált munkalehetőséget közvetítünk. A munkaadók 

kiválasztási, toborzási folyamatában részt veszünk, specifikus álláskeresői honlapot 

működtetünk munkaadók és munkavállalók részére, amelyben felvázoljuk a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatási előnyeit. Az év során több érzékenyítő tréninget szerveztünk 

munkaadóknak, munkára felkészítő tréningeket hallássérülteknek. TCR reklámfilmjeinkkel 

HRKOM AWARD arany díjat nyertünk, „Sztoriból jeles” kampányunkkal a Best.Net 2 aranyát 

illetve a. PRIZMA Kreatív keretében a Social media megoldások között egy bronz érmet 

hoztunk el. 

 

létszám: 227 fő elhelyezett  munkavállaló   

 

eredménye:A hallássérültek akadálymentesen jutnak információhoz, így állás-keresési esélyük 

számottevően nőtt, egyéni kompetenciájuk erősödött, munkaadók szemlélete módosul. 

 

Rehabilitációs foglalkoztatási tevékenységünk keretében a munkaerőpiacon hátrányos 

helyzetűnek számító hallássérültek számára teljes körűen akadálymentesített módon 

munkalehetőséget biztosítunk, jelnyelvi tanfolyamainkon kizárólag hallássérült oktatókat 

alkalmazunk, illetve munkatársaink többsége hallássérült.   

 

létszám: 110 fő 

 

eredménye: A munkaviszonyban dolgozó hallássérült kollégák, továbbá megbízásos 

jogviszonyban feladatokat ellátó hallássérült személyek a munkaszerződésükben, valamint 

megbízási szerződésükben rögzítettek szerint rendszeres, kiszámítható juttatásban részesültek, 

ezáltal jövedelemszerző képességük javult, szociális biztonságuk  erősödött.    

 

                              

2.12Rehabilitációs szolgáltatás: 

 

KONTAKT videó tolmács szolgáltatás működtetése 1744 fő regisztrált felhasználó, 1981 fővel 

felhasználói work-shopok szervezése. 
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3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

SINA HBME Debrecen támogatása 1.500. e Ft-al. 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Név Tisztség Juttatott összeg 

Kósa Ádám Elnök  3 110 000 

Sáfrány Margit Alelnök 1 384 000 

Tóthné dr. Gallyas Katalin Felüfgyelő bizottsági elnök  1 080 000 

Turóczy Erika Felügyelő bizottság tag 351 000 

Léh Adrienn Lenke Felügyelő bizottság tag 351 000 

Kiss Lászlóné  Elnökségi tag 142 500 

Kiss Orsolya Elnökségi tag 540 000 

Pánti Irén Elnökségi tag 112 500 

Szendrői Károly Elnökségi tag 45 000 

Orgovánné Dr. Jámbor Andrea 
Gyöngyi Elnökségi tag 

980 000 

Tapolczai Gergely József Elnökségi tag 520 000 

Petke Lajos Tibor Elnökségi tag 540 000 

Bacsó Péter Elnökségi tag 648 000 

Kárpáti Árpád Zoltán Elnökségi tag 520 000 

Klenovics-Hortobágyi Éva Elnökségi tag 460 000 

Gonosz Istvánné Elnökségi tag 540 000 

Pintér András Elnökségi tag 594 000 

Összesen   11 918 000 

 

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 806 097 955 491 

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 2 330 2 340 

D. Közszolgáltatási bevétel   

E. Normatív támogatás   

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

támogatás 159 898 295 180 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 643 869 657 971 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 825 834 954 712 

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 499 118 505 837 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 825 834 954 712 

K. Adózott eredmény -20 413 779 
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)   

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]          

(két évi bevétel átlaga) X  

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]   

(két év egybeszámított adózott eredménye)  X 

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]   

(személyi jellegű ráfordítások aránya) X  

Társadalmi támogatottság mutatói   

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]   

(szja 1% a korrigált árbevételhez)    X 

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]   

(közhasznú ráfordítások aránya)  X   

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]          X 

(közérdekű önkéntesek száma)     

 

 



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A Siketek Nagyothallók Országos Egyesület Elnökségének és Tagjainak 

Vélemény  

Elvégeztem Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (1068 Budapest, Benczúr 21.; Szervezet 

nyilvántartási száma 01-02-0000331, Adószám 19655031-2-42) 2019. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i 

fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 893.796 E Ft, 

az adózott eredmény 779 E Ft (nyereség) -, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 

eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó 

kiegészítő mellékletből áll.  

 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 

Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen 

időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  

 

 

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 

könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján 

hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A 

könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza 

tartalmazza. 

 

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi 

eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a 

Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az 

IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen  normákban szereplő további 

etikai előírásoknak is.  

 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 

alapot nyújt véleményemhez.  

 

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

 

Az egyéb információk a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 2019. évi közhasznúsági 

mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) 

Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független 

könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott 

véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre 

vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.  

 

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én 

felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a 

közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az 



egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy 

egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám 

alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást 

tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  Ebben a tekintetben nincs 

jelenteni valóm. 

 

 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő 

és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, 

amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából 

eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  

 

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a 

Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően 

közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a 

vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek 

a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő 

rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, 

körülmény nem áll fenn. 

 

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának 

felügyeletéért. 

 

 

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves 

beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint 

az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. 

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként 

létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek 

minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági 

döntéseit.  

 

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai 

megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn. 

 

Továbbá: 

 

-  Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő 

lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok 

kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő 

könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő 

lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a 

csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 

-  Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 



olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között 

megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 

véleményt nyilvánítsak. 

 

-  Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 

készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 

-  Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás 

folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a 

megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság 

olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel 

a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést 

vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel 

kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, 

vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. 

Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett 

könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban 

okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

 

-  Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, 

beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az 

egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós 

bemutatása. 

 

-  Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a 

könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, 

beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam 

azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 6. 

 

 

 

Varga Eszter Ágnes  

Kamarai tag könyvvizsgáló  

Kamarai tagsági szám: 005050  

Triász-Audit Kft ügyvezető igazgató 

1037 Budapest, Jutas utca 54.,   

Nyilvántartási szám: 001671 


