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KIEGÉSZÍTŐ  MELLÉKLET 

 
I. Általános rész 
 
A cég megnevezése:                           Hajtóka Egyesület 
A szervezet közhasznúsági státusa:    közhasznú                                       
Székhelye:                                          2461 Tárnok, Géza utca 46.  
Levelezési címe:                                 2461 Tárnok, Géza utca 46.     
Iratőrzés helye:                                   2461 Tárnok, Géza utca 39/A. 
Az Egyesület vezetősége:                  
                                             Elnök:    Rádó Gyula (2461 Tárnok, Géza utca 46.)    
                                          Alelnök:    Szoloszkáné Lepnyák Alíz 
                                                            (2461 Tárnok, Templom utca 61.) 
                                             Titkár:     Fekete Erzsébet  
                                                            (2461 Tárnok, Géza utca 39/A.) 
Egyesület adószáma:                            18720332-1-13 
Bírósági nyilvántartási szám:                TE 5223 (Budapest Környéki Törvényszék) 
 
A társadalmi szervezet célja: a tárnoki népszokások feltárása, ápolása, dalkör működtetése, 
néptánc oktatása, amely magában foglalja az óvodás, iskolás gyermekek és felnőttek szellemi, 
fizikai, erkölcsi, érzelmi nevelésének segítését, magyarság tudatuk és szlovák identitásuk 
kialakulásának segítését. A Tárnokon lakó, tanuló, illetve a tárnoki néptánc együttesben és 
dalkörben résztvevők népszokással, néptánccal és dalkinccsel való megismertetése, tudásuk 
fejlesztése, megfelelő külföldi, belföldi szereplési lehetőség biztosítása számukra. A 
néptáncoktatás és dalkör tárgyi, technikai és szakmai feltételeinek biztosítása, javítása, 
tehetséképesség kibontakozását elősegítő tevékenységek támogatása. Néptánc táborok, táncházak 
rendezésének és a dalkör fellépéseinek megszervezése vidékre, külföldre történő utazások 
lebonyolítása, egyéb illetőleg egészségügyi feltételek biztosítása, tehetség gondozás támogatása. 
Az iskolai néptácoktatás és néptánc együttesek közötti hatékony kapcsolat ápolása, a néptán 
együttes utánpótlása, segítése, a felmerülő tehetségek utógondozása. 
 
Alapszabály kelte.                       2008.03.06 
Bírósági bejegyzés kelte:             2008.04.08 
Jogerőre emelkedés kelte:           2008.04.22 
Közhasznúság kezdete:               2008.10.22 
 
Az Egyesület határozatlan időre alakult. 
 
Számviteli politika fő vonásai 
 
Beszámolás módja: 2014. évben egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója. 
Választott eredmény-kimutatás típusa: "A" típusú összköltség eljáráson alapul. 
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel. 
Beszámoló készítés időpontja: 2014. 04.07.  
A számviteli törvény által előírt alapelvek a kialakított számviteli politikában érvényre jutnak. 
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Alkalmazott értékelési eljárások: 
 Az Egyesület eszközeit és forrásait a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerevezetk működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvényben, valamint a számviteli törvény szerinti 
egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendeletben előírtak szerint értékeli a bekerülési érték 
figyelembe vételével, 

 értékvesztés, céltartalék képzés a tárgyévben nem volt,. 
 
Az egyes mérlegtételek értékelése, az alkalmazott amortizációs eljárások: 
 
Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek 
A tárgyidőszakban immateriális, tárgyi eszközök és készletek nincsenek.  
 
Követelések 
A tárgyév végén a követelések összege 18 eFt volt. Ebből 3 eFt állami regisztrációs díjjal 
kapcsolatos számla elmaradása miatt, 15 eFt pedig tagdíjhátralék, amelyet 2015. évben fizettek 
be. 
 
Pénzeszközök 
A pénzeszközök záró-értéke 944 eFt volt, amelyből 931 eFt volt a bankszámlán.. 
 
Aktív időbeli elhatárolás 
Aktív időbeli elhatárolások nincsenek. 
 
Jegyzett tőke/induló tőke 
Az Egyesületnek induló tőkéje nem volt, a saját tőke összege az előző évek felhalmozott 
eredményéből (683 eFt) és a tárgyévi gazdálkodás adózótt eredményéből (254 eFt) származik, 
összesen 966 eFt. 
 
Kötelezettségek 
A társaságnak hátrasorolt valamint hosszúlejáratú kötelezettségei nincsenek. A rövidlejáratú 
kötelezettsége összege 25 eFt volt, amely adótartozás volt. 
 
Passzív időbeli elhatárolások 
A passzív időbeli elhatárolások nincsenek.  
 
A mérleg-főösszeg: 962 eFt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
Az Egyesület közhasznú bevételei: 
Tagdíj  216 eFt 
Tárnok Önkormányzatának támogatása 780 eFt 
Tárnoki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 200 eFt 
Állami támogatás NEMZ-CISZ 150 eFt 
Állami támogatás NEA-KK                       378 

eFt 
NAV SZJA 1%, mint civil támogatás 351 eFt 
Közvetlen civil támogatás vállalkozásoktól                       250 

eFt 
Árbevétel fellépésből 90 eFt 
Táncházak bevétele      23 eFt 
Bevételek összesen: 2438 eFt 
. 
Az egyesület nem közhasznú bevétele nem volt. 
 
Anyag jelegű ráfordítások összege 1786 eFt volt, amelyeből a 2014. éveben beszerzett fellépő 
ruha 276 eFt, a különböző támogatásokhoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatás 894 eFt volt.  
 
A korábbi évektől eltőrően a tárgyévben heti 10 órás munkaviszonyban 1 fő női táncpedagógust 
foglalkoztatunk. A táncpedagógus munkabére 354 eFt, a hozzá kapcsolódó járulék költsége 
28 eFt volt kihasználva azt a kedvezményt miszerirt a pályakezdő 26 életév alatt 
munkavállalónak 180 napig nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni, illetve a 180 nap lejárta 
után is jár kedvezmény utána. 
 
Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás, értékvesztés nem volt.  
 
Az egyéb költségek esetében 8 eFt volt a bankköltség és 8 eFt-volt az állami pályázati 
rendszerhez kapcsolódó regisztrációs díj. 
 
A pénzügyi műveletek, rendkívüli bevételek és kiadások 
 
A pénzügyi bevételek a kerekítés szabályai miatt nem érték el az 1 eFt-ot, pénzügyi kiadások 
pedig nem voltak. 
 
Tájékoztató adatok 
 
A gazdasági társaságoknál alkalmazott elemzési eljárások, értékelések a közhasznú egyéb 
szervezetknél nem értelmezhetők. 
 
A támogatások felhasználására vonatkozó adatok 
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Egyesületünk Tárnok Nagyközség Önkormányzatától 880 eFt támogatást kapott, de 100 eFt-ot 
visszafizettünk az előző éveben meg nem valósult néprajzkutatással kapcsolatban, amelyet a 
kedvezményezettől a tárgyév első napjaiban visszakaptunk és ezt fizettük vissza – mint nem 
teljesült feladat után – az önkormányzatnak. Az önkormányzattól kapott támogatáshoz 34 eFt 
önerő társult. Ebből 230 eFt-ot működési célra, 150 eFt-ot cél szerinti felhasználásra kaptunk. A 
cél szerinti felhasználás táncház szervezését, fellépő ruhák pótlását jelentette, míg a működésre 
kapott tűmogatást táncpedagógus foglalkoztatására és a régi óvodaépület bérleti díjára 
fordítottuk. Külön célként a tárnoki Bara zenekar CD-jének megjelenését 500 eFt-al támogatta az 
önkormányzat, amelyet teljes egészében erre fordítottunk. Az önkormányzati támogatás 
elszámolása 2015. januárjában megtörtént. 
A Tárnoki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól összesen 200 eFt támogatást kaptunk, amelyet 
az énekkarunk autentikus népviseletének beszerzésére fordítottunk. 
 
A Magyar Állami központi költségvetéséből pályázat útján elnyert NEMZ-CISZ-14-0099. számú 
150 eFt összegű támogatást autentikus népviselet beszerzésére és szlovákiai szlovák néptánc 
tanítására fordítottunk. A NEA-KK-14-M-0504. számú pályázaton nyert 378 eFt támogatásból 
és a hozzá kapcsolódó 84 eFt önerőből táncoktatást finanszíroztunk, amely átnyúlt a 2015. évre 
is. 
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján, civil személyek által az SZJA bevallás 1 %-ából eredő 
bevételünk 351 eFt volt, amelyet különféle a közhasznú tevékenységünkhöz kapcsolódó 
anyagjellegű kiadásokra, táncház szervezésére és bankköltségre fordítottunk. 
A 250 eFt összegű közvetlen civil támogatást táncházak szervezésére használtunk fel. 

Egyesületünk hagyományőrzési célokkal alakult, egy tánccsoporttal és egy népdalkörrel. 
Tárnok az 1900-as években még majdnem teljesen szlovák település volt, de az idők 
folyamán a főváros közelsége miatt részarányuk jelentősen csökkent. A szlovák hagyományok 
megmentése, ápolása szempontjából az egyesület tevékenysége létfontosságú. A betelepült 
lakosság az ország különböző részeiből került ide, gyökértelenség érzésük oldásában segít 
egyesületünk amely a magyar hagyományokat is ápolja. Az elmúlt években rendszeres 
szereplői voltunk a Tárnokon illetve a környező településeken a hagyományos 
rendezvényeknek. Munkánk során csak autentikus énekeket és táncokat mutatunk be, amihez 
a ruhatárunkat folyamatosan frissíteni kell. 

Fellépéseink 2014-ben:  

1. Március 23 Napforduló ünnep Zsámbék    tánc 
2. Március 29 Krvatacska  Tárnok     ének 
3. Április 26. Családi nap  Sóskút     tánc 
4. Május 10. Pékfesztivál  Budapest    tánc 
5. Május 17. Szőlővirág ünnep Érd         ének tánc 
6. Május 24. Orbán nap  Tárnok        ének tánc 
7. Június 8. Pünkösdi mulatság Délegyháza    tánc 
8. Június 12 Mezőföldi vásár Érd     tánc 
9. Június 15. Főszezon   Tapolca    tánc 
10. Június 28. Szent László nap Százhalombatta   tánc 
11. Július 5. Mo-i szlovákok napja Kesztölc       ének tánc 
12. Szeptember 13. Száz lábon perd. Sóskút                tánc 



 5 

13. Szeptember 27. Szüreti mulatság Tárnok        ének tánc 
14. Október 8. Tollfosztó bál  Csömör   ének tánc 
15. Október 22. Szlovák bál  Tárnok    ének tánc 
16. December 13. Luca nap  Tárnok    ének tánc 

A fellépéseken kívül az évben 9 táncházat is tartottunk.  

A hagyományok népszerűsítése, érdekében minden évben szervezünk egyéb 
rendezvényeket is. Rendezvényeink a céljainknak megfelelően nyilvánosak. 

A fellépéseinkre és rendezvényeinkre jelentős igények vannak. Ezért repertoárunkat mind 
az énekkar mind a tánccsoport tekintetében folyamatosan bővítjük, szakképzett ének és 
tánctanár vezetésével.A környékbeli hagyományőrző együttesekkel jó kapcsolatot 
ápolunk, egymást segítjük, programjainkat lehetőség szerint egyeztetjük.A 
százhalombattai Pesovár Ferenc AMI tárnoki növendékeinek rendezvényeinken fellépési 
lehetőséget biztosítunk.A tevékenységünk bemutatására, ismertetésére honlapot 
üzemeltetünk, (www.hajtoka.hu) és a Facebook-on is megtalálhatók vagyunk. 
  
Tárnok, 2015. április 7. 
 
 
                                                                                                  
                                                                                                                    Rádó Gyula sk 
                                                                                                                           elnök 


