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I. A szervezet alapadatai 

 

1. Név: Szegedi Szlovákok Egyesülete 

2. Képviselő: Bencsik János, elnök 

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

4. Levelezési cím: 6722 Szeged, Osztróvszky u.6. 

5. Adószám: 18458185-1-06 

6. Bankszámlaszám: 57400217-10110629  

7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 

8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 60.114/1996/3 számú 1154   

1996. év június hó 19 

9. Közhasznúsági végzés száma hatálya: Pk.60.114/1996/10 
1998. év január hó 01. 
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II. Szegedi Szlovákok Egyesületének 2010. évi pénzügyi mérlege 

 
A. Nyitó egyenleg 3 286 709 Ft 

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

 
 
B. Pénzbevételek 
1. Országgyűléstől: 300 000 Ft 
2. Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 050 000 Ft 
3. NCA 200 000 Ft 
4. Országos Szlovák Önkormányzat 90 000 Ft 
5. Határon túli Szlovákok Hivatala 1 006 813 Ft 
6. Szja 1% 64 257 Ft 
7. Tagdíjbevétel 64 000 Ft 
8. Kamatbevételek 62 636 Ft  
9. Tagi hozzájárulások (önerő) 2 276 350 Ft 
Bevétel összesen 5 114 056 Ft 

A+B összesen 8 400 765 Ft 

C. Kiadások 
Irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagköltség 8 139 Ft 
Nyelvoktatás költsége 158 000 Ft 
Téli tábor: szállás 2 938 667 Ft 
Nyári tábor: szállás, belépők 1 301 738 Ft 
Postaköltség 38 300 Ft 
Telefonköltség 153 494 Ft 
Bankköltség 45 309 Ft 
Könyvelési díj 176 000 Ft 
Utazás (nyári és téli tábor), kiküldetés, autópálya matrica 556 508 Ft 
Kis értékű tárgyi eszköz 96 900 Ft 
Újság, könyv 17 320 Ft 
Bérleti díj 210 000 Ft 
Rendezvények költségei 266 072 Ft 
Tagdíj 11 785 Ft 
Összes kiadás 2010-ben 5 978 232 Ft 
 
D. 2010. évre rendelkezésre álló pénzeszközök 8 400 765 Ft 
C. Kiadás – 5 978 232 Ft 
E. Pénzmaradvány (D–C) 2 422 533 Ft  

Pénztár 415 426 Ft 
Valutapénztár 976 821 Ft 
Bankszámlaegyenleg 927 087 Ft 
Lekötött betét 103 199 Ft 

 
 

Dr. Ocsovszki Imre 
gazdasági vezető 
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III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2010. évben 

 
1. Az országgyűléstől 300 000 Ft támogatást kaptunk az egyesület célszerinti működésé-
hez, melynek felhasználása az alábbiak szerint történt: 
Oktatás, laptopjavítás költségét, vakubeszerzést, valamint bérleti díjat számoltunk el.  
 
2. A Szegedi Szlovák Önkormányzattól 1 050 000 Ft-ot kaptunk, melyből a szlovákiai téli 
nyelvi táborra, a Szegedi Nemzetiségi Nyár rendezvényeire, nyelvoktatásra és a júliusi nyári 
táborra fordítottuk. Közös programunk a filmszemle, melynek költségeihez szintén hozzájá-
rult az Önkormányzat. 
 
3. Az Országos Szlovák Önkormányzattól 90 000 Ft-ot kaptunk, melyből 40 000 Ft-ot a 
Nemzetiségi nap rendezvényére és 50 000 Ft-ot a szlovákiai nyári tábor költségeire 
fordítottunk. 
 
4. Az NCA dél-alföldi régiójától 200 000 Ft támogatást kaptunk működésre, 2011. júniusig 
kell elszámolnunk, kommunikációs költségekre, könyvelési díjra, költhetjük. 
 
5. Az szja 2009. évben kapott 1%-át, mely 64 409 Ft volt, a téli táborra fordítottuk. A fel-
használást a Ľudové novinyban tettük közzé. A 2010-ben megkapott összeget (64 257 Ft), 
még nem költöttük el. 
 
6. A Határon Túli Szlovákok Hivatalától 1 006 813 Ft-ot nyertünk, a filmszemle költségeit 
fizettük, valamint a nyári intenzív nyelvi táborunkat is támogatta a hivatal. 
 
A lezárt pályázatokkal határidőben elszámoltunk. 
 
 

IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
A rendelkezésre álló pénzeszközök egy részét működésre költöttük. Bevételeink jelentős ré-
szét programokra fordítottuk, ezek jellemzően pályázat útján nyert összegek. Ebben az évben 
nem volt nagy értékű eszköz beszerzés, egy külső merevlemezt vettünk. 
 
 

V. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 
(a létesítő okiratban meghatározott tevékenység keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli 

szolgáltatás) 

 
Célszerinti tevékenységünk: a Szegeden diaszpórában élő szlovákok ösztönzése és segítése 
nemzetiségük megtartása, kultúrájuk, nyelvük használatára, megőrzésére és fejlesztésére. A 
magyarországi, ezen belül különösképpen a szegedi, valamint a szlovákiai szlovákság kultúrá-
jának és értékeinek bemutatása és megismertetése. Szeged város Szlovákiával való kapcsola-
tának elősegítése. Együttműködés más helyi, regionális és országos szlovák szervezetekkel, 
valamint egyéb, elsősorban szegedi kisebbségi önkormányzatokkal és szerveződésekkel. Kap-
csolattartás és együttműködés a határon túli, szlovákiai és harmadik országbeli szlovák kultu-
rális szervezetekkel. A fenti programjaink során ezek valósultak meg. 
Pénzbeli szolgáltatást nem nyújtottunk senkinek. 
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VI. Kimutatás központi szervtől, elkülönített pénzalaptól, helyi 
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési 

önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és 
mindezek szerveitől kapott támogatásról 

 
1. Országgyűlés 300 000 Ft 
2. Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 050 000 Ft 
3. Országos Szlovák Önkormányzat 90 000 Ft 
4. NCA 200 000 Ft 
5. Szja 1% 64 257 Ft 
Támogatások összesen 1 704 257Ft 
 
 

VII. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 
 

A vezető tisztségviselők tevékenységüket díjazás nélkül látják el, semmilyen külön juttatás-
ban nem részesültek. 

 

VIII. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
(Szervezetünk közhasznú tevékenysége: a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel 
kapcsolatos tevékenység, mely az előbbiekben részletezett célszerinti tevékenység során való-
sul meg) 

Állandó programunk a tanévben működő Vasárnapi Iskola, ahol a diákok korcsoport 
szerint három csoportban tanulják a szlovák nyelvet szaktanár segítségével heti rendszeres-
séggel. Mindez székhelyünkön, illetve az előre egyeztetett helyszíneken történik. Székhe-
lyünkön a tagságnak lehetősége nyílik egyéb más összejövetelekre, szlovák nyelvű lapok, 
kiadványok olvasására, videózásra és internet használatára. A szlovákiai útjaink az anyaor-
szággal való kapcsolattartást és a nyelvgyakorlást segítették. 

 
Január 10–16. között rendeztük meg az anyaországban a síeléssel egybekötött intenzív szlo-
vák nyelvtanfolyamunkat az egyesület Vasárnapi Iskola diákjainak részvételével. 
 
Februárban tartottuk az egyesület rendes közgyűlését, ahol közhasznúsági beszámolót, a 
2010. évi munkaterv és költségvetés került elfogadásra, vezetőségválasztás volt. 
– A Barátság folyóiratot 15 éve indították, a jubileum alkalmával egy antológiát adtak ki ma-
gyarországi kisebbségi szerzők műveiből. Ezt a Barátság antológiát mutatta be Mayer Éva, a 
kiadvány felelős szerkesztője még ebben a hónapban. Vendégeink voltak: Antal György, 
Kormos Sándor és Fuhl Imre költők. Rövid műsort adtak nyelviskolánk tanulói Pál Olivér és 
Varga Éden. 
 
Májusban kétnyelvű istentiszteletre hívtuk meg tagjainkat és az érdeklődőket. A programot a 
10 éves fennállását ünneplő Ozvena Budapesti Szlovák Kórus jubileumi koncertje követte. 
– 23-án a Szeged Napja programjai között szereplő Nemzetiségi Gálán a pilisszántói 
Studienka Folklórcsoport hagyományos szlovák lakodalmast adott elő. 
– A Nemzetiségi Nyár programsorozat részeként vendégszerepelt a Vertigo Szlovák Színház 
professzionális tagozata Peter Scherhaufer darabjával. „Moss kezet, eszünk!” című vígjátékát 
szlovák nyelven adták elő, melyet magyar felirat kísért, így nemcsak szlovákjaink lehettek 
részesei a színháznak. 
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Júniusban részt vettünk az alföldi szlovákok VÁSÁR című multikulturális rendezvényén. A 
programot a romániai Nagylakon szervezték a romániai, vajdasági és magyarországi szlová-
kok részvételével. Alföldi szlovák szervezetek társszervezői voltak a programsorozatnak. Az 
rendezvényen kulturális programokkal, kiállításokkal, etnogasztronómiai és kézműves sátrak 
várták az érdeklődőket. 
– Ebben a hónapban volt a Vasárnapi Iskola évzárója is. 
– A hónap végén indult az Országos Szlovák Önkormányzat színjátszótábora, melyen Vasár-
napi Iskola diákjai is részt vettek. 
– Ebben a hónapban ünnepelte megalapításának 60. évfordulóját a Szegedi Egyetem Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszéke, az ünnepségen egyesüle-
tünk is képviseltette magát. 
 
Júliusban tartottuk intenzív szlovák nyelvtanfolyamunkat Szlovákiában Tátralomnicon. Az 
esemény a gyetvai néptáncfesztiválon való részvétellel indult. A tanfolyam idején sokat túráz-
tunk, múzeumokat, várakat látogattunk. A kellemes időjárásnak köszönhetően fürdőben is 
voltunk. 
 
Augusztusban közgyűlést tartottunk, melynek legfontosabb napirendi pontja a jelöltállítás 
volt az új Szegedi Szlovák Önkormányzatba. 
 
Szeptemberben volt a Vasárnapi Iskola tanévkezdése. 
 
Novemberben volt a hagyományosnak mondható szlovák filmszemle, mely 2010-ben a Szlo-
vák Filmművészet Hete és az Országos Szlovák Önkormányzat XVIII. Szlovák Filmszeminá-
riuma címen futott a szegedi Grand Caféban. Mai szlovák dokumentumfilmek, játékfilmek, 
valamint a Pozsonyi Filmművészeti Egyetem hallgatóinak alkotásaiból kísérleti és rövidfil-
meket mutattak be, szinkrontolmácsolással a Szlovák Filmintézet támogatásával. 
 
Decemberben Mikulásnapi összejövetelt szerveztünk. 
 
Programjainkról a szegedi rádió és a televízió nemzetiségi adásaiból értesülhetnek az érdeklő-
dők, ill. elsősorban a meghívókból, valamint szervezetünk honlapjáról  
(www.szegediszlovakok.hu). 
 

Szeged, 2011. február. 21. 

 
 
 

Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna 
titkár 


