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Tájékoztató a közgyűlésről 

 

Az Országos Széchenyi Kör az éves beszámoló közgyűlését 2022. május 14-én tartotta 

Budapesten. 

 

A közgyűlés a 2021. évről szóló elnöki és pénzügyi beszámolót, továbbá a közhasznúsági 

mellékletet egyhangúlag elfogadta. A 2021. év fontosabb eseményeit a tavaszi 2022/1számú 

Hírlevél tartalmazza. 

 

A pénzügyi beszámoló főbb adatai: 

 

2021-ben összes bevétel 1.434 E Ft volt, ami 151%-os növekedés az előző évhez képest. A 

növekedés elsősorban a kapott adományokból származik: 

- a tagok adományai: 214 E Ft,  

- vállalkozástól kapott adomány: 500 E Ft (KPMG) 

- a Covid-árváknak továbbutalási céllal gyűjtött adomány: 247 E Ft 

A tagdíjbevétel: 270 E Ft (7 % csökkenés). 

Az Akadémia részvételi díja: 200 E Ft. 

Egyéb bevétel: 3 E Ft 

Az SZJA 1 %-ból a tárgyévben átutalt összeg (104 E Ft) még nem került felhasználásra, a 

mérlegben passzív elhatárolásként szerepel. 

 

A készletek leltározását 2022. április 11-én végeztük el, ami alapján a készletérték 1.123 E Ft, 

ami az előző évihez (1.949 E Ft) képest 42 %-os csökkenést jelent. A csökkenés oka a hiányzó 

készletek kivezetése (647 E Ft), a meglévő készletekre tartós értékcsökkenés miatt 79 E Ft 

értékvesztés elszámolása, valamint 100 E Ft értékű eszköz – zászló – átsorolása a tárgyi 

eszközök közé. 

 

A ráfordítások a bevételeknél is nagyobb arányban, 274 %-kal nőttek, 2021-ben az összes 

ráfordítás 1.874 E Ft volt. Ennek okai: 

- az anyagjellegű ráfordítások (678 E Ft) növekedése, ami a Széchenyi Akadémia 

költségeiből és a könyvelési díj növekedéséből tevődött össze, 

- az egyéb ráfordítások magas összege (974 E Ft), amiből a készletcsökkenés és az 

elszámolt értékvesztés 727 E Ft-ot, a továbbutalt támogatás pedig 247 E Ft-ot tett ki. 

- Értékcsökkenési leírás (118 E Ft), kisértékű eszköz (zászló) 100 E Ft, egyéb 

berendezések:18 E Ft. 

A személyi jellegű ráfordítások között (104 E Ft) egy eseti megbízási díj kifizetés, valamint 

utazási költségtérítés és vendéglátás szerepel. A vezető tisztségviselők semmilyen 

díjazásban nem részesültek, és nem kaptak előleget vagy kölcsönt sem. 

 

Az alaptevékenységből származó tárgyévi eredmény 440 E Ft veszteség, ennek következtében 

a saját tőke 15 %-kal csökkent. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Pénzkészlet 2021. 12. 31-én: 1436297-Ft volt. 

 

A bevételek és a ráfordítások közhasznú tevékenységhez kapcsolódtak, a Kör továbbra is 

megfelelt a közhasznúsági státusznak. A Felügyelő Bizottság javasolta a Beszámoló 

elfogadását. 



 

A 2022-re tervezett programok időarányos teljesülése 

 Koszorúzást és megemlékezést tartottunk április 8-án Budapesten, a Széchenyi István téren, 

gróf Széchenyi István halálának 162. évfordulóján. Beszédet mondott Dr. Csorba László 

történész, egyetemi tanár. 

A koszorúzás után a Széchenyi Társasággal és a Széchenyi Alapítvánnyal szentmise keretében 

emlékeztünk a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban. 

2022. április 21-én kirándultunk Nagykőrösre. Antal Zoltán történész tagtársunk vezetésével 

megnéztük Nagykőrös város történetét, valamint Arany János és családja nagykőrösi életét 

bemutató kiállítást az Arany János Múzeumban. 

 ,,El nem vesző gondolatok – Könyvespolci ritkaságok” című időszaki kiállításon igazi 

könyvritkaságokat láthattunk. Sétát tettünk Nagykőrös központjában, megnéztük a város 

nevezetességeit is. 

 

Az Emlékkönyv tartalma 

 

Szabó Miklós, a szerkesztő bizottság elnöke, bemutatta az Emlékkönyv tervezetét. A könyv 

hat fejezetre tagozódna, keverednének benne a személyes és a formális források, a szubjektív 

és az objektív adatok. 

A közgyűlés a könyv tartalmi koncepcióját elfogadta, egyetértett azzal, hogy az ismertetett 

tartalomjegyzéket véleményezésre a tagoknak el kell küldeni. 

 

Elnökségi tag megválasztása 

 

Almássy Lászlóné sajnálatos halála miatt szükségessé vált egy új tag megválasztása az 

elnökségbe. A közgyűlés titkos szavazással elnökségi tagnak megválasztotta Szabó Rékát, 

aki egyetemi hallgató az ELTE politikatudományok szakán. 

 

Péchy Mária lemondása az elnöki tisztségről, az új elnök megválasztása 

 

Péchy Mária romló egészségi állapotára és életkorára hivatkozva az elnöki tisztségről 

lemondott. Kérte a közgyűlést, hogy fogadja el lemondását, az elnökséget pedig arra, hogy 

válasszon új elnököt tagjai közül. Addig még ellátja az elnöki tisztséget, amíg az új elnök azt 

át nem veszi. Az elnökségi tagságáról nem mondott le, munkájával továbbra is hozzá szeretne 

járulni a Kör sikeres működéséhez. 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Péchy Mária lemondását az elnöki tisztségről. 

 

Az elnökség jelen lévő tagjai Aczél Eszter eddigi alelnököt elnöknek,  Agárdi Aranka 

elnökségi tagot alelnöknek megválasztotta. A közgyűlés az új elnök és alelnök személyét 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Az elnök személyének megváltozását a Győri Törvényszéknek bejelentettük, a 

nyilvántartásba az új elnök személye még nem került bejegyzésre. 
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