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Általános kiegészítések 
 

 A Szöveges beszámoló melléklet a Muharay Szövetség  2021.01.01.-től 2021.12.31-ig terjedő 
időszak  tevékenységéről készült. 
 Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször 
módosított 2000. évi C. számú Törvény a számvitelről, az érvényben lévő adótörvények, valamint a 2011. 
évi CLXXV. törvény (Civil tv.) szolgáltak. 
 

A beszámolót és kiegészítő mellékletet összeállította: Herendi Anikó Ilona egyéni vállakozó 
A könyvelést végző személy neve:      Herendi Anikó Ilona 
A könyvelést végző regisztrációs száma:     206087 
A könyvvizsgálatot végző személy neve:     Könyvvizsgálatra nem kötelezett 
  

1. Az egyesület adatai és tevékenységi körének bemutatása 

Alakulás 

 Alakulás és bejegyzés kelte, száma:  1990.05.26.  Fővárosi Törvényszék, PK.63257/1990 
 A szervezet teljes neve:                  Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 
 Rövidített neve:                            Muharay Szövetség 
 Székhelye:                                          1011. Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. 
 Adószáma:                                         19635394-1-41 
 
A Szövetség alapítása: Magyarországon és határainkon kívül népművészettel, valamint az e területhez 
tartozó kulturális örökség megóvásával foglalkozó magán és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek által létrehozott társadalmi szervezet. 
 
Működési körülmények:  
 
Szövetségünk működését- mint ahogy az egész kulturális terület működését- alapvetően meghatározta a 
mindannyinkat sújtó világjárvány, a pandémia. Bennünket ez különösen érintett, mivel tagszervezeteink 
számára a művelődési otthonok biztosítják a működési helyszínt és a próbatermeket. Az intézmények zárva 
tartása miatt van olyan csoportunk, mely másfél évig nem tudott próbálni. 
Szinte minden rendezvényünk tartalma, időpontja módosult, több esetben online programokat hirdettünk. 
Megalakulásunk 30. évfordulójának megünneplésére készültünk 2020-ban. Az ünnep megtartására 2021-ben 
kerülhetett sor. Ez alkalomból egy kiadványt is készítettünk. 
Programjainkat (melyek megvalósítása a Csoóri Sándor Alap támogatásával biztosítottak) úgy állítottuk 
össze, hogy a Szövetség minden tagszervezete és tagja számára biztosítsa a szakmai felzárkózást, a 
bemutatókon való részvételt, a tapasztalatcserét és a közösség élményét. Szakmai képzéseink, régiós 
szakmai fórumaink, versenyeink helyszíneit úgy alakítottuk ki, hogy azokon minden együttes részt tudjon 
venni, országos bemutatóinkon pedig a hagyományőrző „élgárda” teljesítménye minél szélesebb körbe 
eljusson. 
Főállású alkalmazottunk továbbra sincs, de a Csoóri pályázatok támogatása lehetővé tette, hogy a támogatás 
egy részét működési költségekre, bér és rezsiköltségre fordítsuk. 
 Egyszerűsített  foglalkoztatás keretében alkalmazunk egy gazdasági ügyintézőt és egyéni vállalkozó 
könyvelőt. A szervezet irányítását az elnökség végzi.  A tervezés, pályázat írás, beszámolók, jelentések 
készítése, szervezés, országos koordinációs munkára vállalkozó megbízással egy főt alkalmazunk.   A 
pályázati támogatások tették lehetővé, hogy megbízási díjjal un. mentorokat alkalmazzunk. A mentorok 
feladata a területi munka és szervezés segítése. 
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 A Szövetség vállalkozási tevékenységet nem folytat, ebből eredő adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 
 
Az elnöki feladatokat Héra Istvánné látja el. Elérhetősége: a szövetség székhelyén.  Az elnökség  14 főből 
áll. 
Honlapunk: www.muharay.hu (folyamatos híradás és dokumentáció) 

kapcsolattartásunkban 2012-től használjuk a Facebook-ot 2130  partnerkapcsolatunk van. Mind 
honlapunk mind a Facebook oldalunk naprakész; rendezvényeink programja, dokumentációja, szervezetünk 
és tagságunk hírei, fotóink, filmjeink megjelennek.  Belső zárt rendszerünk a működési ügyekkel kapcsolatos 
napi ügyekre, szakmai kapcsolattartásra szolgál. 
Szövetségünk YouTube csatornája MuharayElemér  Népművészeti Szövetség címen elérhető: 
https://www.youtube.com/channel/UCnFmT8A2EOHcZSAXXDCOViQ/playlists 

2. A számviteli politika főbb vonásai 

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja: 

A mérleg fordulónapja:  2021. december 31. 
A mérlegkészítés időpontja:   2022. március 30. 
A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott 
főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: 

A könyvelés úgy lett kialakítva, hogy az „Egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 
melléklete” (PK-742) nyomtatvány kitöltését maradéktalanul alátámassza.Az immateriális javak és tárgyi 
eszközök értékelése a Számviteli törvénynek megfelelően történik. Az üzletrészek, kötvények nincsenek a 
szövetség tulajdonában, értékvesztést nem számolt el, tartalékok nem képzett. 

A devizában nyilvántartott tételeket az MNB középárfolyamán számolja el.  
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
 
3.  A Szövetség valós vagyoni, pénzügyi elemei a következők 
 
 Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak: 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Alap tevékenység eredménye 3,904 7,810 
Pénzügyi műveletek eredménye 0 0 
Adófizetés 0 0 
Adózott eredmény 3,904 7,810 
 
.A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 
 
A készletek alakulása     (adatok eFt-ban) 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Kiadványok, 5 féle 214 214 
Készletek összesen 214 214 
 
A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban): 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Pénztár 413 223 
Bankbetétek 65,118 78,217 
Pénzeszközök 65,531 78,440 
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Az egyéb követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban): 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Követelés vevőktől 0 0 
Szolgáltatási előlegre kifizetett összeg 16.100 16.100 
Követelések 16,100 16,100 

Aktív időbeli elhatárolás: 0 e Ft 

Saját tőke alakulása 2021. évben (adatok eFt-ban): 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Induló tőke 949 949 
Tőke változás (eredmény) 29,883 33,787 
Lekötött tartalék 0 0 
Értékelési tartalék 0 0 
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 3,904 7,810 
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 
Saját tőke 34,736 42,546 
 
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban): 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Személyi jövedelem adó  1 19 
Munkabér 0 120 
Foglalkoztatói közteher 8 2 
Szállítók 0 0 
Egyéb kötelezettség(tisztázatlan befizetés) 0 0 
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 9 141 

 

Passzív időbeli elhatárolás: 52,827 e Ft 
- ebből 2022-re halasztott támogatási bevétel 52.827 eFt 
Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban): 

Megnevezés Összeg eFt 
Lineáris értékcsökkenés  164 
100 e Ft alatti 2021. évi beszerzés azonnali écs. 198 
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 362  
 
Tájékoztató kiegészítések: 
 
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 1 fő. Személyi jellegű ráfordítások, 
juttatások a vezető tisztségviselőkkel szemben útiköltség térítés címen merült fel, valamint 
rendezvényeinken étkezést biztosítottunk a résztvevőknek,  pályázati támogatásból, rendezvényhez 
kapcsolódó kiadásként. A rendezvényekkel és az adminisztrációval kapcsolatosan 1 fő alkalmi 
munkavállalót fizettünk ki, összesen 1,615 e Ft összegben. Megbízási díjként 539 e Ft volt a kifizetés. 

Egyéb kiegészítő információk: 
 

A Szövetségnek 2021. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt. 
Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a 
mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne. 
A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége:  0 eFt 
Környezetvédelmi kötelezettségek nem keletkeztek. 
A Szövetség támogatásairól az alábbiak szerint számolunk be: 
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Beszámoló a 2021. évi támogatásról 

Szervezet: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 

Támogatási program elnevezése: Működés 
Támogató megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia 

Támogatás Forrása  
-központi költségvetés X 
-Önkormányzati költségvetés  
-nemzetközi forrás  
-más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2021. 
Támogatás összege: 900.000 
-ebből tárgyévre jutó össszeg: 900.000 
-tárgyévben felhasznált összeg: 900.000 
-tárgyévben folyósított összeg: 900.000 
Támogatás típusa:  
-vissza térítendő  
-vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg:  
Személyi 154.813 
Dologi 745.187 
Felhalmozási 0 
Felhasználás bemutatása: Bér és járuléka, posta-telefon,könyvelés,bérletidíj, stb. 

 
 
Beszámoló a 2021. évi támogatásról 

Szervezet: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 
Támogatási program elnevezése: Csoóri Sándor Alap támogatási Program 
Támogató megnevezése: EMMI 

Támogatás Forrása  
-központi költségvetés X 
-Önkormányzati költségvetés  
-nemzetközi forrás  
-más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2019-2021 
Támogatás összege: 19.000.000 
-ebből tárgyévre jutó össszeg: 1.289.639 
-tárgyévben felhasznált összeg: 1.289.639 
-tárgyévben folyósított összeg: 0 
Támogatás típusa:  
-vissza térítendő  
-vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg:  
Személyi 140.401 
Dologi 839.248 
Felhalmozási 309.990 
Felhasználás bemutatása: eszköz vásárlás, bér+járulék, szakértés, egyéb működés 
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Beszámoló a 2021. évi támogatásról 

Szervezet: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 
Támogatási program elnevezése: Csoóri Sándor Alap támogatási Program 
Támogató megnevezése: EMMI 

Támogatás Forrása  
-központi költségvetés X 
-Önkormányzati költségvetés  
-nemzetközi forrás  
-más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.-2022. 
Támogatás összege: 40.000.000 
-ebből tárgyévre jutó össszeg: 0 
-tárgyévben felhasznált összeg: 0 
-tárgyévben folyósított összeg: 0 
Támogatás típusa:  
-vissza térítendő  
-vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg:  
Személyi 0 
Dologi 0 
Felhalmozási 0 
Felhasználás bemutatása: 2020-ban 15.400e Ft felhasználva, a többi 2022-ben kerül 

felhasználásra 
 
 
Beszámoló a 2021. évi támogatásról 

Szervezet: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 
Támogatási program elnevezése: Csoóri Sándor Alap  támogatási Program 
Támogató megnevezése: EMMI 

Támogatás Forrása  
-központi költségvetés X 
-Önkormányzati költségvetés  
-nemzetközi forrás  
-más gazdálkodó  
Támogatás időtartama:  
Támogatás összege: 21.700.000 
-ebből tárgyévre jutó össszeg: 875.000 
-tárgyévben felhasznált összeg: 875.000 
-tárgyévben folyósított összeg: 21.700.000 
Támogatás típusa:  
-vissza térítendő  
-vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg:  
Személyi 0 
Dologi 875.000 
Felhalmozási 0 
Felhasználás bemutatása: bérleti díjak 

 
   
 



   

6 

 
Beszámoló a 2021. évi támogatásról 

Szervezet: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 
Támogatási program elnevezése: Csoóri Sándor Alap  támogatási Program 
Támogató megnevezése: EMMI 

Támogatás Forrása  
-központi költségvetés X 
-Önkormányzati költségvetés  
-nemzetközi forrás  
-más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.-2022. 
Támogatás összege: 22.000.000 
-ebből tárgyévre jutó össszeg: 14.568.796 
-tárgyévben felhasznált összeg: 14.568.796 
-tárgyévben folyósított összeg: 0 
Támogatás típusa:  
-vissza térítendő  
-vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg:  
Személyi   2.580.067 
Dologi 11.988.729 
Felhalmozási 0 
Felhasználás bemutatása: megbízási díjak, rendezvény étkeztetés,előadók, kulturális 

szolgáltatások 
 
 
Beszámoló a 2021. évi támogatásról 

Szervezet: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 
Támogatási program elnevezése: Program támogatás, működés 
Támogató megnevezése: Magyar Művelődési Intézet 

Támogatás Forrása  
-központi költségvetés X 
-Önkormányzati költségvetés  
-nemzetközi forrás  
-más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2021. 
Támogatás összege: 8.000.000 
-ebből tárgyévre jutó össszeg: 8.000.000 
-tárgyévben felhasznált összeg: 8.000.000 
-tárgyévben folyósított összeg: 8.000.000 
Támogatás típusa:  
-vissza térítendő  
-vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg:  
Személyi 1.651.000 
Dologi 5.536.870 
Felhalmozási    812.130 
Felhasználás bemutatása: eszköz beszerzés,bérköltségek,könyvelés,előadók,kulturális 

szolgáltatások 
  


