
    Nyugdíjasok Szociális Fóruma 

Pénzügyi beszámoló 

 

A Nyugdíjasok Szociális Fóruma a megszokott rendben elkészítette pénzügyi beszámolóját, de a Covid 

vészhelyzetre figyelemmel nem hívhatott össze közgyűlést.  Május hónapban a beszámolónkat 

feltöltöttük a PK-541-es nyomtatványra. de nem zárhattuk le közgyűlés hiányában. Nyugdijas 

szervezeteknek nem javasolták a 30-50 fős közgyűlés megtartását, arra termünk sem lett volna, igy 

türelmesen vártuk a járványhelyzet javulását. A második hullám megjelenését követően 

nyilvánvalóvá vált, hogy nincs lehetőségünk hagyományos közgyűlés összehívására így az 

elektronikus közgyűlés formáját választottuk. Ez számunkra újszerűsége és hiányos eszközellátásunk 

és licencek hiányában nagy kihívást jelent.  

Mellékletben megküldjük pénzügyi beszámolónkat, amelyet szövegesen írásban egészítjük ki, majd az 

e közgyűlésen lesz lehetőség véleményt nyilvánítani, kérdéseket feltenni és kiegészítéseket tenni. A 

beszámolót a felügyelő bizottság vizsgálta és jóváhagyta. 

2019 évben jelentősen nőtt a bevételünk, amelynek összetevői figyelmet kivánnak.  Egyrészt a 2018-

as bázis nagyon alacsony volt, másrészt a 2019-es márciusi pályázati kifizetésünk részben 2018-as 

kiadásokat is fedeztek utólag, másként a 7000000 Ft-os támogatásunk majdnem egészsében a 2020-

as Nemzeti összetartozás évére vonatkozik, igy nagy részében elhatárolásra került. Igy a tényleges 

2019-re vonatkozó árbevételünk 4.191.000 Ft, amely még igy is jelentősen meghaladja a 2018-as 

bevételt. Különöse üdvözlendő, hogy 242000 Ft tagdíjat tartalmaz, ami arra mutat, hogy 

tagdíjfizetésünk fegyelme javult. Ez szükséges is, mert az utólagosan visszautasított számlák egyetlen 

forrása a tagdíj, gazdálkodásunk jelentősen javulna, ha számlaelszámolásunk minősége javulna. Meg 

kell említeni a gyalogló klubok pályázatát, amely nagyon fontos tevékenységünk volt 2019-ben, 

ugyanakkor az erre megnyert 200000 Ft-os pályázatunk mindenképpen kiegészítésre szorult más 

forrásokból.  Sikerként könyvelhető el, hogy NKA pályázat formájában pályázatot tudtunk nyerni, de 

meg kell jegyezni, hogy annak elszámolása rendkívül bonyolult volt és csak a napokban zárult le. 

Kiadásaink szerkezete a korábbi évek gyakorlatának megfelelő volt: 

rendezvények elszámolt támogatása   2.964.955 Ft 

konferencia részvétel    294000 Ft 

ügyviteli költség    130563 Ft 

újság támogatás    99750 Ft 



bankköltség     51931 Ft 

honlap hoslolás     21463 Ft 

pályázati dij     2000 Ft 

következő időszakot előkészítő kts.  260000 Ft 

 

bank zárlat: 6.761.136 Ft   pénztári zárlat: 24682 Ft 

 

Nagy tervekkel készültünk a 2020 –as Nemzeti összetartozás évének megszervezésére. Sajnálatos 

hogy rendezvényeinknek teljesen keresztbe tett a koronavírus terjedése. A következő időszak nagy 

kihívása tevékenységünk kényszerű átalakítása, közösségünk összetartása, a digitális tartalmak 

bővítése. 
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