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I. A Beszámolóhoz kapcsolódó alap információk 
 
a./  A mérleg fordulónapja:  12. 31. 
b./  A mérlegkészítés elvi időpontja:  03. 31. 
c./ A egyesület a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít. 
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklete, "A" változata szerint készíti el. 
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg. 
Eredménykimutatását a számviteli törvény 2. sz melléklete szerint készíti el. 
A egyesület saját döntési körében sem a mérleg, sem az eredménykimutatás formátumát nem 
változtatta meg, összevonást, részletezést nem alkalmazott. 
A Számviteli tv. 2017.01.01-től alkalmazandó változásait a beszámoló dokumentumain átvezettük és 
a bázis adatokat ennek megfelelően átdolgoztuk.  
Ezen módosításoknak az eredményre, a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetére hatása nem volt. 
d./ A mérlegben illetve az eredménykimutatásban az alábbi tételeknél van probléma az 
összehasonlíthatósággal: nincs ilyen. 
e./ A mérlegben illetve az eredménykimutatásban az alábbi tételeknél alkalmaztunk átsorolást, 
módosítottuk a minősítést, illetve alkalmaztunk az alternatív megoldások közül az alábbit: nincs 
ilyen. 
 
 
II. Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak 
 
a./ Szabályrendszer főbb jellemzői 
A egyesület számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott 
számviteli elveknek megfelelően vezeti. 
A egyesületnél alkalmazott értékelési eljárásokat, értékcsökkenési elszámolási módokat, 
amortizációs politikát, annak szabályzatai tartalmazzák tételesen, itt annak ismertetésétől eltekintünk. 
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elveket, értékcsökkenési elszámolási módot, 
amortizációs politikát nem változtattuk meg. 
(A Számviteli törvény változásán és a fentieken kívüli okokból). 
b./ Jelentős összegű hiba 
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően 
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - 
értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-
főösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió 
forintot, akkor az 1 millió forint. 
c./ Nem jelentős összegű hiba 
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően 
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - 
értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek 
szerinti értékhatárát. 
d./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 
Kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, 
azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 
50 %-át. 
e./ Jelentős tételek 
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz 
tartozó beszámolósor értékének 30 %-át. 
f./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése 
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása alapján 
történik.  



Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el. 
Elszámolása, könyvelése évente egyszer a mérlegfordulónapon történik.  
Maradványérték meghatározása egyedi. 
Jelentős összegű (bruttó érték 30%-a feletti) terven felüli écs. és visszaírás nem volt.  
100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a 
használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. 
g./ Egyesület vásárolt készleteinek értékelése 
A készleteket tételes leltározással, az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeljük. 
Deviza és valuta készletet átlagáron értékeljük. 
h./ Saját termelésű készletek értékelése 
Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeljük. 
i./ Deviza, valuta árfolyama 
A devizába, valutában meglévő eszközök és kötelezettségek értékelése az MNB árfolyam történik.   
j./ Értékvesztés  
Meghatározása a partner, a tétel egyedi értékelésén alapul.  
 
III. Részletező információk: 
 
a./ Az egyesület nem élt az értékhelyesbítés alkalmazhatóságának lehetőségével. 
b./ A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek 
és ráfordítások összege és azok jellege: nincs ilyen. 
c./ 2020. évben a egyesületnál „Jelentősnek” minősülő Önrevíziója nem volt. 
d./ 2020. évben a egyesületnál „Jelentősnek” minősülő, lezárt Revízió nem volt. 
e/ A egyesület nem élt a valós értéken történő értékelés lehetőségével. 
f./ A egyesület nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, értékelési tartalékot nem képezett. 
g./ Kiemelt személyekről kötelezően előírt adatszolgáltatás: 
A egyesületnál a vezető tisztségviselőknek folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben 
vállalt garanciák, (csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett 
összegek és a visszafizetés feltételei egyidejű közlésével) vonatkozásában adatközlésünk: nemleges. 
h./ A egyesület paraméterei alapján, a Számviteli tv., illetve a Ptk. előírásai szerint 2020. évben 
könyvvizsgálatra nem volt kötelezett. 
Könyvelő neve: Márk Ágoston  
Könyvelő nyilvántartási száma: 165678 
 
 
IV. 2020. évi tevékenység részletezése: 
 
Egyesületünk szervezi, illetve közreműködik a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak kulturális, 
szakmai és sport programjainak rendezésében, motiváló pályázatokat ír ki a győri fiatalok számára. 
A GYEKE más szervezetekkel közösen szervezi és rendezi az Egyetem összes nagy volumenű 
rendezvényét, így a Széchenyi Egyetemi Napok hagyományos programsorozatát, a Felkészítő 
Napokat, a Gólyatábort, a Gólyabált s más közösségi programokat. Az egyesület részt vállal az 
egyetemi polgárság mindennapjaiban is öntevékeny körök, szervezetek támogatásával, tehetséges 
hallgatók segítésével, s több győri fesztivál megrendezésekor szoros együttműködésben partnerként 
dolgozik Győr Megyei Jogú Város Kulturális Irodájával. A 2020-as évben azonban a COVID járvány 
az Egyesület számára is teljesen új helyzetet generált, a szokásos programjaink és rendezvényeink 
többségének megszervezése lehetetlenné vált. A nagyobb rendezvények közül 2020. őszén a 
Gólyahét került csupán lebonyolításra.  
Egyesületünk emellett számos pályázati projekt megvalósítását végzi, amelyek szorosan 
kapcsolódnak szervezetünk célkitűzéseihez. 2020-ban lezárásra került az EFOP-5.2.2-17-2017-
00131 azonosítószámú, „Ifjúsági, transznacionális együttműködések keretében megvalósuló 
hallgatói szolgáltatások fejlesztése a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és az Északkelet-



Magyarországi Fejlesztési Egyesület által” című pályázat, amelynek célja a campus-szolgáltatásokkal 
kapcsolatos nemzetközi gyakorlatok, illetve ezek szabályozási hátterének felmérése, s mindezek 
alapján a jó gyakorlatok bemutatása, javaslattétel azok terjesztésére vonatkozóan volt.  
Az EFOP-3.3.6-17-2017-00017, „Természettudományos élménypedagógiai programok fejlesztése 
Győrben és térségében, a GYEKE és a Mobilis együttműködésében” című projekt megvalósítása 
zavartalanul folyt 2020-ban, igazodva a járványügyi intézkedésekhez. A kialakult helyzet miatt a 
megvalósítás időszaka hosszabbításra került. A projekt elsődleges célja, hogy úgy valósítsa meg a 
kompetencia alapú oktatásra való áttérést, hogy közben az iskolákban ne történjen drasztikus és 
hirtelen átalakulás, sokkal inkább egyfajta fokozatos szemléletformálás. A program során az 
élményközpont munkatársai szorosan együttműködnek a partneriskolák pedagógusaival, akik úgy 
tudják becsempészni a mindennapi oktatásba a valódi és minőségi kompetencia alapú oktatást, hogy 
közben a tanárokat nem kényszerítik számukra kényelmetlen helyzetbe.  
2020. őszén elindítottuk a „Mutasd meg magad!” című helyi felhívás TOP-7.1.1-16-H-ESZA 2020-
01228 azonosítószámú, „A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület szolgáltatásainak bővítése a 
fiatal korosztályok közösségi aktivitásának erősítésével” című projektjét. A pályázat célja, a fiatal 
korosztályok, főként a középiskolások és egyetemisták, az „Y” generáció, kulturális és helyi 
közösségi életbe való bevonása, a befogadás erősítése a kultúrán, sporton és művészeteken keresztül. 
Már több évre visszamenőleg sikeresen valósítunk meg pályázatot egészen 2018-tól együttműködve 
a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolával. 2020-ban projektünk a 
„Fogyasztói tudatosságra nevelés a 10-16 éves tanulóknál a GYEKE és a Széchenyi István Egyetem 
Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola együttműködésében” címmel valósult meg. A projekt 
célja a fogyasztói tudatosságra nevelés a 10-16 éves tanulók körében, a tanulók szemléletformálása, 
közös szakmai munka, a megszerzett elméleti ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. 
 
 


