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A Dél‐alföldi Postatörténeti Alapítvány 
Közhasznúsági jelentése 
a 2010‐es esztendőről 

 
 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A Dél‐alföldi  Postatörténeti Alapítvány  2010.  évben  gazdálkodásáról  a  számviteli 
törvénynek, és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. A mérleg főösszege 1.534eFt, a saját tőke 1.181eFt.  
A  részletes  kimutatás  jelentésünk  1.  sz.  melléklete,  mely  áll  a  mérlegből  és  a 
közhasznú szervezeti eredmény‐kimutatásból. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
NCA pályázaton működési célra 200 eFt  támogatást kapott alapítványunk, amelyet 
2010.  június 1.  és 2011. május 31. között kell  felhasználnunk. 2010. december 31‐ig 
ebből 166.615 forintot költöttünk el, valamint felhasználtuk az előző évről működésre 
tartalékolt  16.198  forintot.  2011.  január  1‐én  az  NCA  pályázatból  33.885  forint 
maradványunk  volt,  amelyet  az  előre  ütemezett  kiadásokra  fogjuk  fordítani. 
Tárgyévben  az  alapítvány  az  SZJA  1%‐os  felajánlásokból  223.196  forintot  kapott, 
valamint  rendelkezésünkre  állt  az  előző  években  tartalékolt  363.987  forint. Az  1%‐
okból  2010‐ben  a  korábbi  évek  tartalékát  is  felhasználva  267.037  forintot  vettünk 
igénybe,  így  december  31‐én  320.034  forint  tartalékunk  maradt.    A  felhasználási 
összegből 235.735 forintot a célszerinti tevékenységünkre fordítottunk, 31.302 forintot 
(11,7%)  pedig  a  működéssel  kapcsolatos  költségek  fedezésére.  Az  NCA 
támogatásnak és az SZJA  felajánlásoknak  is köszönhetően  jelentősen  javult  területi 
munkánk.  (lásd  7‐es  pont)  A  takarékosság  és  a  költségkímélő  működés  jellemzi 
alapítványunkat.  
2011. évre  fentiekből összesen 353.419  forint kötelezettségünk került áthozatalra. A 
kapott  költségvetési  támogatásokat  részletesen  a  2.  számú melléklet mutatja  be,  a 
változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Előző  évhez  képest  az  alapítványunk  vagyona  nőtt.  Az  elmúlt  év  kedvezőtlen 
vagyoni  helyzete  után  megteremtettük  az  alapot  a  célszerinti  tevékenységünk 
kiszélesítésére  és  kiállításaink  színvonalának  emelésére. A Magyar Posta Zrt.  felső 
vezetése  elismerte  azt  a munkát,  amelyet  2010‐ben végeztünk.  2010 decemberében 
alapítványunknak 2011‐es feladatainak megvalósításához 500.000 forintot utalt át. Az 
alapítványunk  elnöke  sikeresen  elvégzett  egy  Vodafone  által  támogatott 
számítástechnikai tanfolyamot. Az ott elért eredménye alapján a Vodafone 100 eFt‐os 
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informatikai  eszköz  vásárlására  fölhasználható  vásárlási  utalványban  részesítette 
alapítványunkat.  2010  decemberében  sikerült  kiadnunk  a  már  évek  óta  aktuális 
postatörténeti könyvet. Ezt a törekvésünket több velünk szimpatizáló magánszemély 
is méltányolta.  Tőlük  430.000  forint  összegű  támogatás  folyt  be.  Fentiek  hatására 
alapítványunk tartaléka nőtt.  
Alapítványunk  törekszik  arra, hogy  csak  olyan  vállalásokat  tegyen,  amelyet utána 
folyamatosan végre tud hajtani. Ezért vártunk ki a vándorkiállítások beindításával és 
a postatörténeti írások megjelentetésével. Napjainkra sikerült feltölteni a működésre 
és  a  célszerinti  tevékenységre  olyan  tartalékot,  amelyekkel  biztosítani  lehet  a 
folyamatos  munkát.  A  vagyon  felhasználását  részleteiben  jelentésünk  3.  sz. 
melléklete mutatja be. 
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történt kifizetés (4. sz. melléklet). 
 
 
5. KÖZPONTI  KÖLTSÉGVETÉSI  SZERVTŐL,  ELKÜLÖNÍTETT  ÁLLAMI 
PÉNZALAPTÓL,  HELYI  ÖNKORMÁNYZATTÓL,  TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK  TÁRSULÁSÁTÓL  ÉS  MINDEZEK  SZERVEITŐL 
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Tárgyévben közösségünk összesen 1.453.196 Ft támogatást kapott különböző címen. 
Ebből költségvetési szervtől és állami pénzalapból 423.196 forint folyt be. Az NCA 
pályázatunknak  részben  helyt  adott,  és  200.000  forint  összegű  támogatásban 
részesített bennünket. Az SZJA 1%‐os felajánlásokból 223.196 forintot kaptunk.  
2010‐ben önkormányzatoktól semmilyen támogatásban nem részesültünk.  
A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

 
Alapítványunk kuratóriumának tagjai, a Felügyelő bizottsági tagok és a könyvelőnk 
is  társadalmi munkában végzi munkáját. Egy‐egy  rendezvény segítői  is önzetlenül, 
minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül állnak rendelkezésünkre.  
Személyi  jellegű  ráfordításként  csupán  44.540  forint  merült  fel,  amelyet  saját 
gépkocsik alapítványi célok és működés érdekében felmerült utazásokra számoltunk 
el.  Napidíjat  soha  nem  számolunk  el,  takarékosságból  a  szállásköltségünk  sem 
merült  fel. A  személygépkocsi  felhasználások  anyagszállítás,  illtetve  több  személy 
gazdaságos  szállítása  érdekében  indokoltak  voltak,  és  anyagilag  kedvezőbb 
megoldást  jelentettek  a  tömegközlekedésnél  vagy  bérfuvarozás  igénybevételénél. 
Három  megyés  területünk,  és  a  hét  helyszínen  (Császártöltés,  Szeged,  Szentes, 
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Pitvaros,  Vésztő,  Okány,  Kecskemét)  megtartott  rendezvények  miatt  is  csak 
minimális  összeget  számoltunk  el.  Az  értékmentés  miatt  több  aktivistánk 
költségtérítés nélküli utazásokat is magára vállalt.  
A gépkocsi használat miatti kifizetést a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
7. A  KÖZHASZNÚ  TEVÉKENYSÉGRŐL  SZÓLÓ  RÖVID  TARTALMI 
BESZÁMOLÓ 

 
7.1. Dokumentumok és tárgyak gyűjtése, rendezése 
 

Bács‐Kiskun‐, Békés és Csongrád megye postáit minden évben szórólappal és 
honlapunkon fölhívással keressük meg, amelyben felhívjuk figyelmüket, hogy 
a  régi  tárgyi  eszközöket  és  okiratokat  bocsájtsák  alapítványunk 
rendelkezésére.  2010‐ben  indult  el  az  a  megemlékezési  sorozat,  amely  a 
jubiláló  postákon  ünnepséggel  és  kiállítással  emlékezik  a  sok  évvel  ezelőtti 
postanyitásra.  Császártöltés,  Vésztő,  Okány,  Pitvaros  és  Zákányszék  posta 
vezetői, dolgozói és nyugdíjasai nagyon komoly helytörténeti anyagot tudtak 
begyűjteni,  amely  jelentős  része  így  menekült  meg  az  enyészettől.  Tárgyi 
eszköz és okirat készletünk jelentősen nőtt 2010‐ben.  
2011.  január 1‐jén 3277  fajta összesen 5099 darab  leltári  tárgyunk volt, ez 987 
darabbal  több  az  előző  évinél.  A  19,6  %‐os  emelkedés  tanúbizonysága  a 
támogatóink  jóakaratának  és  segítőkészségének.  A  fönt  említett  postákon 
kívül Békéscsaba 1. számú megyei posta és Makó 1. körzeti posta, valamint a 
három Dél‐alföldi megye PSZE tagcsoportjai jelentős mértékben hozzájárultak 
a tárgyi eszközök és okiratok begyűjtéséhez. 
Kiállítás  vezetőnknek,  a  szentesi  és  szegedi  aktivistáinknak  köszönhetően  a 
beérkezett  anyag  csoportosítása  és  rendezése  folyamatosan megtörténik.  A 
kódolva  történő  csoportosítás  nemcsak  a  leltárt  segíti,  hanem  gyors 
információt is biztosít. 
Munkánkról  a  www.dapta.hu  honlapon  folyamatos  tájékoztatást  adunk. 
Honlapunk  jelentősen  hozzájárul  ismertségünk  növeléséhez.  Az  internet 
alapján  sokan  megtalálják  alapítványunkat.  Van  aki,  csak  érdeklődő,  más 
segítségkérés  ügyében  keres  meg  bennünket,  de  szerencsére  sokan 
támogatóként is hozzájárulnak gyűjteményünk gyarapodásához. Aktivistáink 
és  támogatóink  több mint  1200  óra  társadalmi munkát  végeztek  az  elmúlt 
évben. 
Kiemelt  feladatunknak  tekintjük a múlt emlékeinek begyűjtését, megőrzését, 
karbantartását és közkinccsé tételét. Ez utóbbit, részben kiállításokkal, részben 
a  tudományos  és  kutatási munkához  nyújtott  közreműködésünkkel  tudjuk 
megvalósítani. 
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7.2. Kiállítások megtartása 
 

2003‐ban  nyílt  meg  a  szentesi  állandó  kiállítás.  Akkor  még  szerényebb 
elképzeléseink voltak és elképzeléseink sem kaptak megfelelő támogatást. Az 
időközben beérkezett nagyszámú tárgyi és iratgyűjtemény azonban ösztönzött 
bennünket  a  kiállítási  felület  növelésére,  a  lehetőségek  jobb  kihasználására.  
Jelenleg  hat  teremből,  ‐  amelyből  két  terem  más  funkciót  is  betölt‐  áll 
tárlatunk. Az  elmúlt  évben  egy  kis  kiállító‐teremmel  nőtt  tárlatunk.  Évente 
kisebb  átrendezésekkel  és  új  kiállítási  tárgyak  bemutatásával  a  visszatérő 
látogatok  számára  is  tudunk  újdonságokat  bemutatni.  Állandó  kiállításunk 
munkanapokon 8 és 16 óra között látogatható, és ingyenesen tekinthetik meg 
az  érdeklődők.  Ugyancsak  ingyenesen  biztosítjuk  csoportok  részére  az 
idegenvezetést,  ha  előre  egyeztetett  időpontban  tesznek  látogatást 
kiállításunkon. 
Elmúlt  évi  vállalásunknak  megfelelően  mobil  kiállítási  anyagot  állítottunk 
össze,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  igény  esetén  a  Dél‐Alföld  bármelyik 
településén be  tudjunk azt mutatni. 2010‐ben az állandó kiállítás mellett hat 
alkalmi  kiállítást  rendeztünk.  Egyet  Bács‐Kiskun  megyében,  kettőt  Békés 
megyében  és  hármat  Csongrád  megyében.  2010-ben indítottuk útra a 
vándorkiállításunkat, amellyel az a célunk, hogy területünk jubiláló postái a 
megemlékezésükhöz kiegészítésképpen a posta múltját, valamint Kass János 
grafikusművész bélyegterveit és néhány bélyegét is bemutassák. 
A  vándorkiállítás  első  állomása  Szeged  volt,  2010.  április  18‐án  a  Szegedi 
Postaigazgatóság megalakulásának 90. évfordulóján. A megnyitóra a magyar 
postásokon  kívül  Szabadkáról  és  Aradról  is  érkeztek  postások,  akik  részt 
vettek a tárlat bemutatásán. 
A  vándorkiállítás  következő  állomása  Császártöltés  volt. Május  9‐én  a  130. 
születésnapját  ünneplő  posta  rendezvényét  a  Magyar  Posta  Zrt.  egyik 
üzletágvezetője nyitotta meg, a kultúrműsorról a helyi diákok gondoskodtak. 
Július  2‐án  a  vésztői Művelődési  Házban  volt  a  következő  kiállításunk.  A 
városnapi  rendezvénysorozat  a  150.  születésnapját  ünneplő  posta 
megemlékezésével  és  kiállításával  kezdődött.  A  kulturális  műsor  is 
emlékezetes marad a mintegy 300 fő résztvevő számára. Ezen a rendezvényen 
mutatták  be  a  Vésztői  füzetek  sorozat  5.  tanulmányát,  amelyből  a  vésztői 
posta  történetét  ismerheti meg  az  olvasó. A  kiadvány  készítéséhez  szakmai 
segítséget adtunk, valamint a lektorálást is mi végeztük. 
Július  10‐én Okány  posta  ünnepelte  150.  születésnapját. A megemlékezésen 
részt  vett  és  felszólalt  a Magyar Posta Zrt.  elnöke  és  vezérigazgatója  is. Az 
ünnepi  beszédeknek  és  az  okányi  kulturális műsornak  (táncosok,  zenészek, 
szavalók),  valamint  a  postatörténeti  kiállításnak  köszönhetően  a  résztvevők 
szép emlékkel utazhattak haza.  
Augusztus  2‐től  távközlési  kiállítási  tárgyakat  biztosítottunk  a  125  éves 
Szegedi telefonközpontra történő megemlékezéshez, amely a Magyar Telecom 
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Szegedi Ügyfélszolgálati  Irodájában  több mint  egy  hétig  állt  az  érdeklődők 
rendelkezésére.  
Augusztus  14.‐én  Pitvaroson  a  falunapi  rendezvények  a  125.  születésnapját 
ünneplő posta rendezvényével kezdődött. Rácz Tamásné igazgató asszony és 
Marosvári Attila történész megemlékezése sokak számára emlékezetes marad. 
A kulturális műsor itt is nagyon jó kiegészítője volt a beszédeknek. A kiállítás 
a Művelődési Házban  kapott  helyet. Az  érdeklődők  az  alapítványunk  által 
biztosított  kiállítási  tárgyakon  kívül  a  helyi  postatörténetet  bemutató 
dokumentumokat is láthatták. 
Szeptember  17‐én  képzőművészeti  emlékkiállítást  szerveztünk  Szentesen 
Katona Imre néhai postás festőművész 80. születésnapján. Katona Imre képein 
kívül 9 még élő amatőr postás festőt hívtunk meg, hogy 5‐6 alkotásukkal Ők is 
részesei legyenek a rendezvénynek. A kiállítást Ibos Éva művészettörténész és 
Szűcs Lajos Szentes város alpolgármestere nyitotta meg. Több mint 100 fő vett 
részt ezen a kiállításon. Aktivistáink 10 napon keresztül ügyeletet biztosítottak 
a  festménykiállításhoz,  hogy  azoknak,  akik  a megnyitón  nem  tudtak  részt 
venni később is legyen lehetőségük a kiállítás megtekintésére. 
November  28.‐án  Mindszenten  nyílt  kiállítás  Kass  János  grafikáiból.  A 
kiállításon  a művész  két  témakörből merített  alkotásait  tekinthették meg  az 
érdeklődők.  A  Biblia  sorozatot  Gyulay  Endre  nyugalmazott  püspök,  a 
bélyegeket pedig Tóth László alapítványunk elnöke mutatta be 

 
7.3. Tudományos kutatás segítése: 
 

Alapítványunk céljai között szerepel a  tudományos kutatás segítése.  Jelentős 
számú háttér  anyag  áll  rendelkezésünkre,  amely helytörténeti kutatásokhoz, 
szakdolgozatokhoz jól felhasználható. 2010. december 16‐án jelentettük meg a 
Múltidéző  2.  című könyvet. Több  éves  előkészítés  és pénzügyi  forrásgyűjtés 
után  sikerült  kiadnunk  egy  328  oldalas  posta‐  és  helytörténeti  írásokkal 
tűzdelt  könyvet,  amely  11  postatörténettel  kapcsolatos  írás  mellett  postás 
életutakat  is  bemutatat,  valamint,  a  szakoktatásról,  a  szabadidős 
tevékenységekről és a sportéletről  is  történelmi megalapozottságú  fejezeteket 
foglal  magában.  A  könyvet  jól  kiegészíti  az  adattár,  amely  a  Dél‐Alföld 
valamennyi  településének  legfontosabb  postatörténeti  dátumait  tartalmazza, 
valamint a jelenlegi helyzetet rögzíti. A tanulmányok és írások elkészítésekor a 
szerzők nagymértékben  támaszkodtak a  szentesi kutató bázisra, az ott nyert 
információt beépítették anyagukba.  
Háttér  anyagunk  fentieken  kívül  a  szakdolgozatot  és  helytörténeti 
monográfiát írók rendelkezésére áll, amelyet többen igénybe is vesznek. Pl.: A 
Szentesen  fellelt adatok  felhasználva készült el 2010‐ben a Vésztői  füzetek 5. 
száma, amely Vésztő postatörténetét örökíti meg az utókor számára. 
Szakdolgozat  írók,  bélyeggyűjtő  szakkörök,  és  több  esetben  egy‐egy 
magánszemély  is  megkeres  bennünket  bízva  irattárunk  sokféleségében  és 
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segítőkészségünkben.  Az  esetek  jelentős  részében  közreműködünk  és 
támogatjuk őket, hogy kutatásuk és munkájuk eredményes legyen.  
 

7.4. Hagyományápolás: 
 

A  jelenkor  emberei  előtt  sem  ismeretlen  a  nagy múlttal  rendelkező Magyar 
Posta ténykedése. A civil szféra is érdeklődéssel tekint a hírközlés fejlődésére, 
a klasszikus postaszolgálat átalakulására. A múlt emlékeinek megőrzését és a 
szerzett  ismeretek  továbbadását  kiemelt  feladatunknak  tekintjük.  Felkérésre 
különböző  szervezetek  részére  olyan  előadót  biztosítunk,  aki  a  múlt,  a 
hagyományok  jó  ismerője.  A  kapcsolódó  pontokat  igyekszünk  megtalálni 
azokkal  a  szervezetekkel  és  személyekkel,  akik  számára  szintén  fontos  a 
hagyományok tiszteletben tartása és ápolása. Ilyen személy: Vada Sára, a volt 
pusztaföldvári  postamester,  aki  településének  postamestere  és  kultúrát 
támogatója  volt.  nevét  viseli  a  Pusztaföldvári  Ifjúsági  Kulturális  Egyesület, 
továbbá az újszentiváni lokálpatrióták és irodalomtörténészek, akikkel együtt 
ápoljuk  Nátly  József  emlékét.  Nátly  József  a  szabadságharc  utolsó  posta‐
főigazgatója volt, és az első szegedi tájszótár szerzője. Öt év óta, így 2010‐ben 
is  a Mosolygósabb  Régióért  civil  szervezettel megrendeztük  az  év  szentesi 
postása versenyt.  
Rendezvényeink  a  hagyományok  megismerését  és  a  múlt  emlékeinek 
tiszteletét  mélyítik.  Szívesen  veszünk  részt  postamúlttal  kapcsolatos 
vetélkedőkön,  vagy  olyanokon,  amelyek  legalább  részben,  magukénak 
tekintik ezt. 
 

 
Szeged, 2011. február 10. 
 
 

Tóth László 
elnök 

 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
E közhasznúsági  jelentést a Dél‐alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriuma 2011. 
február 21‐i ülésén elfogadta. 



 9

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 
 

Üi: 6/2011 
 
 
 
 
 
 
 

Dél‐alföldi Postatörténeti Alapítvány 
6600 Szentes Brusznyai sétány 8. 

 
 
 
 
 
 

2010. évi 
Egyszerűsített éves beszámoló 

 
 
 

Tartalma: 
Egyszerűsített mérleg 

Közhasznú eredménykimutatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeged, 2011. február 10. 
 

Tóth László 
elnök 

 
 
 

Az egyszerűsített éves beszámolót Unginé Frányó Erika mérlegképes könyvelője állította össze, 
könyvszakértő azt nem vizsgálta. 
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Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány                      Üi: 6/2011
 Fordulónap: 2010.12.31 
KSH: 18475070-9133-569-06      Mérleg                     
 

              Adatok eFt-ban 
Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév 

a b c d e 
A. Befektetett eszközök 52 0 228 

I. Immateriális javak 0 0 0 
II. Tárgyi eszközök 52 0 228 
III. Befektetett pénzügyi eszközök    
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése    

B. Forgóeszközök 825 0 1306 
I. Készletek    
II. Követelések    
III. Értékpapírok    
IV. Pénzeszközök 825 0 1306 

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 
Eszközök összesen 877 0 1534 
D. Saját tőke 497 0 1181 

I. Induló tőke 50 0 50 
II. Tőkeváltozás 178 0 448 
III. Lekötött tartalék    
IV. Értékelési tartalék    
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 269 0 683 
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből    

E. Céltartalékok 0 0 0 
F. Kötelezettségek 380 0 353 

I. Hátrasorolt kötelezettségek    
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek    
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 380  353 

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0  
Források összesen 877 0 1534 

 
                  Tóth László 
Szeged, 2011. február 10.               elnök 
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Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány                                                              Üi:: 6/2011 
Fordulónap: 2010.12.31 
KSH: 18475070-9133-569-06   
 

Eredménykimutatás 
               

Adatok eFt-ban 
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítései 
Tárgyév 

a b c d e 
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 502  1488 

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 367  267 
a. alapítótól    
b. központi költségvetéstől 49  267 
c. helyi önkormányzattól    
d. egyéb 318   

2. Pályázati úton elnyert támogatás 134  183 
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel    
4. Tagdíjból származó bevételek    
5. Egyéb bevételek 1  1030 
6. Pénzügyi műveletek bevételei   8 
7. Rendkívüli bevételek    
8. Aktivált saját teljesítmény értéke    

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0  0 
1. Árbevételek    
2. Egyéb bevételek    
3. Pénzügyi műveletek bevételei    
4. Rendkívüli bevételek    

C. Összes bevétel 502  1488 
D. Közhasznú tevékenység költségei 233  805 

1. Anyagjellegű ráfordítások 135  629 
2. Személyi jellegű ráfordítások 20  45 
3. Értékcsökkenési leírás 50  95 
4. Egyéb ráfordítások 28  36 
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai    
6. Rendkívüli ráfordítások    

E. Vállalkozási tevékenység költségei 0  0 
1. Anyagjellegű ráfordítások    
2. Személyi jellegű ráfordítások    
3. Értékcsökkenési leírás    
4. Egyéb ráfordítások    
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai    
6. Rendkívüli ráfordítások    
7. Aktivált saját teljesítmény értéke    

F. Összes tevékenység költségei (D+E) 233  805 
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 269  683 
H. Adófizetési kötelezettség 0  0 
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0  0 
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 269  683 

 
A. Személyi jellegű ráfordítások    
       1. Bérköltségek 0  0 
             a. megbízási díjak    
             b. tiszteletdíjak    
       2. Személyi jellegű egyéb költségek 20  45 
       3. Személyi jellegű költségek közterhei    
B. Nyújtott támogatások 0  0 
       1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás    
 
 
Szeged, 2011. február 10.          Tóth László 
                 elnök 
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  Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete 
 
     
Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány                                                               
Fordulónap: 2010.12.31 
KSH: 18475070-9133-569-06   
 
 

KIMUTATÁS 
a költségvetési támogatás felhasználásról 

2010. év 
 
 
 

Támogatás Felhasználás összege 
(Ft) 

Támogatásnyújtó neve 

időpontja összege (Ft) 

Felhasználás célja 

előző évi tárgyévi 

Átvitel összege (Ft) Elszámolás 
határideje 

SZJA 1%-os támogatás 2010.09.27. 223196 Közhasznú tevékenységek 
támogatása (szja 1%) 

0 267037 (2009-ről 96.838 Ft, 
2010-es 223.196) 

320034 

2011.10.31. 

Nemzeti Civil Alapprogram 2010.09.02. 200000 20010/2011. évi működési 
támogatás tárgyévi része aktív 
elhatárolással 

16198 182813 33385 20011.06.30 

Összesen: 423196  16198 449850 353419  
 
 
 
 
Szeged, 2011. február 10. 
                     
                     
                  Tóth László 

                                  elnök 
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Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány                                                               
Fordulónap: 2010.12.31 
KSH: 18475070-9133-569-06 

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a vagyon felhasználásáról 

2010. év 
 
 
 
 

Változás Megnevezés Előző évi 
összeg (eFt) 

Tárgyévi összeg 
(eFt) % eFt 

Megjegyzés 

Induló tőke 50 50 0 0  
Tőkeváltozás 178 448 251,7 270  
Lekötött tartalék      
Értékelési tartalék      
Tárgyévi eredmény 269 683 253,9 414  
   Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége      
   Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége      
   Egyéb      
 
 
 
 
Szeged, 2011. február 10. 
                     
                     
                  Tóth László 

                                elnök 
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Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány                                                               
Fordulónap: 2010.12.31 
KSH: 18475070-9133-569-06 

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete 
 
 

KIMUTATÁS 
a cél szerinti juttatásokról 

2010. év 
 
 

Juttatás összege (Ft) Eltérés Juttatás megnevezés 
előző évi tárgyévi % Ft 

Megjegyzés 

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott      
   Pénzbeli juttatások összesen      
   - ebből adóköteles      
   - ebből adómentes      
   Természetbeni juttatások összesen      
   - ebből adóköteles      
   - ebből adómentes      
Egyéb juttatások      
ÖSSZESEN: 0 0 0 0  
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú 
Tevékenység keretében nyújtott 

     

   Pénzbeli juttatások      
   Nem pénzbeli juttatások      
Egyéb juttatások      
ÖSSZESEN: 0 0 0 0  
MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0  
 
 
Szeged, 2011. február 10. 
                     
                     
                  Tóth László 

                                 elnök 
 



 15

Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány                                                               
Fordulónap: 2010.12.31 
KSH: 18475070-9133-569-06 

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete 
 

KIMUTATÁS 
a kapott támogatásokról 

2010. év 
 

Támogatás összege (Ft) Változás Juttatás megnevezése Támogatott cél 
előző évi tárgyévi % Ft 

Központi költségvetési szervtől  100000 200000 100 100000 
   Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 100 000 200000 100 100000 
      
Elkülönített állami pénzalap  0 0 0 0 
Helyi önkormányzat és szervei      
   Önkormányzat Működési támogatás 0 0   
   Önkormányzat Programtámogatás 0 0   
Kisebbségi települési önkormányzat  0 0 0 0 
Települési önkormányzat társulása  0 0 0  
Magánszemélyektől  18300 430000 2349,7% 411700 
Egyéni vállalkozóktól  0 0 0 0 
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól  300000 600000 200% 300000 
Jogi személyiség nélküli társaságtól  0 0 0 0 
Közhasznú szervezettől  0 0 0 0 
SZJA 1%-a (APEH)  209888 223196 106,3% 13308 
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)  0 0 0 0 
Egyéb  0 0 0 0 
ÖSSZESEN:  628188 1453196 231,3% 825008 
 
 
Szeged, 2011. február 10. 
                     
                     
                  Tóth László 

                                 elnök 
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Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány                                                               
Fordulónap: 2010.12.31 
KSH: 18475070-9133-569-06 

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete 
 
 

KIMUTATÁS 
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

2010. év 
 
 

Juttatás összege (Ft) Eltérés Juttatás megnevezése 
előző évi tárgyévi % Ft 

Megjegyzés 

Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0  
Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0  
   Szja mentes 0 0 0,00 0  
   Szja köteles 0 0 0,00 0  
Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0  
Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0  
Költségtérítések összegben 20226 44540 220,2 24314 Személygépkocsi használat költségtérítése 
Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0  
   Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0  
Egyéb juttatások 0 0 0,00 0  
ÖSSZESEN: 20226 44540 220,2 24314  
* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.  
 
 
 
Szeged, 2011. február 10. 
                     
                     
                  Tóth László 

                                 elnök 
 
 


