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    Kiskert utca 16. 
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OTP folyószámla száma:   11735005 – 20521116 
 
Közhasznúsági fokozat:   kiemelten közhasznú 
 
Nyilvántartási adatok:  Csongrád megyei Bíróság 
        pk. 60.092/2005/1. szám 2005. június 23. 
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A Dél‐alföldi Postatörténeti Alapítvány 
Közhasznúsági jelentése 
a 2011‐es esztendőről 

 
 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A Dél‐alföldi  Postatörténeti Alapítvány  2011.  évben  gazdálkodásáról  a  számviteli 
törvénynek, és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. A mérleg főösszege 1.839eFt, a saját tőke 1.583eFt.  
A  részletes  kimutatás  jelentésünk  1.  sz.  melléklete,  mely  áll  a  mérlegből  és  a 
közhasznú szervezeti eredmény‐kimutatásból. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
NCA pályázaton 2011‐ben működési célra 100 eFt támogatást kapott alapítványunk, 
amelyet 2011. július 1. és 2011. szeptember 30. között kellett felhasználnunk. Továbbá 
2011.  január 1‐én  rendelkezésre állt még a 2010‐ben kapott működési  támogatásból 
33.885  forint.  Azt  2011.  június  30‐ig  kellett  felhasználnunk.  Mindkét  esetben  a 
pályázati anyagunknak megfelelően  történt az NCA pályázati pénz  felhasználás és 
elszámolása.  Tárgyévben  az  alapítvány  az  SZJA  1%‐os  felajánlásokból  175.111 
forintot kapott, valamint rendelkezésünkre állt az előző években  tartalékolt 320.034 
forint. Az 1%‐okból 2011‐ben a korábbi évek tartalékát részben felhasználva 238.906 
forintot vettünk  igénybe,  így december 31‐én 256.239  forint  tartalékunk maradt.   A 
felhasználási összegből 192.605 forintot a célszerinti tevékenységünkre fordítottunk, 
46.301  forintot  (19,4%)  pedig  a működéssel  kapcsolatos  költségek  fedezésére.  Az 
NCA  támogatásnak  és  az  SZJA  felajánlásoknak  is  köszönhetően  jelentősen  javult 
területi munkánk.  (lásd  7‐es  pont) Alapítványunkat  évek  óta  a  takarékosság  és  a 
költségkímélő működés jellemzi.  
2012. évre  fentiekből összesen 256.239  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. A 2009‐es kedvezőtlen év után 
2010‐ben megteremtettük  az  alapot  a  célszerinti  tevékenységünk  kiszélesítésére  és 
kiállításaink színvonalának emelésére.  A Magyar Posta Zrt. felső vezetése elismerte 
azt  a  munkát,  amelyet  2011‐ben  a  Dél‐Alföldön  végeztünk.  2011  decemberében 
alapítványunknak 500.000  forintot utalt át. 2010 decemberében  sikerült kiadnunk a 
már  évek  óta  aktuális  postatörténeti  könyvet.  Ezt  még  2011‐ben  is  több  velünk 
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szimpatizáló magánszemély  is méltányolta. Tőlük 117.500  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 éveket a  jubileumi 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  927.611  Ft  támogatást  kapott  különböző  címen. 
Ebből  költségvetési  szervtől  és  állami  pénzalapból  310.111  forint  folyt  be.  Ez 
73,3%‐a az elmúlt évinek. Az NCA pályázatunknak  részben helyt adott, és 100.000 
forint  összegű  támogatásban  részesített bennünket. Az  SZJA  1%‐os  felajánlásokból 
175.111  forintot  kaptunk.  2011‐ben  két  önkormányzat  elismerte  a  településükön 
végzett kulturális  javak megőrzése és bemutatása érdekében kifejtett munkánkat, a 
postatörténeti  kiállítás  helyszínen  történő  bemutatását,  ezért  35.000  Ft 
önkormányzati támogatásban 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  67.560  forint  merült  fel,  amelyet  saját 
gépkocsik alapítványi célok és működés érdekében felmerült utazásokra számoltunk 
el. Napidíjat soha nem számolunk el, takarékosságból 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  tíz  helyszínen  (Gara,  Jászszentlászló,  Kunpeszér, 
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Ladánybene,  Szeged‐Kiskundorozsma,  Szatymaz,  Csorvás,  Csabaszabadi, 
Balatonszemes és Kecel) megtartott kiállítások és rendezvények miatt csak minimális 
összeget számoltunk el. Értékmentési munkákra és rendezvényekre több aktivistánk 
költségtérítés  nélküli  utazásokat  is  magára  vállalt,  ezzel  is  támogatva 
alapítványunkat.  
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 2011‐ben szórólappal kerestük 
meg, valamint a honlapunkon folyamatosan olvasható az a felhívás, amelyben 
kérjük,  hogy  a  számukra  szükségtelen  régi  tárgyi  eszközöket  és  okiratokat 
bocsájtsák  alapítványunk  rendelkezésére.  2010‐ben  indult  el  és  2011‐ben 
folytatódott az a  rendezvény  sorozat, amellyel a  jubiláló posták  településein 
ünnepséggel  és  kiállítással  emlékeznek  a  sok  évvel  ezelőtti  postanyitásra. 
Gara,  Jászszentlászló,  Kunpeszér,  Ladánybene,  Szeged‐Kiskundorozsma, 
Szatymaz  és Csorvás posta vezetői, dolgozói  és nyugdíjasai nagyon komoly 
helytörténeti  anyagot  tudtak  begyűjteni,  amely  jelentős  része  így menekült 
meg az enyészettől. Tárgyi eszköz és okirat készletünk 2011‐ben tovább nőtt.  
A  XXV. Keceli Virágkiállításhoz  kapcsolódó  postatörténeti  kiállításrészen  is 
sok  még  soha  be  nem  mutatott  tárgy  és  okirat  került  begyűjtésre  és 
bemutatásra. A Csabaszabadiban a hajdan üzemelt posta emlékére táblaavatás 
volt,  amelyhez  szervesen  hozzá  tartozott  egy  postatörténeti  kiállítás. Nagy 
előkészítéssel és helyi gyűjtéssel sok érdekes látnivaló tárult az érdeklődők elé. 
2011. december 31‐én 3463  fajta összesen 5099 darab  leltári  tárgyunk volt, ez 
334 darabbal  több az előző évinél. Az emelkedés szaporodó kiállításainknak, 
honlapunknak  és  a  támogatóink  jóindulatú  segítségének  az  eredménye. 
Továbbá  jelentős segítséget kaptunk Baja 1., Kiskunfélegyháza 1., Kecskemét 
1., Szeged 1., és Békéscsaba 1. számú körzeti postáktól. A felsoroltakon kívül 
még  a  Postások  Szakmai  Egyesületének  Dél‐alföldi  szervezetétől,  a 
békéscsabai  és  szegedi  nyugdíjas  csoportoktól  kaptunk  segítséget  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.  Példaként  álljanak  itt  az  utolsó 
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hónap statisztikái: Egy hónap alatt 1997 látogatónk volt. Összesen 13809 oldalt 
nyitottak  meg,  így  az  oldallátogatottsági  átlag  6,91.  Átlagosan  5  perc  35 
másodpercet  tölt  egy  látogató  a  honlapon  leírtak  megismerésével.  öröm 
számunkra,  hogy  a  látogatók  52,28%‐a  új  látogató  volt.  Titkárunknak 
köszönhetően  a  honlapunk  nagyon  sok  postatörténeti  anyagot  tartalmaz, 
amely biztosítja a postamúlt egy‐egy részletének virtuális megismerését.  
Népszerűsítésünkre a szentesi kiállítás vezetője az iwiw-en közösségi oldalt létesített, 
amelyen aktualitásokat is közzétesz. Alapítványunk baráti köre több mint 1600 fő.  
Továbbra  is 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. 
  

7.2. Kiállítások megtartása 
 

Még  az  alapítvány  létrejötte  előtt  a  Szegedi  Postaigazgatóság 
megszüntetésekor  megmentettük  azokat  az  okiratokat  és  postatörténeti 
értékeket, amelyek kiállításunk egy  részét képezik. Ezt  több aktivistánk saját 
gyűjteményével kiegészítette és önzetlenül átengedte részünkre. E két csoport 
az  alapja  a  2003‐ban  Szentesen  megnyílt  állandó  kiállításnak.  Akkor  még 
szerényebb  elképzelésünk  volt  és  ismertségünk,  támogatásunk  is  alacsony 
szinten  állt.  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. Minden évben,  így 2011‐ben  is kisebb átrendezésekkel 
és új kiállítási tárgyak bemutatásával a visszatérő látogatók számára is tudunk 
újdonságokat  bemutatni.  Állandó  kiállításunk  előzetes  bejelentéssel 
munkanapokon  8  és  16  óra  között  ingyenesen  látogatható.  Csoportokat 
telefonegyeztetés  után  még  szombaton  8  és  12  óra  között  is  fogadunk. 
Számukra  ugyancsak  belépődíj  nélkül  tesszük  lehetővé  a  kiállítás 
megtekintését.  Sőt  igény  esetén  díjmentes  idegenvezetést  is  biztosítunk 
számukra.  2011‐ben  több  csoport  élt  ezzel  a  lehetőséggel.  Főleg  Szentesen 
nyaralók, nyári iskolai táborozáson résztvevő diákok és civil szervezetek tagjai 
voltak  a  látogatóink.  2010‐ben  kuratóriumi  határozatunknak  megfelelően 
mobil kiállítási anyagot állítottunk össze. A 2010 évi beindulást követően 2011‐
ben előre ütemezetten gondoskodtunk arról, hogy az évfordulós posták helyi 
megemlékezéseihez rendelkezésre álljon a postatörténeti, a bélyegtörténeti és 
Kass  János Kossuth  díjas  kiváló‐  és  érdemes művész  bélyegei,  bélyegtervei 
anyagunk. 2010 decemberében levélben értesítettük az érintett postákat, hogy 
2011‐ben évfordulójuk lesz, és ha megemlékezést szeretnének kiállításunkra és 
támogatásunkra számíthatnak.  Felhívásunkra többen jelentkeztek. 
Június 10.‐én Garán a falunapi rendezvénysorozat a 225. évfordulóját ünneplő 
Posta megemlékezésével és kiállítás megnyitójával vette kezdetét. Több mint 
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140  fő  jelenlétével.  A  kiállítás  egy  hete  alatt  624  látogató  tekintette meg  a 
bemutatott  tárgyakat,  dokumentumokat.    A  kiállítás  június  17‐ig  állt  az 
érdeklődők  rendelkezésére. A kiállítás érdekében összesen 98 óra  társadalmi 
munka merült föl. (nyitva tartás 44 óra, szervezés, szállítás, berendezés 54 óra) 
Június 25‐én a  Jászszentlászlói  falunapi rendezvények között szerepelt a 125. 
évfordulóját  ünneplő  posta  megemlékezése  és  alkalmi  kiállítás  nyitása.  A 
közösségi házban a megnyitón 68 fő vett részt. A kiállítás idején összesen 423‐
an  tekintették  meg  a  postatörténeti  emlékeket  és  Kass  János  bélyegeit.  A 
tárlatot június 26‐án 18 óráig tekintethették meg az érdeklődők.  
Július 16.‐án Kunpeszéren postatörténeti és bélyegkiállítás nyílt. A rendezvény 
a  falunapi  program  részeként  szerepelt. A megnyitón  96‐an  vettek  részt. A 
kiállítás  július  18‐ig  állt  az  érdeklődők  rendelkezésére. Ez  idő  alatt összesen 
371‐en tekintették meg a bemutatott tárgyakat, okiratokat és bélyegeket.  
Július 30.‐án Ladánybenén a falunapi program nyitányaként került sor a 100. 
születésnapját  ünneplő  posta  jubileumi  ünnepségére.    A  megnyitón  87‐en 
vettek  részt.  A  kiállítást  a  „Művelődési  Házban”  rendeztük  be.  A 
postatörténeti és bélyegkiállítás augusztus 4‐én naponta 10 és 16 óra között állt 
az érdeklődők rendelkezésére, összesen 514‐en tekintették meg.  
Augusztus  16‐án  17  órakor Kiskundorozsmán  került  sor  a  helyi  posta  130. 
évfordulója  tiszteletére megtartott  ünnepségre. A  Petőfi  Sándor Művelődési 
Ház  emeletén  megtartott  megemlékezésen  123  fő  vett  részt  és  a  kiállítást 
augusztus 20‐ig 631‐en tekintették meg.  
Szeptember 9.‐én Szatymaz postán volt évfordulós megemlékezés, amelyet jól 
egészített  ki  mobil  kiállításunk.  A  130  évforduló  tiszteletére  rendezett 
ünnepségen  részt  vettek  azok  a  postások,  akik  az  elmúlt  években  az  „Év 
postásai” kitüntető címet nyerték el.   A mobil kiállítás szeptember 14‐ig volt 
Szatymazon. Ez idő alatt 527‐en nézték azt meg.  
Szeptember  17‐én  megalakulásának  150.  évfordulóját  ünnepelte  Csorvás 
posta. A Művelődési Ház nagyterme adott helyt az ünnepség megtartására, a 
postatörténeti, bélyegtörténeti és posta helytörténeti anyagai pedig a galérián 
kerültek  elhelyezésre. Az ünnepségen  a Posta  felső  vezetése  is  képviseltette 
magát.  A  megemlékezésen  203  fő  vett  részt.  Eredetileg  szeptember  25‐ig 
terveztük  a  csorvási  kiállítást,  de  a  nagy  érdeklődés  miatt  október  12‐ig 
meghosszabbítottuk. A kiállítást összesen 1012‐en tekintették meg.  
Október  22‐én Csabaszabadi  település  önkormányzata  hajdan  volt  postájára 
emlékezve emléktáblát faragtatott és helyezett el a volt posta épületének falán. 
Ezt  követően  emlékkiállítás  nyílt,  ahol  az  alapítványunk  mobil  kiállítása 
mellett  jelentős  posta  helytörténeti  anyag  került  bemutatásra.  A  kiállítás 
három napig állt az érdeklődők rendelkezésére. Ez idő alatt 143‐an tekintették 
meg.  
A Postások  Szakmai Egyesülete  november  4‐5.‐én Balatonkenesén  tartotta  a 
XVII. Országos Postás Konferenciát. Alapítványunk fölkérést kapott, hogy ott 
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mutassuk  be  mobil  kiállításunkat.  Ezt  teljesítettük.  Kiállításunkat  264  fő 
tekintette meg. 
2011  év  utolsó  kihelyezett  kiállítását  Kecelen  tartottuk.  A  XXV. 
Virágkiállításhoz kapcsolódóan volt  lehetőségünk a  látogatók  részére  többlet 
programot  biztosítani.  A  keceli  postások  és  polgárok  helyi  gyűjtéssel 
bővítették  a  látnivalókat,  és  közben  ismereteket  nyújtottak  a  múltról,  a 
történelemről. 
A  kiállításokkal  kapcsolatban  összesen  1136  óra  társadalmi  munkát 
végeztünk.  Ebből  656  óra  a  mobil  kiállítások  mozgatásával,  az  alkalmi 
kiállítások  szervezésével  és  felügyeletével  telt  el. A  szentesi állandó kiállítás 
folyamatos működtetése  és  a  látogatók  kalauzolása,  idegenvezetés  480  óra 
társadalmi munkát igényelt.. 
 

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.  A  2010‐ben  kiadott  Múltidéző  2. 
könyvünknek  is  betudható,  hogy  újabb  települések  helytörténészei 
jelentkeznek kutatásra. Előre egyeztetett  időpontban  fogadjuk  őket. 2011‐ben 
Hercegszántóról  és  Körösladányból  voltak  helytörténészek,  akik  vagy  a 
településük helytörténeti monográfiájában, vagy külön kiadványban  tervezik 
községük  postatörténetét  megjelentetni.  Rajtuk  kívül  valamennyi  jubiláló 
posta kért  tőlünk adatot saját postájára vonatkozóan. Többen személyesen  is 
eljöttek és részt vettek a kutatásban.  
Szakdolgozat  írók,  bélyeggyűjtő  szakkörök,  és  több  esetben  egy‐egy 
magánszemély  is  megkeres  bennünket  bízva  irattárunk  sokféleségében  és 
segítőkészségünkben.  Az  esetek  jelentős  részében  közreműködünk  és 
támogatjuk őket, hogy kutatásuk és munkájuk eredményes legyen.  
 

7.4. Hagyományápolás: 
 

A  hagyományok  ápolását  fontos  feladatunknak  tekintjük.  A  múltra  való 
emlékezés  jegyében  megrendezésre  kerülő  vándorkiállításunk  is  ezt  a  célt 
szolgálja. Kiemelt  feladatunknak  tekintjük,  hogy  a  régmúlt  idők  technikáját 
működőképesen és bárki által használhatóan tegyük közkinccsé. Működnek és 
beszélgetésekre  alkalmasak  az  1924‐es  úgynevezett  kurblis  telefonjaink. 
Alkalmi kiállításainkon két készülék van közvetlen összekötésben, Szentesen 
pedig  egy  működő  telefonközponthoz  hat  bekötött  távbeszélő‐állomás 
tartozik. Szintén működőképes négy telex gépünk, amelyek adásra és vételre 
egyaránt  alkalmasak. A  hagyományok megmentése  folyamatosan  jelen  van 
működésünkben.   A bemutatatásra nagy hangsúlyt  fektetünk.  Így például  a 
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honlapunkon  a  régmúlt  és  közelmúlt  postatörténetéről  több  film  is 
megtekinthető.  
2011. május 21.‐én a Szegeden megtartott Távközlési Világnapi megemlékezés 
első  szónoka  alapítványunk  elnöke  volt,  aki  a  távközlés  történetéről  és  a 
megmentett értékek bemutatási helyeiről beszélt.  
Ápoljuk  Nátly  József  emlékét.  2011‐ben  volt  születésének  210.,  halálának 
pedig 140. évfordulója. Nátly  József valamikor  temesvári postaigazgató volt, 
majd amikor a hadi helyzet miatt 1849‐ben Szegedre került a  szabadságharc 
utolsó posta‐főigazgatója  lett. Postai munkája mellett  irodalmi  tevékenységet 
is végzett, Ő volt az első  szegedi  tájszótár  szerzője. Nátly  Józsefről 2011‐ben 
két esetben megemlékeztünk.  
Hat  év  óta  a Mosolygósabb Régióért  civil  szervezettel megrendezzük  az  év 
szentesi postása versenyt. 2011‐ben bővítettük a kört, és két csoportban folyt a 
verseny. Egyik csoportot a szentesiek, a másikat pedig a környező települések 
postásai  alkották. Napjainkban  is megkülönböztetett  figyelemmel  kísérik  az 
emberek  a  nagy  múlttal  rendelkező  Magyar  Posta  történetét.  Öröm 
számunkra, amikor civil szervezetek munkaprogramjukba beemelik a szentesi 
postatörténeti kiállítás megtekintését, és tőlünk tárlatvezetést kérnek. Hálásak 
vagyunk a különböző médiáknak  is, amiért  rendezvényeinkről beszámolnak 
és ott elsősorban a múlt emlékei és a hagyományok kapnak kiemelt hangsúlyt. 
(Honlapunk erről is tájékoztat.)  
Élő  kapcsolatunk  van  a  Pusztaföldvári  Vajda  Sára  Ifjúsági  Kulturális 
Egyesülettel,  akik  névadója  az  egykor  volt  pusztaföldvári  postamesternő.  
Vajda  Sára  életének  feldolgozásához  anyagot  bocsátottunk  és  fényképet 
adtunk a pusztaföldváriaknak.  
Szeptember 14‐én Szabadkáról 44  fő nyugdíjas postás, Szegedről pedig 21  fő 
látogatott  el  Szentesre.  A  csoport  programja  döntő  része  a  postához  és  a 
postatörténeti  kiállításhoz  kapcsolódott.  A  posta  jelenlegi  és  volt 
postavezetőinek  és  munkatársainak  köszönhetően  élményekben  gazdagon 
távoztak a vendégek. 
Rendezvényeink  a  hagyományok  megismerését  és  a  múlt  emlékeinek 
tiszteletét mélyítik. 

 
Szeged, 2012. február 10. 
 
 

Tóth László 
elnök 

 
Záradék: 
E közhasznúsági  jelentést a Dél‐alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriuma 2012. 
március 1‐i ülésén elfogadta. 
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Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 
 

Üi: 6/2012 
 
 
 
 
 
 
 

Dél‐alföldi Postatörténeti Alapítvány 
6600 Szentes Brusznyai sétány 8. 

 
 
 
 
 
 

2011. évi 
Egyszerűsített éves beszámoló 

 
 
 

Tartalma: 
Egyszerűsített mérleg 

Közhasznú eredménykimutatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeged, 2012. 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: 6/2012
 Fordulónap: 2011.12.31 
KSH: 18475070-9133-569-06      Mérleg                     
 

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

a b c d e 
A. Befektetett eszközök 228 0 140 

I. Immateriális javak 0 0 0 
II. Tárgyi eszközök 228 0 140 
III. Befektetett pénzügyi eszközök    
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése    

B. Forgóeszközök 1306 0 1699 
I. Készletek    
II. Követelések    
III. Értékpapírok    
IV. Pénzeszközök 1306 0 1699 

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 
Eszközök összesen 1534 0 1839 
D. Saját tőke 1181 0 1583 

I. Induló tőke 50 0 50 
II. Tőkeváltozás 448 0 1131 
III. Lekötött tartalék    
IV. Értékelési tartalék    
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 683 0 402 
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből    

E. Céltartalékok 0 0 0 
F. Kötelezettségek 353 0 256 

I. Hátrasorolt kötelezettségek    
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek    
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 353  256 

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0  
Források összesen 1534 0 1839 

 
                  Tóth László 
Szeged, 2012. február 10.               elnök 
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Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány                                                              Üi:: 6/2012 
Fordulónap: 2011.12.31 
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 1488  1040 

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 267  239 
a. alapítótól    
b. központi költségvetéstől 267  239 
c. helyi önkormányzattól    
d. egyéb    

2. Pályázati úton elnyert támogatás 183  133 
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel    
4. Tagdíjból származó bevételek    
5. Egyéb bevételek 1030  653 
6. Pénzügyi műveletek bevételei 8  15 
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 1488  1040 
D. Közhasznú tevékenység költségei 805  638 

1. Anyagjellegű ráfordítások 629  183 
2. Személyi jellegű ráfordítások 45  67 
3. Értékcsökkenési leírás 95  358 
4. Egyéb ráfordítások 36  30 
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) 805  638 
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 683  402 
H. Adófizetési kötelezettség 0   
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0   
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 683  402 

 
A. Személyi jellegű ráfordítások    
       1. Bérköltségek 0  0 
             a. megbízási díjak    
             b. tiszteletdíjak    
       2. Személyi jellegű egyéb költségek 45   
       3. Személyi jellegű költségek közterhei    
B. Nyújtott támogatások 0  0 
       1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás    
 
 
Szeged, 2012. február 10.          Tóth László 
                 elnök 
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  Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete 
 
     
Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány                                                               
Fordulónap: 2011.12.31 
KSH: 18475070-9133-569-06   
 
 

KIMUTATÁS 
a költségvetési támogatás felhasználásról 

2011. év 
 
 
 

Támogatás Felhasználás összege 
(Ft) 

Támogatásnyújtó neve 

időpontja összege (Ft) 

Felhasználás célja 

előző évi tárgyévi 

Átvitel összege (Ft) Elszámolás 
határideje 

SZJA 1%-os támogatás 2011.09.23. 175111 Közhasznú tevékenységek 
támogatása (szja 1%) 

238906 0 (2010-ről 81128 Ft, 
2011-es 175111 Ft 

összesen: 256.239 

2012.10.31. 

Nemzeti Civil Alapprogram 2011.08.29. 100000 2011. évi működési támogatás  33385 100000 0 lezárt pályázatok 
Összesen: 275111  272291 100000   
 
 
 
 
Szeged, 2012. február 10. 
                     
                     
                  Tóth László 

                                  elnök 
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Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány                                                               
Fordulónap: 2011.12.31 
KSH: 18475070-9133-569-06 

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a vagyon felhasználásáról 

2011. év 
 
 
 
 

Változás Megnevezés Előző évi 
összeg (eFt) 

Tárgyévi összeg 
(eFt) % eFt 

Megjegyzés 

Induló tőke 50 50 0 0  
Tőkeváltozás 448 1131 152,5 683  
Lekötött tartalék      
Értékelési tartalék      
Tárgyévi eredmény 683 402 -41,1 -281  
   Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége      
   Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége      
   Egyéb      
 
 
 
 
Szeged, 2012. február 10. 
                     
                     
                  Tóth László 

                                elnök 
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Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány                                                               
Fordulónap: 2011.12.31 
KSH: 18475070-9133-569-06 

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete 
 
 

KIMUTATÁS 
a cél szerinti juttatásokról 

2011. 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, 2012. február 10. 
                     
                     
                  Tóth László 

                                 elnök 
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Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány                                                               
Fordulónap: 2011.12.31 
KSH: 18475070-9133-569-06 

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete 
 

KIMUTATÁS 
a kapott támogatásokról 

2011. év 
 

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

Központi költségvetési szervtől  200000 100000 -50 -100000 
   Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 200 000 100000 -50 -100000 
      
Elkülönített állami pénzalap  0 0 0 0 
Helyi önkormányzat és szervei      
   Önkormányzat Működési támogatás 0 0 0  
   Önkormányzat Programtámogatás 0 25000 nincs 25000 
Kisebbségi települési önkormányzat Programtámogatás 0 10000 nincs 10000 
Települési önkormányzat társulása  0 0 0  
Magánszemélyektől  430000 117500 -72,7 -312500 
Egyéni vállalkozóktól  0 0 0 0 
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól  600000 500000 -16,7 -100000 
Jogi személyiség nélküli társaságtól  0 0 0 0 
Közhasznú szervezettől  0 0 0 0 
SZJA 1%-a (APEH)  223196 175111 -21,5 -48085 
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)  0 0 0 0 
Egyéb  0 0 0 0 
ÖSSZESEN:  1453196 927611 -36,2 -525585 
 
 
Szeged, 2012. február 10. 
                     
                     
                  Tóth László 

                                 elnök 
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Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány                                                               
Fordulónap: 2011.12.31 
KSH: 18475070-9133-569-06 

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete 
 
 

KIMUTATÁS 
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

2011. 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 44540 67560 +51,7 23020 Személygépkocsi használat költségtérítése 

hat főnek 
Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0  
   Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0  
Egyéb juttatások 0 0 0,00 0  
ÖSSZESEN: 44540 67560  23020  
* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.  
 
 
 
Szeged, 2012. február 10. 
                     
                     
                  Tóth László 

                                 elnök 
 
 


