A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv.
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-743

2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Csáky Csongor

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Rákóczi Szövetség
Nyilvántartási szám:

0

1

Időszak terjedelme: egész év

0

2

0

0

0

töredék év

A mérleget a Számv. tv. 1. számú mellékletének
Az eredménykimutatást a Számv. tv.

0

1

1

Tárgyév:

2

2 0 2 1
0 1
időszak kezdete

0 1

2

0

2 0 2 1
1 2
időszak vége

2

1

3 1

A változata szerint tagoljuk

2. számú melléklete szerinti tagolásban (összköltség eljárás) alkalmazzuk

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam
A mérlegfőösszeg meghaladja a 100 milliárd forintot

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.1

Nem

Nyomtatva: 2022.03.17 17.33.07

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv.
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-743

2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

0

a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Rákóczi Szövetség
Szervezet székhelye:
1 0 2 7

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Szász Károly
1.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

IV.

1.

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

0 7 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

0 2

0 0 0 0 1 1 2

/P k .6 0 1 1 2

1 9 7 1 9 0 2 9

/ 1 9 8 9

1

Csáky Csongor

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.1

2 0 2 2

0 2

1

2 0 2 1
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

Irányítószám:

2

1 4
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv.
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-743

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Rákóczi Szövetség
Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat

Adatok ezer forintban

Előző év
helyesbítése

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök

880 213

893 866

I. Immateriális javak

30 565

22 338

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

3. Vagyoni értékű jogok

0

0

4. Szellemi termékek

30 565

22 338

5. Üzleti vagy cégérték

0

0

6. Immateriális javakra adott előlegek

0

0

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

152 648

109 028

121 534

83 083

0

0

31 114

25 945

4. Tenyészállatok

0

0

5. Beruházások, felújítások

0

0

6. Beruházásokra adott előlegek

0

0

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

697 000

762 500

II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

697 000

762 500

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

0

0

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

0

0

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban
álló vállalkozásban

0

0

5. Egyéb tartós részesedés

0

0

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló
vállalkozásban

0

0

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

0

0

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.1
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2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Rákóczi Szövetség
Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat

Adatok ezer forintban

Előző év
helyesbítése

Előző év
B. Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok

Tárgyév

3 813 563

3 006 520

23 063

17

23 063

17

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

0

0

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

0

0

4. Késztermékek

0

0

5. Áruk

0

0

6. Készletekre adott előlegek

0

0

60 511

139 486

II. Követelések
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

200

449

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

0

0

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

0

0

5. Váltókövetelések

0

0

6. Egyéb követelések

60 311

139 037

7. Követelések értékelési különbözete

0

0

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

0

0

III. Értékpapírok

117 305

117 305

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

2. Jelentős tulajdoni részesedés

0

0

3. Egyéb részesedés

0

0

4. Saját részvények, saját üzletrészek

0

0

117 305

117 305

0

0

3 612 684

2 749 712

14 713

25 356

3 597 971

2 724 356

199

687

0

0

199

687

0

0

4 693 975

3 901 073

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
6. Értékpapírok értékelési különbözete
IV. Pénzeszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
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PK-743

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Rákóczi Szövetség
Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat

Adatok ezer forintban

Előző év
helyesbítése

Előző év

Tárgyév

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke

367 645

376 736

2 962

2 962

0

0

0

0

III. Tőketartalék

214 480

214 480

IV. Eredménytartalék

148 658

150 203

V. Lekötött tartalék

0

0

VI. Értékelési tartalék

0

0

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

0

0

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

0

0

1 545

9 091

I. Jegyzett tőke
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

VII. Adózott eredmény
E. Céltartalékok

0

0

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

0

0

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

0

0

3. Egyéb céltartalék

0

0

2 894 509

2 670 357

0

0

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

0

0

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

0

0

F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

0

0

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

0

0

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

0

0

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban
évő vállalkozásokkal szemben

0

0

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.1
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2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Rákóczi Szövetség
Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat

Adatok ezer forintban

Előző év
helyesbítése

Előző év

Tárgyév

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

0

0

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

2 894 509

2 670 357

0

0

0

0

2. Rövid lejáratú hitelek

0

0

3. Vevőktől kapott előlegek

0

0

8 552

23 945

5. Váltótartozások

0

0

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

0

0

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

0

0

2 885 957

2 646 412

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

0

0

1 431 821

853 980

1 332 144

762 500

1 854

4 534

97 823

86 946

4 693 975

3 901 073

III. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek
FORRÁSOK ÖSSZESEN
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója
és közhasznúsági melléklete

PK-743

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Rákóczi Szövetség
Eredménykimutatás (összköltség eljárással)
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység
tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év
helyesbítése

előző év

tárgyév

7 428

5 668

7 428

5 668

0

0

0

0

7 428

5 668

7 428

5 668

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

0

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

0

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)

0

0

0

0

2 438 288

2 611 218

2 438 288

2 611 218

0

0

0

0

254

480

254

480

0

0

0

0

2 438 034

2 610 259

2 438 034

2 610 259

05. Anyagköltség

120 312

159 524

120 312

159 524

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

272 882

629 236

272 882

629 236

51 889

31 789

51 889

31 789

08. Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

0

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

0

445 083

820 549

445 083

820 549

02. Exportértékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

III. Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés
ebből: tagdíj
ebből: alapítótól kapott befizetés
ebből: kapott támogatás

07. Egyéb szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
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2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Rákóczi Szövetség
Eredménykimutatás (összköltség eljárással)
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

10. Bérköltség

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység
tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év
helyesbítése

előző év

tárgyév

112 382

123 370

112 382

123 370

1 801

2 616

1 801

2 616

17 873

18 136

17 873

18 136

132 056

144 122

132 056

144 122

21 280

21 322

21 280

21 322

1 818 556

1 627 433

1 818 556

1 627 433

0

0

0

0

28 741

3 460

28 741

3 460

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

0

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

456

34 730

456

34 730

0

0

0

0

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
12. Bérjárulékok
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
ebből: értékvesztés
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)
származó bevételek, árfolyamnyereségek
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből: értékelési különbözet
Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.1
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és közhasznúsági melléklete

PK-743

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Rákóczi Szövetség
Eredménykimutatás (összköltség eljárással)
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység
tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év
helyesbítése

előző év

tárgyév

456

34 730

456

34 730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 652

29 099

27 652

29 099

0

0

0

0

27 652

29 099

27 652

29 099

-27 196

5 631

-27 196

5 631

1 545

9 091

1 545

9 091

X. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Adózott eredmény (+C-X)

1 545

9 091

1 545

9 091

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)
származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek
értékvesztése
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
ebből: értékelési különbözet
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)
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2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Rákóczi Szövetség
Eredménykimutatás (tájékoztató adatok)
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

A. Központi költségvetési támogatás

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység
tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év
helyesbítése

előző év

tárgyév

2 360 983

2 501 643

2 360 983

2 501 643

0

0

0

0

18 332

18 497

18 332

18 497

0

0

0

0

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

0

0

D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi
szervezettől származó támogatás

0

0

0

0

3 600

3 341

3 600

3 341

0

0

0

0

42 998

86 525

42 998

86 525

2 444 627

2 642 509

2 444 627

2 642 509

ebből: normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
ebből: normatív támogatás

E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény
alapján átutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok
H. Közhasznú tevékenység ráfordításai

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.1
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2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Rákóczi Szövetség
1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 2 7

Település:

Budapest

Közterület neve: Szász Károly
Házszám:

1.

Lépcsőház:

Közterület jellege:
Emelet: IV.

utca

Ajtó:

1.

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Ügyszám:

Ajtó:
0 7 0 0

1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ P k .6 0 1 1 2
0 2

/1 9 8 9

0 0 0 0 1 1 2

1 9 7 1 9 0 2 9

1

4 1

Csáky Csongor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Határon túli ifjúsággal való együttműködés
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
152/2014.(VI.6)55§ c.Korm. rend.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Határon túli közösségek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

22000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.1
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2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Rákóczi Szövetség
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév
0

0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.4 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.5 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év
Elnök

Tárgyév
14 541

22 980

6.2 Tisztség

Előző év

Tárgy év

6.3 Tisztség

Előző év

Tárgy év

6.4 Tisztség

Előző év

Tárgy év

6.5 Tisztség

Előző év

Tárgy év

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.1
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2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Rákóczi Szövetség
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer forintban

Előző év (1)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tárgyév (2)

14 541

22 980

2 446 172

2 651 616

3 600

3 341

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2 442 572

2 648 275

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2 444 627

2 642 525

132 056

144 122

2 444 627

2 642 509

1 545

9 091

B. Éves összes bevétel
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján átutalt összeg

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.1
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2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Rákóczi Szövetség
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-743-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-743-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-743-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-743-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:2.1

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2021. ÉVI ÉVES
BESZÁMOLÓJÁHOZ
1.

A szervezet bemutatása
Szervezeti forma: egyesület
Jegyzett tőke:
2962 eFt
Székhely:
1027. Budapest, Szász Károly u. 1.
Adószám:
19719029-1-41
Nyilvántartási szá 01-02-0000112
Alapítás időpontja
1989
Tulajdonosi összeté100%-ban belföldi magánszemély
Főtevékenység: TEÁOR:
9499
Főbb tevékenységi mutatók:
Befektetett eszközök értéke:
Összes bevétel:
Mérlegfőösszeg
Összes foglalkoztatott statisztikai állományi létszám:

2.

eFt
eFt
eFt
fő

A beszámoló
A könyvvezetés módja:
A beszámoló formája:
A mérleg fordulónapja:
A mérlegkészítés időpontja:
A mérleg tagolása:
Az eredménykimutatás
tagolása:

Jelentős összegű hiba:

3.

893 866
2 651 616
3 901 073
20

kettős könyvvitel
éves beszámoló
2021 12 31
2022 03 04
Számviteli törvény 20§ (1) bekezdés alapján, 1 számú melléklet
szerint
Számviteli törvény 20 § (1) bekezdés alapján, 2 számú melléklet
szerint
ha a mérlegfőösszeg 2%-át meghaladja az ellenőrzés,
önellenőrzés által évenként külön-külön megállapított
hibahatások eredményt, saját tőkét növelő és csökkentő értékének
előjeltől független együttes összege.

Értékelési elvek

Immateriális javak és tárgyi eszközök:

nettó értéken ( nettó érték a SzT. szerint tényleges
besz. ár ill. előállítási ár és az elszámolt - tervezett és
terven felüli értékcsökkenési leírás különbözete)

Rákóczi Szövetség

Kiegészítő melléklet

Befektetett pénzügyi eszközök:
Vásárolt készletek:

2021.

értékvesztéssel csökkentett nyilvántartási áron
utolsó beszerzési áron (FIFO), értékvesztéssel
csökkentve

Az értékcsökkenési leírás elszámolása
Az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésekor megállapításra kerül az eszköz várható
élettartama és várható maradványértéke. Az amortizáció elszámolásánál a maradványértéket
(becsült piaci értéke a hasznos élettartam végén) kell figyelembe venni. A tervezett
értékcsökkenés egyedileg, a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a várható használati
idő alapján lineáris módszerrel kerül meghatározásra. A 200eFt egyedi beszerzési értéket el
nem érő immateriális javak és tárgyi eszközök értéke használatbavételkor egy összegben
elszámolásra kerülnek .

Az értékvesztés elszámolása
Értékvesztést kell elszámolni ha
a szervezetben levő tulajdoni részesedést jelentő befektetés, a hitelviszonyt
megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír könyv szerinti értéke és a piaci
értéke közötti különbözet veszteség jellegű, tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.
Jelentős összegű a különbözet, ha a könyv szerinti érték 5%-át meghaladja.
a vásárolt készlet beszerzési ára magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert piaci ár; a
saját termelésű készletek könyv szerinti ára magasabb, mint a mérlegkészítéskor
ismert eladási ár. Jelentős a különbözet, ha a könyv szerinti érték 20%-át meghaladja,
és az érintett eszközcsoport vonatkozásában eléri az 1.000 eFt forintot.
- a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti
különbözet veszteség jellegű, tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Az
elszámolandó értékvesztés meghatározása egyedi értékelés alapján történik.

Árfolyampolitika
Átszámítási árfolyam:

A valutapénztárban és devizaszámlán levő pénzkészlet, valamint a befektetett pénzügyi eszköz,
külföldi követelés (vevő, értékpapír, egyéb követelés) és külföldi kötelezettség (szállító, hitel,
egyéb kötelezettség) forintértékét a bekerülés napjára, illetve a szerződés napjára vonatkozó
hivatalos deviza középárfolyammal kell átszámítani és a könyvviteli nyilvántartásba felvenni.
A szervezet által az árfolyam meghatározásához választott pénzintézet:
MNB
Fentiektől eltérően a forintért vásárolt, illetve a forintra átváltott valutát és devizát a kifizetett
illetve a kapott forintösszeggel kell a könyvelésben szerepeltetni, az átváltáskor kapott
számviteli bizonylat illetve bankszámla kivonat alapján.

Rákóczi Szövetség

Kiegészítő melléklet

2021.

Átértékelési különbözet:
Minden deviza-, valuta és deviza alapú tételt az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó
árfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.

4.

Összehasonlíthatóság
A beszámoló előző évi és tárgyévi adatainak összehasonlíthatósága biztosított.

5.

Ellenőrzés, önellenőrzés hatása
A tárgyévben ellenőrzés nem volt. Önellenőrzésre 2021 év során nem került sor.

6.

Immateriális javak és tárgyi eszközök
Bruttó érték alakulása

Megnevezés
Képzőművészeti alkotások
Szellemi termékek
Ingatlanok
Egyéb járművek
Egyéb gépek, berendezések
Befejezetlen beruházások
Összesen:

értékek ezer forintban

Nyitó

Növ.

Csökk.
1 400
258
28 988
197
4 132
0
34 975

117
44 335
136 947
27 447
44 131
0
252 977

Záró

0
0
65 500
0
0
0
65 500

1 517
44 593
100 435
27 644
48 263
0
222 452

Az alapító, a Rákóczi Szövetség 2021. év folyamán 65 500e Ft értékben a Várhegy Üdülő Kft.
jegyzett tőkéjét megemelte, amely ingatlan (telek) apportálással valósult meg.

Az elszámolt értékcsökkenés alakulása

Megnevezés
Képzőművészeti alkotások
Szellemi termékek
Ingatlanok
Egyéb járművek
Egyéb gépek, berendezések

Nyitó
0
13 769
15 413
6 306
34 275

értékek ezer forintban

Növ.

Csökk.
0
8 486
1 939
3 370
7 527

Záró
0
0
0
0
0

0
22 255
17 352
9 676
41 802

Rákóczi Szövetség

Összesen:

Kiegészítő melléklet

69 763

21 322

2021.

0

91 085

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

7.

A vagyoni helyzet alakulása
Eszközök összetétele

értékek ezer forintban

Sorsz Megnevezés

Előző év Tárgyév

1 Befektetett eszközök
2 Összes eszköz
3 Forgóeszközök+aktívák
Tartósan befektetett eszközök aránya
Forgóeszközök aránya

értékek ezer forintban

Sorsz Megnevezés

Előző év Tárgyév

Saját tőke
Összes forrás
Befektetett eszközök
Jegyzett tőke
Saját tőke aránya
Befektetett eszközök fedezettsége
Saját tőke növekedési mutató

367 645
4 693 975
880 213
2 962
0,08
0,42
124,12

376 736
3 901 073
893 866
2 962
0,10
0,42
127,19

1,02
0,83
0,79
1,22
0,95

Index
1,02
0,83
1,02
1,00
1,23
1,01
1,02

A pénzügyi helyzet alakulása
Sorsz Megnevezés
1
2
3
4

9.

893 866
3 901 073
3 007 207
0,23
0,77

Források összetétele

1
2
3
4

8.

880 213
4 693 975
3 813 762
0,19
0,81

Index

Pénzeszközök
Követelések, értékpapírok
Készletek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Likviditási mutató I.
Likviditási mutató II.

Előző év Tárgyév
3 612 684
177 816
23 063
2 894 509
1,31
1,32

2 749 712
256 791
17
2 670 357
1,13
1,13

Index
0,76
1,44
0,00
0,92
0,86
0,85

Jövedelmezőségi mutatók
Sorsz Megnevezés
1
2
3
4

Árbevétel + egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele
Befektetett eszközök
Saját tőke

Előző év Tárgyév
2 445 716
456
880 213
367 645

2 616 886
34 730
893 866
376 736

Index
1,07
76,16
1,02
1,02

Rákóczi Szövetség

5
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
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Létszám (fő)
Üzemi eredmény
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Árbevételarányos jövedelmezőség
Árbevételarányos jövedelmezőség
Árbevételarányos jövedelmezőség
Eszközarányos jövedelmezőség
Eszközarányos jövedelmezőség
Eszközarányos jövedelmezőség
Tőkearányos jövedelmezőség
Tőkearányos jövedelmezőség
Tőkearányos jövedelmezőség
Élőmunkaarányos jövedelmezőség
Élőmunkaarányos jövedelmezőség
Élőmunkaarányos jövedelmezőség

2021.

21
28 741
1 545
1 545
1,18
0,06
0,06
3,27
0,18
0,18
7,82
0,42
0,42
1 369
74
74

20
3 460
9 091
9 091
0,13
0,06
0,34
0,39
1,02
1,02
0,92
2,41
2,41
173
455
455

10. Létszám és béradatok
Stat.állományi létszám (munk
Bérköltség:
ebből: Munkaviszony:
Megbízási jogv.:
Alkalmi jogv:
Helyi utazási bérlet
Bérjárulékok:
ebből: EFO
Személyi jell. egyéb kifizeté
Csáky Csongor megb. díja:
Felügyelőbizottság díjazása
Egyéb ügyletek (pl kölcsön)

20
123 370
77 564
40 363
4 330
1 113
18 136
445
2 616
22 980
0
0

eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt

11. Tulajdonosi kapcsolatok
A szervezet részesedései más váll-ban, szerv-ben:

12. Vezető tisztségviselők
Csáky Csongor

elnök

Várhegy Üdülő Kft. 762.500e Ft
értékben

0,95
0,12
0,17
5,88
0,11
0,92
5,43
0,12
5,79
5,79
0,12
5,74
5,74
0,13
6,18
6,18

Rákóczi Szövetség
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13. A bevétel összetétele
Árbevétel tárgyévben
5 668 eFt
Tagdíj + magánszemély támogatás
9316 eFt
Belföldi jogi személy támogatása
77 689 eFt
Külföldről kapott támogatás
638 eFt
Állami költségvetési támogatás
2 501 643 eFt
Önkormányzati + átfutó támogatás
18 497 eFt
Pályázaton elnyert támogatás
0 eFt
Alapítványi támogatás
0 eFt
NAV SZJA 1%
3 341 eFt
Egyéb bevételek, előző évek, kerekítés
94 eFt
Pénzügyi bevételek, árfolyam nyereség
34 730 eFt

14. A főbb költségek összetétele
Vásárolt anyagok költségei
Egy éven belül elhaszn.anyagok ktsg
Egyéb anyagköltség
Személyszállítás, szállítás költségei
Bérleti díjak + karbantartás ktsg-ei
Hirdetés, reklám, filmgyártás ktsg-ei
Oktatás, továbbképzés költségei
Utaztatás (diaszpóra) költségei
Szállásdíjak (diaszpóra)
Rendezvények költségei
Előadások költségei
Egyéb igénybe vett szolgáltatások
Bank költség, biztosítás
Különféle egyéb költségek
Értékcsökkenési leírás
Adók, illetékek, hozzájárulások
Támogatások
Pénzügyi műv. ráford., árfolyam veszt.

150 782 eFt
4 317 eFt
4 425 eFt
167 638 eFt
51 576 eFt
44 679 eFt
1 772 eFt
9 226 eFt
136 556 eFt
170 080 eFt
19 140 eFt
30 445 eFt
9 090 eFt
20 823 eFt
21 322 eFt
2 524 eFt
1 624 909 eFt
29 099 eFt

15. Saját tőke
A szervezet jegyzett tőkéje:
Az tőkeváltozás értéke:
A lekötött tartalék értéke:

2 962 eFt
150 203 eFt
0 eFt

A tárgyévi közhasznú eredmény értéke: 9 091 e Ft. A saját tőke 376 736 eFt-ra módosult. A
Szövetség nem végzett vállalkozási tevékenységet, így a vállalkozási tevékenység eredménye:
0
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16. Időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások

687 eFt 2022 évi biztosítási díjak

Befektetett p.ü. eszköz könyv szerinti
értéke
Passzív időbeli elhatárolások
4 534 eFt Ktsg-ek, ráford. elhatárolása
2022. évi, 2021-et illető ügyviteli szolgáltatások, hirdetés, posta ktsg, rendezvények ktsg-ei,
energia díjak, biztosítás ktsgei.
762 500 eFt

86 946 eFt Fejlesztési célú támogatás
elhatárolása

17. Céltartalék
Céltartalék képzésre a tárgyévben nem került sor.

18. Értékvesztés
Értékvesztés elszámolására a tárgyévben nem került sor.

19. Követelések
A követelések állománya tárgyévben :
Ebből: vevők:
költségvetéssel szembeni köv.:
egyéb követelések:

139 486
449
222
138 815

eFt
eFt
eFt
eFt

20. Egyéb
a). CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok eFt
Sorszám
a

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

b

d

1

I.

Működési cash flow (1-13. sorok)

2

1

Adózás előtti eredmény ±

1 545

9 091

3

2

Elszámolt amortizáció +

21 280

21 322

4

3

Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±

0

0

5

4

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±

0

0

3 144 840 -827 997
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6

5

7

6

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
±
Szállítói kötelezettség változása ±

8

7

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±

9

8

Passzív időbeli elhatárolások változása ±

10
11

9

Vevőkövetelés változása ±

10

2021.

0

0

-65 233

15 394

2 458 422

-239 545

726 541

-577 842

268

-249

2 011

-55 680

6

-488

12

11

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz
nélkül) változása ±
Aktív időbeli elhatárolások változása ±

13

12

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -

0

0

14

13
II.

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

0

0

-91 878

-34 975

14

Befektetett eszközök beszerzése -

-91 878

-34 975

17

15

Befektetett eszközök eladása +

0

0

18

16

0

0

19

17

0

0

20
21

18
III.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett
bankbetétek megszüntetése, beváltása +
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök és elhelyezett
bankbetétek megszüntetése, beváltása Kapott osztalék és részesedés +

0

0

Finanszírozási cash flow, (19-26. sorok)

0

0

22

19

0

0

23

20

0

0

24

21

Részvénykibocsátás, tőkebevonás, tőkeemelés
bevétele +
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
kibocsátásának bevétele +
Hitel és kölcsön felvétele +

0

0

25
26

22

Véglegesen kapott pénzeszköz +

0

0

23

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -

0

0

27

24

0

0

28

25

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -

0

0

29

26

Véglegesen átadott pénzeszköz -

0

0

30
31

IV.

Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

27

Devizás pénzeszközök átértékelése

0

0

32

V.

Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV.+27. 3 052 962

-862 972

15
16

Befektetési cash flow, (14-18. sorok)

b). Kutatás, kísérleti fejlesztés
Kutatás, kísérleti fejlesztés nem volt 2021. évi folyamán.

3 052 962 -862 972
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c). Környezetvédelem
A Szervezet környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel
kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.
d). Támogatások
A Szövetség támogatásai: közp.ktsgvetési: 2.501.643 eFt, h.önkorm. 18.497 eFt, NAV SZJA
1% felajánlás 3.341eFt, egyéb támogatás 87.164 eFt.
e). Lekötött tartalékok
nincsenek
f). Kötelezettségek
Kötelezettségek között lejárt kötelezettség nincs.
A hátrasorolt kötelezettségek értéke:
0 eFt
A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke:
0 eFt
2 670 357 eFt
A rövid lejáratú kötelezettségek értéke:
23 945 eFt
Ebből: szállítók
6 428 eFt
munkavállalókkal szembeni köt.
5 274 eFt
költségvetéssel szembeni köt.
egyéb kötelezettségek
488 eFt
2 634 222 eFt
kapott előleg
g). Függő és jövőbeni kötelezettségek vállalás
Függő és jövőbeni kötelezettségek vállalása nincs a szervezetnek.
h). Adóalap módosító tételek
Adózás előtti eredmény:
Adóalapot növelő tételek:
számviteli törvény szerinti écs
kivezetett eszközök nettó értéke
egyéb adóalapot növelő tétel

eFt
9 091
0
0
0
0

adóalapot csökkenőt tételek:
adótörvény szerinti écs
kivezetett eszközök TAO tv. szrt.nettó értéke

0
0

Társasági adó alap (nem végzett váll-i tevékenységet)
Társasági adó 2021 évre:

0
0
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i.) Covid-19 világjárvány hatás
A COVID-19 világjárvány a Rákóczi Szövetségre is hatással volt, a tervezett rendezvények
egy része elmaradt, megrendezésükre előre várhatóan 2022-ben kerül sor, A belátható jövőben
is fent tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés
beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése. Nem sérül a „vállalkozás
folytatásának elve”.
j.) A beszámolót összeállította
ECONART Bt.

Koltay Tünde
kamarai bejegyzési száma: 005155

22. Könyvvizsgálat
A szervezet könyvvizsgálata: PREVENTIV 2000 Kft. bejegyzési szám: 000446
Dr Éliási Sándor kamarai bejegyzési száma: 001707
1 524 eFt
A könyvvizsgáló díjazása:

Kelt: Budapest, 2022.03.04.

Rákóczi Szövetség
1027 Budapest, Szász Károly u. 1

A Rákóczi Szövetség közhasznú tevékenységének szöveges beszámolója,
kiemelt programjainak bemutatásával
2021. évben

Budapest, 2022.03.04

1.1. Magyar Iskolaválasztási Kampány
A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja 2004 óta zajlik annak érdekében, hogy minél több külhoni
magyar család merje vállalni gyermeke magyar tannyelvű iskolába íratását, vállalva ezzel a magyar
közösségek megmaradását is. A program a Felvidéken indult és az ott elért pozitív eredmények alapján – a
szlovákiai magyar iskolakezdők száma az utóbbi öt évben stabilizálódott – terjesztette ki a Szövetség a
programot olyan erdélyi és délvidéki területekre, ahol az asszimilációs folyamatok felgyorsultak.
A Beiratkozási Program minden év decemberében veszi kezdetét és a következő év február-áprilisában
folytatódik az óvodások megajándékozásával, illetve a szülők levél útján történő megszólításával, amiben a
magyar iskola előnyeire, az ott megszerezhető többlettudás lehetőségére, valamint a magyar közösség
megmaradása és a magyar iskolaválasztás közötti összefüggésre hívják fel a szülők figyelmét.
A beiratkozási program mögött nagyszabású társadalmi összefogás jött létre. A támogatók között számos
országgyűlési képviselő több száz magyarországi önkormányzat, civilek, közéleti személyiségek és
alapítványok sorakoztak fel.
A Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy az egyes ösztöndíj átadási ünnepségeken a program támogatói és
minél több közéleti személy is jelen legyen és ebben a formában is kifejezzék szolidaritásukat és
bátorításukat, a gyermeküket magyar iskolába írató családokkal.
A megszólított gyermekek szüleinek ígéret tesz a Szövetség arra, hogy a szeptemberi iskolakezdést
követően – magyar iskolaválasztás esetén – számíthatnak a magyarországi civil társadalom és a települési
önkormányzatok elismerését kifejező beiratkozási ösztöndíjra, amelyet személyesen, iskolai ünnepségek
keretében adnak át az ősz folyamán.
8000 magyar iskolába íratott gyermek a beiratkozásokkor (2021 őszéig) iskolatáskát vehetett át.
A program összköltsége: 186 751 322 Ft.
A program az Önkormányzatok és Polgármesteri Hivatalok által nyújtott támogatásokból 18.497 eFt
értékben, a Miniszterelnökség (Tempus) EG-00-108 általi 5.000eFt, továbbá a Szerencsejáték Zrt 5.000 eFt,
az MVM Energetika Zrt 10.000eFt, EON Hungária Energetika Zrt 250eFt, az Alpiq Csepeli Szolgáltaó Kft.
600eFt, és a BGA 12/2020 S800-000051 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került
megvalósításra.
A támogatás összegét iskolatáskákra (közbeszerzés alapján), médiakampányra (óriásplakátok), ovis
karácsonyi csomagokra, könyvekre és ösztöndíjakra használta fel a Szövetség.

1.2. Népszámlálási kampány
A Rákóczi Szövetség szlovákiai partnerei közreműködésével a magyar oktatási intézményeken, az ott tanuló
gyermekek családjain keresztül, óriásplakátokkal, kisfilmekkel és egyéb kampányeszközökkel szeretné a
felvidéki magyar embereket megszólítani, hogy minél többen vallják meg nemzetiségükét a népszámlálás
során.
A program összköltsége: 7 064 795 Ft
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került
megvalósításra.
A Rákóczi Szövetség a támogatás összegét óriásplakátokra, hirdetésekre és videó készítésre fordította.

1.3. Online óvodapedagógus és tanító képzések
2021. január 29-én és február 19-én Balatoni Kata, Így tedd rá! programgazda, néptáncpedagógus,
neveléstudományi kutató online képzéseket tartott mintegy 4000 külhoni óvodapedagógusnak és tanítónak.
A program során a résztvevők körbe utazták a Kárpát-medencét, megismerve szokásvilágát és feltárva
azokat a dalokat, játékokat, mondókákat, táncokat, melyek a hétköznapi pedagógiai folyamatokban
alkalmazhatók. Terítékre került a farsangi mulatság, Balázs, Bálint, Gergely, március 15 megújulása, a
nagyböjt világa, Virágvasárnap, húsvét, Szent György, pünkösd, de még anyák napja is. Ültettek
tulipánokat, énekeltek rózsákat, hordoztak kiszét, pünkösdi királylányt, huszárokat idéztek, esőt és napot
varázsoltak, cserebogarat és gólyát kerestek. Mindezt a magyar kultúra páratlan kincsestárából merítve.
A program összköltsége: 1 950 000 Ft
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került
megvalósításra.

1.4. Fotó és videópályázat
A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdetett Kárpát-medencei, valamint a diaszpórában élő középiskolások és
egyetemisták részére a karácsonyi, újévi és farsangi ünnepkörök színes bemutatására. Télen az év végéhez
közeledve nem csak a természet, de mi, emberek is utolsó energiatartalékainkat éljük fel. Ilyenkor hajlamosak
vagyunk bezárkózni, ezen sajnos a járványhelyzet miatti korlátozások sem segítenek. A Rákóczi Szövetség
azonban lehetőséget kínál a fiatalok számára, hogy megmutassák egymásnak és a világnak, hogy ez az időszak is
lehet élettel és vidámsággal teli. A Szövetség eddigi legnagyobb felkínált nyereményével szeretné ösztönözni a
középiskolásokat és egyetemistákat, hogy színes és izgalmas módon mutassák be a közelgő ünnepek világát és
helyi szokásaikat.
A program összköltsége: 2 540 589 Ft
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került
megvalósításra.
A Rákóczi Szövetség a támogatás összegét szervezési költségekre és díjakra fordította.

1.5. Lingua Materna
A Rákóczi Szövetség és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága első alkalommal rendezi meg
Kárpát-medencei középiskolások számára a Lingua Materna elnevezésű vetélkedőjét. A vetélkedőt a Cultura
Nostra és a Gloria Victis című versenyek mintájára anyanyelvi-irodalmi témában hirdetjük meg. Bízunk
benne, hogy minden évben több száz Kárpát-medencei középiskola háromfős diákcsapata kapcsolódik be.
Az évente más-más témakörben meghirdetett vetélkedő idei címe:
„Magyar táj, magyar ecsettel.” Tájirodalom, tájnyelv, a nemzeti táj és az egyén viszonyaA három fordulóból
álló vetélkedőt évente, tavasszal indítjuk el. A háromfős csapatok egy kreatív feladat beadásával
nevezhetnek. A beküldött dolgozatok alapján a legjobb 60 csapat kap meghívást a második fordulóba,
amelyet a Rákóczi Szövetség egy háromnapos ifjúsági találkozón, Sátoraljaújhelyen rendez meg.
A program összköltsége: 2 082 940 Ft
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került
megvalósításra.
A Rákóczi Szövetség a támogatás összegét szervezési költségekre és díjakra fordította.

1.6. Esterházy János Emlékünnepség
Esterházy János 1901. március 14-én született Nyitraújlakon és 1957. március 8-án a csehországi Mírov
börtönében halt meg. Személyisége szimbolizálja a 20. századi felvidéki magyar sorsot. A múlt század
nehéz éveiben politikai helytállása mindig kifejezte a magyarság, a kereszténység és a közép-európaiság
értékeit. A Rákóczi Szövetség 1991 óta minden év márciusában megemlékezik a mártírsorsú felvidéki
politikusról, Esterházy Jánosról. Idén a rendkívüli körülmények miatt megemlékezésünk az online térbe
szorul, ahol megemlékező beszédet mond Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke.
Idén az Esterházy-díjat a Rákóczi Szövetség egy későbbi időpontban adja át.
A program összköltsége: 155 076 Ft
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került
megvalósításra.
A Rákóczi Szövetség a támogatás összegét szervezési költségekre fordította.

1.7. Diákutaztatási Program
A Rákóczi Szövetség a június 4-i Nemzeti Összetartozás Napjához, október 23-hoz és a Nemzeti Újrakezdés
Évéhez kapcsolódóan rendhagyó diákutaztatási pályázatot hirdetett magyarországi és külhoni középiskolai
osztályközösségek részére. A program célja, hogy a járványügyi szabályokhoz igazodva minél több
középiskolai osztályközösség keressen fel belföldi honismereti kirándulások keretében olyan helyszíneket,
amelyek a magyar történelem meghatározó eseményeihez kapcsolódnak. Közel 300 Kárpát-medencei
középiskola több mint 10 ezer diákja utazhat csaknem 100 történelmi emlékhelyre a nemzeti újrakezdés és
összetartozás jegyében, a Rákóczi Szövetség rendhagyó diákutaztatási programjával.
A program összköltsége: 108 901 059 Ft, melyet utazási költségekre fordított a Szövetség
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került
megvalósításra, valamint a BGA HAT/2246/2020 számú, 70.000eFt összegű támogatása is felhasználásra
került

1.8. Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján megnyitotta kapuit a teljes egészében megújult Rákóczi Hotel,
Tábor és Rendezvényközpont Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség közössége olyan értékkel gazdagodott, ami reményeink szerint a következő évtizedekben szolgálni tudja a magyar fiatalok találkozásait, élményeit és a felnövekvő generációk nemzettudatát.
Az eseményre vendégeinkkel együtt 500 magyarországi diák érkezett középiskolai szervezeteink képviseletében. Ünnepi beszédet mondott Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.
A program összköltsége: 19 936 937 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség. A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.9. Kárpát-medencei Önkormányzati Találkozó
A találkozóra több mint félszáz olyan magyarországi településvezető érkezett, akik hosszú ideje támogatják
a külhoni megmaradást szolgáló Magyar Iskolaválasztási Programot.
Az esemény célja a személyes találkozásokon és kapcsolatépítésen túl, hogy nemzetpolitikai tematikájú
előadások révén olyan közös gondolkodás induljon el, amely a magyar-magyar kapcsolatok
továbbmélyítését segíti elő a Kárpát-medencében. A nemzeti újrakezdés évében ezért is adtuk az
„Önkormányzatok a nemzeti megmaradásért” címet a rendezvénynek, amely keretében tekintsük át az
önkormányzatok szerepét a nemzetpolitikában, bemutatva olyan jó gyakorlatokat, amelyek a határ menti
együttműködésekben és/vagy a testvér-települési kapcsolatok révén születtek.
A rendezvény házigazdája Szili Katalin, korábbi házelnök, miniszterelnöki megbízott. A hétvége előadói
között szerepelt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Pogácsás Tibor, a
Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára, Kalmár Ferenc miniszteri biztos, rendkívüli
meghatalmazott nagykövet, külhoni magyar közéleti vezetők.
A program összköltsége: 1 500 000 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre fordította a Szövetség.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.10.

Cultura Nostra Vetélkedő
2021.június 25-én Pannonhalmán átadták a Cultura Nostra történelmi vetélkedő díjait. A tíz első
helyezettnek a díjátadón előadást tartott Géra Eleonóra és Fónagy Zoltán az ELTE BTK oktatói.
A program összköltsége: 2 000 000 Ft.
A program az EMMI NTP-TMV-M-19-B számú, 2.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.11.

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
A Nemzeti Vértanúk Emlékművét 2019 őszén állították helyre azok emlékére, akik magyarságuk
megvallásáért vértanúkká, áldozatokká váltak. A Rákóczi Szövetség 2020 óta a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapján, itt szervezi megemlékezését fiatalok részvételével.
Idén a rendkívüli körülmények miatt megemlékezésünk az online térbe szorult. Ebben a formában a Kárpátmedence sokezer középiskolás diákjával és tanárával együtt emlékezhettünk a kommunista diktatúra
áldozataira.
Online megemlékezésünket 2021. február 25-én, csütörtökön 11 órától élőben közvetítettük a Rákóczi
Szövetség közösségi média felületein.
Az emléknap jelentőségéről Földváryné dr. Kiss Réka, a NEB elnöke mondta el gondolatait,
visszaemlékezését Nádasdy Borbála, a diktatúra áldozata osztotta meg a fiatalokkal. Az összeállításban a
Nemzeti Színház színészei – Ács Eszter és Bakos Kiss Gábor – naplórészleteken keresztül idézték fel a
diktatúrát. A megemlékezés kiemelt része volt a Nemzeti Vértanúk Emlékművének megkoszorúzása is.
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Csáky Csongor, a
Rákóczi Szövetség elnöke, Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke és Sömjéni
László, a Szabadságharcosokért Közalapítvány alelnöke helyezték el az emlékezés koszorúit a Nemzeti
Vértanúk Emlékművénél.
Megemlékezésünket az Országgyűlés Hivatalával és a Nemzeti Emlékezet Bizottságával együttműködésben
szerveztük.
A program összköltsége: 20 000 Ft

A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került
megvalósításra.

1.12.

II. Rákóczi Ferenc Emléknapja
Az ország főterén, a Kossuth téri Rákóczi-lovasszobornál sajnos elmaradt nagyszabású megemlékezésünk,
amelyet sokszáz fiatal részvételével terveztünk. Kárpát-medencei középiskolásokat hétről-hétre megszólító
online sorozatunk keretében az emléknaphoz kapcsolódóan Mészáros Kálmán történész „II. Rákóczi Ferenc
a nemzeti emlékezetben” címmel tartott előadást, sokszáz középiskolás bekapcsolódásával.
A nyíregyházi Szent Imre Gimnázium Rákóczis diákjai online megemlékezést készítettek közösségi
oldalunkra, amelyet ezúton is köszönünk.
Névadónk Kossuth téri lovasszobránál tiszteletünk koszorúját Csáky Csongor elnök, dr. Ősi Barnabás
alelnök és dr. Ambrus Sándor, a felügyelőbizottság elnöke helyezték el.
Cum Deo pro Patria et Libertate!
A program összköltsége: 20 000 Ft
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került
megvalósításra.

1.13.

Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja
Április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja 2012 óta, amikor a magyar Országgyűlés
ellenszavazat nélkül döntött erről. Április 12-én arról a több mint 100 ezer felvidéki magyarról emlékezünk,
akik a Beneš-dekrétumok következtében állampolgárságuktól, közösségüktől, vagyonuktól megfosztva,
szülőföldjük elhagyására kényszerültek. A felvidéki kitelepítettekkel az első vonat 1947. április 12-én indult
el Magyarország felé. A Rákóczi Szövetséget 1989-ben maguk az érintettek hívták életre. A szervezet ennek
okán is erkölcsi kötelességének tartja, hogy az évfordulón minden évben méltó módon megemlékezzen az
áldozatokról.
2021-ben sajnos nem tudtunk központi megemlékezést szervezni Budapesten és a helyi megemlékezéseket
sem tudtuk felkarolni, ezzel együtt nagyon fontosnak tartjuk, hogy elsősorban a fiataloknak több ismerete
legyen a 20. századnak erről a sötét, fájó, szomorú időszakáról. A rendkívüli körülmények miatt
megemlékezésünk az online térbe szorult.
Az ünnepségen megemlékező beszédet mondott Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár és
Forró Krisztián, a felvidéki magyar egységpárt elnöke, Csáky Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke,
valamint a kitelepítéseket átélők.
Április 12-én, hétfőn 14 órától online előadássorozatunk keretében Horváth Attila jogtörténész, az ELTE
Állam- és Jogtudományi Karának professzora tartott előadást a témához kapcsolódóan.
A program összköltsége: 20 000 Ft
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került
megvalósításra.

1.14.

Települési Szervezetek Találkozója
A Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódóan 2021. június 5. és 6. között első alkalommal került
megrendezésre a Rákóczi Szövetség magyarországi települési szervezeteinek találkozója. Az ünnepi
eseményen 40 helyi szervezet több mint 200 tagja vett részt. A megnyitó ünnepséget követően a szervezetek
beszámoltak tevékenységükről, Kárpát-medencei kapcsolataikról, majd kötetlen beszélgetéssel,
ismerkedéssel folytatódott a nap.
A program összköltsége: 1 500 000 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.15.

Belső pályázatok
A Rákóczi Szövetség helyi- és ifjúsági szervezeteinek támogatása céljából 2021-ben is meghirdette Belső
Pályázatát. A pályázati lehetőséggel a Rákóczi Szövetség azon helyi szervezetei élhetnek, amelyek a
Szövetség alapszabályában megjelölt feladatokat, elsősorban a határon túli magyarsággal való
kapcsolatépítést szolgálják. A pályázat helyi szervezetenként megítélhető összege évente legfeljebb 150 ezer
forint lehet. A beérkező pályázatok bírálatát a Rákóczi Szövetség elnöksége saját hatáskörében végzi,

rendszerint az elnökségi üléseken dönt róla. Az elnökség 2021. elő félévében 22 helyi- és ifjúsági szervezet
programjait, működését támogatta.
A program összköltsége: 9 093 230 Ft
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került
megvalósításra.

1.16.

Rendhagyó történelemóra a Kossuth-téren
A Nemzeti Összetartozás Napján az Országgyűlés Hivatalával együttműködésben rendhagyó történelemóra
rendeztünk a Kossuth téren, mintegy 1000 fiatal részvételével. A rendezvényen a diákok kisebb csoportokban
felkereshették az Összetartozás Emlékhelyét, megismerték a Nemzet Főtere szobrait, emlékműveit és a hozzá
kapcsolódó történelmi eseményeket. Hallhattak gróf Andrássy Gyuláról, az első felelős magyar kormány
tagjairól, Tisza Istvánról és az első világháborúról, valamint az 1956-os Kossuth téri sortűzről.
A rendezvény zárásaként a csoportok az Országház kupolacsarnokában megnézhették a Szent Koronát és a
koronázási jelvényeket. A látogatók az Országházban megtekinthették a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot
és a Szent Koronát. Az Országgyűlési Múzeum négy állandó és egy időszaki kiállítása szintén nyitva állt.
Az idén immár hatodik éve megrendezésre kerülő Tér-Zene elnevezésű ingyenes, szabadtéri koncertsorozat
nyitányára 17 órakor került sor a Kossuth téren Pál István „Szalonna” és Bandája fellépésével.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került
megvalósításra.

1.17.

Emlékhelyek napja
A Nemzeti Örökség Intézetének meghívására közel 100 rákóczis diák kapcsolódott be 2021. június 20-án a
Fiumei úti sirkertben megrendezett Emlékhelyek Napja programsorozatba.
A sírkertben érdekes történeteket tudtak meg híres magyar történelmi személyiségek életútjáról,
megtekintették a mauzóleumokat, illetve kvízjátékon vettek részt.
Az eseménydús napot az Így szerettek ők című zenés irodalmi produkció megtekintése zárta a Kossuthmauzóleum előtti téren. A diákok számára hatalmas élményt jelentett, hogy az előadás végén a zenekar és a
színészek köszöntötték őket, valamint közös csoportképet készíthettek az előadókkal.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került
megvalósításra.

1.18.

Kárpát-medencei vitorlás táborok
A Rákóczi Szövetség nyári táborai között 5 helyszínen 150 fiatal kapcsolódhatott be a Kárpát-medencei
Vitorlás Táborokba a Tabu Sailing Team vitorlás egyesülettel közös szervezésben. Az öt nyári vitorlás
tábornak Orfű, Tihany és Nyékládháza adott otthont, ahová a fiatalok a Kárpát-medence teljes területéről
érkeztek.
Az első tábornak a Tihanyi Hajós Egylet volt házigazdája. Délvidéki palicsi gyermekeket láttunk vendégül,
ahol kiváló körülmények között tapasztalt edzőkel és oktatókkal sikeresen lezajlott a táborozás. A második
tábor Orfűn 2021. június 21-én kezdődött máramarosszigeti és nagybányai diákok részvételével. A harmadik
tábor alkalmával csallóközi diákok érkeztek az Orfűi Vitorlás Egyesülethez, két további tábornak a
nyékládházi tavak mellett a Deboti Vitorlás Sport Egyesület adott otthont, ahová a partiumi Szatmár és
Bihar megyékből érkeztek a résztvevők.
A táborokba ellátogatott Prof. Dr. Kollár Lajos, miniszteri főtanácsadó, a Kárpát-medencei Vitorlás Táborok
kezdeményezője, Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára,
valamint Csáky Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke.
A program összköltsége: 1 868 716 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került
megvalósításra.

1.19.

Kárpát-medencei középiskolás táborok
Július 4-én az első Középiskolás Táborral elrajtolt a Szövetség nyári programsorozata, ahová 52 középiskola
diákjai érkeztek. Az augusztus 1-jén kezdődött második nagy középiskolás táborba is közel félezren több
mint félszáz iskolából gyűltek össze. Valamennyi táborozó aktív Rákóczis diákként érkezett. A táborok a
korosztály kapcsolatépítését, élményszerzését és magyar identitását igyekezett szolgálni, kifejezve a

Szövetség köszönetét mindazért, amit a táborozó diákok tanév közben iskolai közösségük és a Rákóczi
Szövetség ügyéért tesznek. A programban csapatversenyek, kirándulások, katonai bemutató, előadások,
Szentmise és Istentisztelet, sárkányhajózás és a Magyar Kálvária túra egyaránt szerepelt. A táborozókat
meglátogatta Székely János római katolikus püspök, Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség államtitkára,
Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára és sokan mások.
A program összköltsége: 69 867 360 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.20.

Kárpát-medencei anyanyelvi táborok
A táborok a korosztálynak szóló programokkal élményeket és felhőtlen kikapcsolódást kínált magyar nyelvi
környezetben, de fontos cél az is, hogy pozitív üzenetet küldjön a szülőknek és a szórványközösségeknek
arra vonatkozóan, hogy a magyar iskolaválasztás meghatározó a gyermek és a közösség sikeres jövőjét
tekintve. A négy nagy anyanyelvi tábor hétről hétre lehetőséget kínált félezer Pozsony és Nagykapos között
élő felvidéki kisdiáknak, az Ungvár és a Felső-Tisza-vidéki Rahó között élő kárpátaljai gyermekeknek,
ugyanígy az észak-erdélyi Máramarosszigettől a dél-erdélyi Medgyesig élő félezer erdélyi gyermeknek és
nem utolsósorban a vajdasági gyermekeknek az al-dunai Székelykevétől Szabadkáig.
A táborokat fiatal huszonéves egyetemisták és pedagógusok szervezték és bonyolították. A programban az
íjászattól a gólyalábasokon át a néptáncházig és a kézműves foglalkozástól a rendőrségi bemutatóig számos
anyanyelvi foglalkozáson át csupa érdekes és színes dolog történt tele jókedvvel. Az anyanyelvi táborokba
ellátogatott mások mellett Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár és Soltész Miklós egyházi
ügyekért felelős államtitkár.
A program összköltsége: 99 896 639 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.21.

Kárpát-medencei pedagógus tábor
Július 17. és 21. között Kárpát-medencei történelem, irodalom és reál szakos tanárok táboroztak a Rákóczi
Szövetséggel. A Rákóczi Szövetség 1998 óta szervez nyári tábort Kárpát-medencei középiskolai
tanároknak, kiemelten azoknak, akik a Szövetség középiskolai szervezeteit irányítják és segítik az
ifjúságszervező munkát. Az idei nyári tábor is lehetőséget kínál a szakmai továbbképzésre, illetve a
kapcsolatépítésre és nem utolsósorban a tanárok munkája iránti megbecsülés és köszönet kifejezésére.
A sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban megvalósult rendezvény programjában szakmai előadások, kirándulás,
kulturális és szórakoztató programok egyaránt helyet kaptak. A táborba ellátogatott Benkő Tibor,
honvédelmi miniszter és Kisfaludy László, köznevelésért felelős helyettes államtitkár.
A szakmai előadások keretében a tanártábor vendége volt mások mellett Géra Eleonóra és Fónagy Zoltán, az
ELTE Bölcsészettudományi Karának oktatói, történészei, Nánay Mihály, a Történelemoktatók Szakmai
egyesületének elnöke. Az iskolán kívüli történelem és irodalom oktatáshoz kapcsolódóan előadást tartott az
Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságának vezetője, Bellavics István és
munkatársai, valamint a Nemzeti Örökség Intézete képviseletében Szabó Viktor mutatta be a Fiumei úti
sírkert módszertani és pedagógiai lehetőségeit. Sátoraljaújhely és környékének megismertetésében
közreműködött a város Kazinczy Múzeuma, a Magyar Nyelv Múzeuma Széphalomban, valamint egy esti
séta alkalmával a résztvevők Magyar Kálváriát is végig járták.
A kulturális élményekről Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, a magyarkanizsai Udvari
Kamaraszínház, Tóth Péter Lóránt versvándor és a Kicsi Hang verséneklő együttes gondoskodott.
A program összköltsége: 6 953 309 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.22.

Kárpát-medencei egyetemista tábor
Augusztus 15-én kezdetét vette a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei Egyetemista Tábora
Sátoraljaújhelyen. A Szövetség legnagyobb hagyományú rendezvényére 1989 óta minden év augusztusában
a Kárpát-medence valamennyi területéről nagy számban érkeznek egyetemisták.

A tábor közéleti, tudományos és gazdasági előadásai során a fiatalok együtt gondolkodtak a magyarság és
Közép-Európa helyzetéről és jövőjéről. A tábor megnyitójára augusztus 15-én ellátogatott Michael Winzer,
a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi képviseletvezetője.A táborban előadást tartott Kövér László,
az Országgyűlés elnöke, valamint Benkő Tibor, honvédelmi miniszter.
Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda
munkatársainak köszönhetően a táborozó egyetemistákat ezen a napon a honvédségnél használt
kézifegyverek, egy csapatversenyekre is alkalmas akadálypálya, valamint airsoft-lövészet várta.
A honvédelmi miniszter ennek megtekintését követően tartott előadást az érdeklődőknek, melyben az
újjászülető Magyar Honvédséget és az általa kínált lehetőségeket mutatta be. A miniszter arra biztatta a
fiatalokat, hogy bátran gondolkozzanak a katonai pályában, hiszen számos lehetőség közül választhatnak
már most is.
A hét további programját nemzetpolitikai, gazdasági, tudományos előadások színesítették a kirándulásokkal,
kulturális és szórakoztató programokkal együtt. Minden előadás után az egyetemisták beszélgettek az
előadókkal, betekintést nyertek Kollár Lajos, miniszteri főtanácsadó, a Tabu Sailing Team elnökétől az
orvostudományba és a vitorlázásba. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatójával és
Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértővel aktuális nemzetpolitikai és közéleti kérdésekről
beszélgettek, Benedek Fülöp, az OTP Bank elnöki főtanácsadója, ügyvezető igazgatója pedig bemutatta
milyen támogatásokat nyújt a Kárpát-medencében az OTP Bank ráirányítva a figyelmet a fiatalokra, kezdő
vállalkozókra.
A program összköltsége: 8 885 819 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.23.

Színjátszó tábor
A székesfehérvári Színjátszó Táborba középiskolás fiatalok érkeztek valamennyi külhoni régióból. A tábor a
Vörösmarty Színházzal és a várossal szoros együttműködésben valósult meg, idén negyedik alkalommal. A
Színjátszó Tábor résztvevői évről évre betekinthetnek a kulisszák mögé és részeseivé válnak a színházi
próbáknak, majd egy közönség előtti bemutatóval zárják a tábort. Az Árpád-házi uralkodók trónra kerülését
és koronázását feldolgozó színdarabok között az idei évben negyedik alkalommal hívták életre a koronázási
előadást, ahol a korábbi szertartásjátékokból összeállított Visszatekintő játékot adták elő.
A tábor augusztus 8-17-ig tartott, ahol a színházi próbák és előadások mellett a résztvevő diákok a
koronázóvárossal megismerkedve számos kulturális és szórakoztató programon is részt vettek, többek között
kipróbálhattak szabadulószobát és meglátogatták a Bory-várat. A tábor záró programján a székesfehérvári
városházán részt vettek Rétvári Bence és Vargha Tamás államtitkárok, Cser-Palkovics András polgármester,
Szikora János színházigazgató és Csáky Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke.
A program összköltsége: 2 525 700 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.24.

Eucharisztikus Világkongresszus
Rákóczis fiatalok a pápai Szentmisén
2021. szeptember 12.
A pápai Szentmisén a Rákóczi Szövetség 700 külhoni középiskolással csatlakozott Böjte Csaba testvér
erdélyi zarándokaihoz.
A Rákóczi Szövetség Böjte Csaba ferences szerzetes kérésére 700 középiskolás fiatalt hívott meg
Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból az Eucharisztikus Kongresszus pápai Szentmiséjére.
A Szövetség szervezésében érkező fiatalok szeptember 12-én, vasárnap 7:30-kor a Kossuth téri Andrássyszobornál találkoztak Csaba testvérrel és a vele érkező mintegy ezer erdélyi zarándokkal. A Kossuth téren a
fiatalokat Böjte Csaba testvér köszöntötte, majd innét közösen indultak a pápai Szentmisére. A Rákóczi
Szövetség rendkívüli lehetőségnek tartja, hogy egy ilyen történelmi pillanatban, ezen a meghatározó
eseményen Kárpát-medencei magyar fiatalok együtt imádkozhattak a közös jövőért, egy virágzó, keresztény
Európa jövőjéért.
A program összköltsége: 12 652 923 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.

A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.25.

Nem térkép e táj – Fenntarthatósági vetélkedő
Szeptember 23-24. között zajlott a Nem térkép e táj fenntarthatósági vetélkedő döntője a sátoraljaújhelyi
Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban. Az ide érkező fiatalok a hétvége folyamán megismerkedhettek az
íjászat, a szappankészítés, valamint a 3D nyomtatás rejtelmeivel. A szombati döntőt megelőzően a csapatok,
már a vetélkedő részeként megtartották saját bemutatkozó előadásaikat is.
A program összköltsége: 1 169 240 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.26.

Óvodapedagógus és Tanító Találkozók
2021. szeptember 24-26.- Sátoraljaújhely
2021. október 15-17., november 26-28.- Sátoraljaújhely
2021. november 26-28.- Szeged
600 külhoni óvónőnek és tanítónak fejezte ki köszönetét és megbecsülését a Rákóczi Szövetség őszi négy
óvodapedagógus és tanító találkozója során.
A Rákóczi Szövetség idén ősszel mintegy 600 külhoni magyar óvónőnek és tanítónak szervezett hétvégi
találkozókat azzal a céllal, hogy kifejezze az óvónők és tanítók iránti megbecsülését, különös tekintettel
arra, hogy a magyar iskolaválasztás elősegítésében meghatározó szerepet töltenek be.
A program összköltsége: 26 426 468 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra, valamint a BGA 485/2021 S801-00450 számú 15.000eFt összegű támogatása is felhasználásra került.

1.27.

V4 Solymász Találkozó
A program összköltsége: 8 829 682 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.28.

Gloria Victis 1956-os Rendezvénysorozat és Történelmi Vetélkedő
A Gloria Victis 1956-os emlékünnepségen Budapesten, október 21. és 23. között több mint 2000
középiskolás és egyetemista vett részt a Rákóczi Szövetség szervezésében.
A Rákóczi Szövetség egyik legismertebb és lenagyobb hagyományú ifjúsági rendezvénye 1992 óta a Gloria
Victis 1956-os emlékünnepség. A rendezvény legfőbb célja, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékét segítsen átadni a mai fiataloknak helyszínekhez és élményekhez kapcsolva.
Az idei emlékünnepségre a Rákóczi Szövetség több mint 2000 covid védettséggel rendelkező diákot hívott
meg középiskolai és egyetemi szervezetei képviseletében.
A háromnapos rendezvény központi helyszíne a Műegyetem, programjai azonban sok szálon futottak.
Részét képezte többek között az Országház, a 301-es parcella, dunai hajózás, történelmi vetélkedő,
városnézés, előadás, filmvetítés, középiskolás Légy-Ott! könnyűzenei koncerttel.
A program fénypontja az – állami ünnepségsorozat részét képező – október 22-én 15 órakor a Műegyetem
aulájában kezdődő megemlékezés volt és az azt követő fáklyás felvonulás a Bem térre, ahol 17 órakor
kezdődött a koszorúzási ünnepség.
A műegyetemi ünnepségen Novák Katalin családokért felelős miniszter, a Bem téri
megemlékezésen Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár mondott ünnepi
beszédet.
A Gloria Victis emlékünnepség fogalommá vált az elmúlt évtizedekben, köszönhetően az 1956-ban
ötödéves műegyetemista Halzl Józsefnek, a Rákóczi Szövetség örökös, tiszteletbeli elnökének. Elnök Úr
tavaly novemberben elhunyt, de kezdeményezése tovább él.
A program összköltsége: 59 600 504 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.

A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra, valamint Miniszterelnökség NTP-TMV-M-21-B-001 számú, 3.000eFt összegű támogatása került felhasználásra.

1.29.

Hétköznapi Hősök!-tanulmányi pályázat bemutatója
2021. november 3-án a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében köszöntötte a „Hétköznapi hőseinkÍrjunk történelmet” pályázatban résztvevő külhoni diákokat és tanáraikat Fekete Péter, kultúráért
felelős államtitkár
és
Csáky
Csongor,
a
Rákóczi
Szövetség
elnöke.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának, a Rákóczi Szövetséggel
együttműködésben elindított projektjének célja az volt, hogy cselekvésre ösztönözzék a helyi közösségeket
közeli- és távoli múltjuk feltérképezésére, olyan még élő, vagy egykoron élt, a saját közösségükért
felelősséget érző személyek és élettörténeteken keresztül, melyek példaként ma is felmutathatók a kortársak
számára.
A pályázatra számtalan értékes munka érkezett, mely segíti a Kárpát-medencei települések múltjának
tudatosítását, megőrzését.
A program összköltsége: 3 200 000 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program az EMMI , „Hétköznapi Hősök” elnevezésű, 3.200 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.30.

Lingua Materna Kárpát-medencei anyanyelvi-irodalmi vetélkedő
2021. november 5. és 6. között Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban zajlott a
Lingua Materna Kárpát-medencei középiskolai anyanyelvi vetélkedő döntője. Az eseményre húsz középiskola 60 diákja érkezett, hogy számot adjon tudásáról. A háromfordulós anyanyelvi vetélkedő idén első ízben
valósult meg, gyarapítva a Rákóczi Szövetség tanulmányi versenyeit.
A vetélkedő témája: „Magyar táj, magyar ecsettel.” Tájirodalom, tájnyelv, a nemzeti táj és az egyén viszo nya. A húsz legeredményesebb háromfős diákcsapat egy előfordulót követően kapott meghívást a vetélkedő
sátoraljaújhelyi döntőjére.
A döntőben neves szakemberekből álló zsűri előtt bizonyíthattak a résztvevők. A nyertesek értékes díjakban
részesültek.
Az esemény megnyitója november 5-én, pénteken zajlott, a díjátadó november 6-án, szombaton 11:30-kor
kezdődött, ahol Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott méltatta a győzteseket.
A program összköltsége: 2 082 940 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.31.

Dr. Halzl József Emlékkonferencia
A Rákóczi Szövetség örökös, tiszteletbeli elnökére, Dr. Halzl Józsefre emlékezett halálának első évfordulóján, november 13-án. Reggel 8 órakor a városmajori Jézus Szíve-templomban Szentmisét mutattak be Elnök
Úrért.
10 órától a Várkert Bazárban Halzl József emlékkonferenciát tartottak a Kárpát-medencei magyar oktatás és
a magyar iskolahálózat kihívásai a 21. században címmel.
A konferencia fővédnöke Kövér László házelnök, az eseményt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető
miniszter nyitotta meg, aki elmondta: A Rákóczi Szövetség nehéz és szerencsésebb időkben is a nemzetpolitika szolgálatában állt. 2010 után a kormányzati politika és a Rákóczi Szövetség tevékenysége egymásra talált, így az egy éve elhunyt Halzl József láthatta kiteljesedni saját munkájának eredményeit, megerősödni a
szövetséget.
Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke kiemelte: Halzl József "a szövetség szíve-lelke volt", akinek
munkája, stratégiai gondolkodása meghatározza a szervezet életét. Kiépült a magyar iskolaválasztást támogató Kárpát-medencei hálózat, amely jelenleg 57 régióban működik.
A program összköltsége: 6 770 642 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.32.

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjasok Találkozója
A nagyvilág különböző pontjairól érkező magyar származású fiatalok az ország különböző egyetemein és
szakjain tanulnak. A találkozó a Zemplén fővárosában, Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban valósult meg azzal a céllal, hogy az ösztöndíjasok közvetlen kapcsolatokat tudjanak kialakítani egymással és a Balassi Intézetben tanuló Kárpát-medencei társaikkal.
A rendezvényen közel 150 covid védettséggel rendelkező fiatal vett részt.
Az eseményt a Rákóczi Szövetség a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, illetve a Tempus Közalapítvánnyal együttműködésben valósította meg.
A hétvége programjában szakmai, kulturális és szórakoztató programok egyaránt megtalálhatók voltak.
A program összköltsége: 12 181 000 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program a Külügy Minisztérium KKM/40833/2 számú, 12.181 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.33.

Középiskolai Szervezetvezető Tanárok Találkozója
A hétvégén a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezetvezető tanárai találkoznak Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Táborban közel 150-en. A középiskolai szervezeteket vezető tanárok meghatározó szerepet töltenek
be a Rákóczi Szövetség ifjúságszervezésében, illetve a programjai megvalósításában. A tanárok a hétvégi
sátoraljaújhelyi tanácskozáson a Szövetség középiskolai programjait, terveit vitatták meg. A résztvevők valamennyien Covid védettséggel rendelkeztek.
A Rákóczi Szövetség középiskolai szervezetei több mint 350 Kárpát-medencei iskolában működnek azzal a
céllal, hogy a diákok tanórán kívüli közösségi életét, élményeit, határon átívelő kapcsolatait gazdagítsák. A
Szövetség több tucat központi rendezvénye – nyári táborok, tanulmányi vetélkedők, vezetőképzők, emléknapokhoz kapcsolódó utaztatási programok – a helyi kezdeményezések felkarolásával együtt a Rákóczis középiskolai szervezeteknek nyújtanak lehetőséget.
A program összköltsége: 4 421 000 Ft, melyet szállás-, személyszállítási-, étkezés-, programköltségekre
fordította a Szövetség.
A program a BGA 5885/2020 S800-03847 számú, 1.050.000 eFt összegű támogatásából került megvalósításra.

1.34.
A Rákóczi Szövetség működési költségei 2021. év folyamán
A Szövetség a létesítő okiratában foglalt közhasznú tevékenységének ellátásához, programjainak megvalósításához, ingó- és ingatlan vagyonának biztonságos működtetése és fenntartása érdekében a 2021-es év fo lyamán mintegy 672.884eFt-ot fordított működési költségeire. Ennek forrásai a BGA 12/2020 S800-00051
2020-as évről maradt, fel nem használt része, illetve a BGA 5885/2020 S800-03847 számú 1.050.000eFt
összegű támogatás ez évi összegei voltak.
1.35.
A Rákóczi Szövetség Várhegy
Sátoraljaújhelyen, a Várhegy nyergében fekvő Rákóczi Hotel I. üteme 2021. június 4-én lezárult, átadása került. A Tábor és Rendezvényközpont II. ütemű fejlesztése során, a terület déli része Sportkomplexummal bővül. A sárospataki Weinberg ’93 Kft. és a sátoraljaújhelyi Rex-Bau Kft. konzorciumának képviselői 2021 július 6-án írták alá a kivitelezési szerződést, ezt követően megkezdődtek a munkálatok. A fejlesztés részét képezi egy sportcsarnok építése, valamint kültéri multifunkciós sportpálya, műfüves futball pálya, strandröplabda pálya, medence, parkolószintek és színpad építése.
A kivitelezés a meglévő műtárgyak bontásával indult, amit a nagy tömegű földmunka elvégzése követett. A
bontási és földmunkák után a kivitelező megkezdte az alapozási munkálatokat, majd a sportcsarnok
szerkezetének építését. A szerkezetkész állapotot ütemterv szerint 2021 novemberében sikerült elérni. Az
épületet november folyamán bezárták, beépítették a nyílászárókat és a födém betonozását követően
előkészítették a tető rétegrendjének kialakítását. Az épület homlokzatain december folyamán elhelyezték a
hőszigetelő lemezeket, valamint megkezdték a kültéri medence építését.
A program összköltsége a 2021 év folyamán: 1.530.439eFt, melyet a Szövetség biztosított a beruházás
lebonyolítására.

A program a BGA 5600/2020 S800-00536 számú, 1.600.000eFt összegű, valamint a BGA 5925/2020 S80003891 számú, 1.600.000eFt összegű támogatások folyamatos felhasználásával valósul meg.
A beruházás 2022-ben folytatódik, terv szerint a II. ütem is átadásra kerül.
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FUGGETLEN KONYVVIZSGALoI JELENTES
A R6k6czi Szdvets6g tagiainak
V6lem€ny
ElvCgeaem a R6*6czi SzfvetsCg 2021. dvi dves beszdmol6j6nak kdnywizsg6lat6t, amely 6ves beszfunol6 a 2021 .
december 3l-i fordul6napra kCszlten mdrlegb6l - melyben az eszkdzdk ds forrdsok egyez6 vdgosszege 3.901.073 E Ft,
az eredmdny 9.091 E Ft (nyeresdg) -, ds az uryanezen id6ponttal vdgz6d6 tlzleti Cwe vonatkoz6 eredmCnykimutatfub6l,
valamint a sz6mviteli politika jelent6s elemeinek dsszefoglalaMt is tartalrnaz6 kdzhasznts6gi mellCkletbdl, valamint
kiegdszlt6 melldkletbol 6ll.
VdlemCnyem szednl a melukelt dves besdntold megblz,hatd ds valds kdpet ad a Rdkdczt Saivets4g 2021. decembo

3l4n lenndlld vagtonl

Cs pCwlt&)i helyzetbfil, valarfllnt az ezen Aflpontlal v4gzbdd Adefi dvre vonatkozd
Jdvedebal
helyzet{rdl a Magtaronzdgon hatdlyos, a sdnwitelrdl szdld 2000. Cvi C, tbnCnnlel dsszhangban (t tovtibbifiban:
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A v6lem6ny alapja
Kdnywizsg6lnl6m6l a Maryar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal dssdrangban ds a kdny/vizsgelatra vonatkoz6
- Maryarorsz6gon hatalyos - lorvdnyek ds erydb jogszab6lyok alapjdn hajtottam vdgre. Ezen standardok drtelmdben
fenn6ll6 felel6ssdgem Mvebb lelr6sdt jelentdsem ,,A kdnywizsgil6 Cves besz6mol6 kdnywizsg6lat6drt val6
felel6ssdge" szakasza lutalmazza.

F0ggetlen varyok

a R6k6czi Szdvetsdgt6l a vonatkoz6, Maryarorsz6gon hatdlyos jogszabrilyokban ds a Maryar
Kdnywizsgal6i Kamara ,, A kony"wizsgdl6i hivatfu magatartdsi (etikai) szab6lyair6l Cs a feryelmi eljdrdsr6l sz6l6

szabdlyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendez€tt kdrddsek tekintetdben a Nemzetkozi Etikai Standardok Testulete

altal kiadott ,,K0n).wizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, ds megfelelek az
u$/anezen normdkban szerepl6 tov6bbi etikai el6hdsoknak is.
Megry6zdddsem,

ho$/ az 6ltalam

megszgrzett konywizsgAlati bimnyitdk elegend<i ds megfelel6 alapot

nyijt

vdlemdnyemhez.

Egydb informici6k: A k0zhasznfsdgi mell6klet

Az egy6b inform6ci6k a (Rik6czi Szovetsdg) 2021. dvi kdzhasznrisdgi melldkletdbol 6llnak. A vezerds felel6s a
kdzhaszlis6gi melldkletnek a 350/2011. (XX.30.) Korm6nyrendelet vonatkoz6 el6irisaival dsszhangban tortdno
elkdszitdsddrt. A fllggetlen kdnywizsg6l6i jelentdsem ,,Vdlemdny" szakasz6ban az Cves besz6mol6ra adott
vdlemdnyem nem vonatkozik a kdzhasmfs6gi melldkletre, ds a kozhaszn[s6gi melldkletre vonatkoz6an nem
bocsatok ki semmilyen form6jt bizonyoss6got nytjto kdvetkeztetdsl.
Az dves besz5mo16 6ltalam vCgzett kdnywizsg6lat6val kapcsolatban az Cn feleldssCgem a kozhasats6gi melldklet
6tolYas6sa ds ennek sor6n amak mdrlegeldse, hogy a kdzhasznts6gi melldkletben foglalt egydb inform6ci6k
lCnyegesen ellentmondanak-e az Cves besz6mol6nak vagy a kdnyvyizsg6lat sor6n szerzett ismereteimnek, vagy

egyebkdnt

fgy ffinik-e, hogy azok

ldnyeges hib6s

|Ilitlst tafialmaznak. Ha

az elvdgzett munkdm alapjdn arra a

kdvetkeztetdsre jutok, hogy a kdzhasznts6gi melldklet ldnyeges hib6s 6llit6st tartalnaz, kotelessegem en6l
hibds 6llft6s jellegdr6l jelentdst tenni. Ebben a tekintetben nincsjelenteni val6m.

Cs a

A vezet6s 6s az irdnyltissal megblzott szem6lyek feleloss6ge sz €ves beszimol66rt

A vezetds felel6s az dves beszrimol6nak a szamviteli tdrvCnnyel dsszhangban tortdno ds a val6s bemutat6s
kOvetelmdnydnek megfelel6 elkdszltdsCdrt, valamint az olyan belsO kontrolldrt, amelyet a vezetds szgksdgesnek

tart ahhoz, hogy lehet6vC valjon az ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hibas 6llit6st6l mentes dves
beszftno16 elkdszitCse.

Az dves besz6mol6 elkCszitCse sor6n a vezetCs felel6s azdrt, hory felmdrje a R6k6czi Szovetsdgnek a v6llalkozis
folytat6s6ra val6 kdPessdgdt ds az adott helyzetnek megfelel6en k0zzdterye a v6llalkoz6s folytat6sdval kapcsolatos
inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a v6llalkozas folytat6s6nak elvdn atapul6 dves besz6mo16 dsszedllit6s6Crt.

A vezetdsnek a v6llalkoz6s folytadsenak elvdb6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az CrvCnyesulCsdt eltdr6
rendelkezds nem akad^lyozza, illetve a v6llakozisi tevdkenysdg folytat4sdnak ellentrnond6 tdnyez6, korulmdny
nem 6ll fenn-

Az ir6nyit6ssal megbizott szemdlyek felel6sek a R6k6czi

Sz0vetsdg pCnztlgyi besz6mol6si folyamat6nak

felugyeletcdrt.
A k0nyvvizsgdlo 6ves besz6m016 kdnywizsgdlat66rt va16 felel6ss6g€

A kdnyvvizsgdlat sor6n cdlom kell6 bizonyoss6got szerezni an6l, hogy az dves besz6mol6 egCsze nem tartalmaz
ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llft6st, valamint az, hogy ennek alapj6n a vdlemdnyemet
tartahnaz6 fllggetlen k0nywizsg6l6i jelentdst bocsdssak ki. A kell6 bizonyoss6g magas fok0 bizonyoss6g, de nem
garancia arra, hogr a Maryar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal dsszhangban elvdgzett konywizsgdlat mindig
feltirja az egydbkCnt letezo ldnyeges hibds 6lllt6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csal6sb6l vagy hib6b6l, ds

l

Cssze
lehet az a v6rakozis, hogy ezek Onmagukban vagy egyuttesen
befolydsolhad6t a felhasm6l6k adott dves beszri.rno16 alapjan meghozofi gazdaslgi dontdseit.

ldnyegesnek min6s0lnek,

ha

A MaryarNemzeti K0nywizsg6lati Standardok szerinti konywizsg6lat egdsze sor6n szakmai megitdldst alkalmazok
ds szakmai

szkepticiznust lartok fenn.

Tov6bb6:

o

Azonosltom

Cs

felmdrem az dves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6sainak

kockdzatait, kialakitom ds vdgrehajtom az ezen kock{zatok kezeldsdre alkalmas kdnywizsg6lati
eljdx6sokat, valamint elegendd ds megfeleki kdnyvvizsg6lati bizonyitdkot szerzek a vdlemdnyem

A csal6sb6l ered6 ldnyeges hib6s 6llft6s fel nem t6r6s6nak kock6zata nagyobb, mint a
hib6b6l ered6d, mivel a csal6s mag6ban foglalhat Osszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nddkos kihagy6sokat, tdves
nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feltllir6s6t.
megalapoz6sahoz.

.

Megismerem a k6nyvvizsg6lat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak Crdekdben, hogy olyan
konywizsg6lati etardsokat tervezzek meg, amelyek az adott kortllmCnyek kozdtt megfeleloek, de nem
azCrt, hogy a R6k6czi Szdvetsdg belsd kontrollj6nak hatdkonys6g6ra vonatkoz6an vdlemdnyt nyilydnltsak.

.

Endkelem a vezetds 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6sdgdt ds a vezetcs 6ltal kdszltett
szdmviteli becsl6sek ds kapcsolddo kdzzetdtelek dsszerusdgCt.

.

Kovetkeaetdst vonok le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds rdszdrol a v6llalkozis folytatasanak elvdn
alapul6 Cves besz6mol6 0ssze6lllt6sa, valamint a megszerzett k0nywizsg6lati bizonyltdk alapj6n an6l, hogy
fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esemdnyekkel va$/ feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s
kCtsdget vethetnek fel a R6k6czi Sz0vetsdg v6llalkoz6s folyat6s6ra val6 kdpessdgdt illetoen. Amennyiben

azt a kovetkeztetdst vonom le, hogy lCnyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fllggetlen k0nywizsg6l6i
jelentdsemben fel kell hlvnom a figyelmet az Cves besz6mol6ban ldv6 kapcsol6d6 kozzdtdteleke, vagy ha

a kdzzCtdtelek e tekintetben nem megfelelOek, min6sitenem kell vdlemdnyemet. Kovetkeztetdseim a
fllggetlen konywizsgdl6i jelentdsem d6tum6ig megszerzett kdnyvvizsgalati bizonyitdkon alapulnak.
Jovobeli esemCnyek vagy feltdtelek azonban okozhatjak az, hogy a R6k6czi Szdvetsdg nem tudja a
Y6llalkoz6st folytatni.

.

Ertdkelem az dves besz6mol6 6tfog6 bemutatdsat, feldpitdsdt ds tartalm6t, beledrtve a kiegdszitd
melldkletben tett k0zzfiercbket, valamint drtdkelem azt is, hogy az dves besz6moldban teljes0l-e az alapul
szolg6l6 Ugyletek Cs esemCnyek val6s bemutattua.

a

Az ir6nyitfusal megbizott szemdlyek tudom6s6ra hozom - egydb k6rddsek mellett - a k0nywizsgSlat tewezetl
hat6k0rdt 6s 0temezdsdt a kd,nywizsg6lat jelent6s meg6llapit6sait, beledrtve a R6k6czi Sz0vetsdg 6ltal
alkalrnazott bels6 kontollnak a kOnywizsgdlatom sor6n 6ltalam azonositott jelent6s hi6nyoss6gait is, ha voltak
ilyenek.
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