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I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai 

 

 

 
NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK 

MUNKAERŐPIACI  CSATLAKOZÁSÁÉRT 

  

RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET 

  

SZÉKHELY: 4025 DEBRECEN ARANY JÁNOS u. 2. Fzs/2. 

  

ALAPSZABÁLY KELTE: 1998. 01.01. 

  

BÍRÓSÁGI NYÍLVÁNTARTÁS 

 SZÁMA:                                                

1808 

  

NYÍLVÁNTARTÁSBA VÉTEL 

JOGERŐS BÍRÓSÁGI HATÁROZAT                            

SZÁMA, KELTE: 

61808/1998     1998.03.12  

  

AZ EGYESÜLET CÉLJA:                      Az egyesület célja, hogy egy szakmai közösség kialakításával a          

 foglalkoztatáspolitika, munkaerőpiaci politika, szociális munka,  

mentálhigiénia és a rehabilitáció terén információt közvetítsen, és fejlesztő 

feladatokat vállaljon fel, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő 

személyek számára foglalkoztatási programokat szervezzen és valósítson 

meg. 

  

AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI 

FOKOZATA: 

Kiemelten közhasznú az 1997. évi CLVI. törvény 26 § c pontja által 

megfogalmazott 2, 3, 11, 17, 18, 19 és 20 pontokban leírt területeken. 

  

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA: Alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok, az alapító okiratban 

megfogalmazottak szerint. 

  

AZ EGYESÜLET LEGFŐBB 

SZERVE: 

KÖZGYŰLÉS 

  

AZ EGYESÜLET IRÁNYÍTÓ                 

SZERVE:                                                  

Ügyvivő Testület 

  

AZ EGYESÜLET ELLENŐRZŐ 

SZERVE:                                                  

Ellenőrző Bizottság 

  

AZ EGYESÜLET ELNŐKE:                   Novotni Edit 

  

KSH SZÁM: 8553675-9133-529-09 

  

ADÓSZÁM: 18553675-1-09 

  

BANKSZÁMLASZÁM:                          60900061-11023438 

 60900061-11023713 

 60900061-11021120 

 60900061-11024570 

 60900061-11025148 

 60900061-11025399 

 60900061-32400131 

 60900061-32400124 

 60900061-32400083 

TELEFONSZÁM: 52/530-895 

FAX SZÁM: 52/530-896 

EMAIL CÍM: info@csat.hu 

WEBLAP: www.csat.hu, www.kidpremier.com  

  

  

 

 

 

 

http://www.csat.hu/
http://www.kidpremier.com/


  

 

 

 

II. Szöveges beszámoló a 2010. évi közhasznú tevékenységről 
 

 

CÉLOK A CSAT Egyesület az Észak- Alföldi Régióban 1998-tól, megalakulása óta azért a célért küzd, 

hogy a foglalkoztatáspolitika, munkaerőpiac-politika, társadalompolitika, humánpolitika, 

rehabilitáció terén eredményeket érjen el, fejlesztő, tanácsadó, információközvetítő 

szolgáltatásaival, akkreditált képzések szervezésével,  

valamint célja, hogy komplex foglalkoztatási célú programok megvalósításával, növelje a 

munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek munkavállalói alkalmasságát, illetve (szak) 

képzettségi szintjét.   

Az Egyesület kiemelten közhasznú, felnőttképzésben akkreditált, szervezet. 15 fő főállású és 1 fő 

közhasznú és 2 fő bértámogatásban részesülő munkatárssal, és átlagosan 4 fő külső szakemberrel, 

együttműködő szervezetek hálózatával, hallgatók és önkéntesek, közreműködésével valósítja meg 

programjait. Egyesületünk hazai és Európai Uniós pályázatokból finanszírozza a fejlesztő, motiváló 

és integráló programjait. 

Az Egyesület a hátrányos helyzetű álláskereső fiataloknak, és tartós munkanélkülieknek nyújtott 

szolgáltatások elérhetőségének folyamatosságára, és az esélyegyenlőség érvényesítésére törekszik.  

 

CÉLCSOPORTOK 

 

Szolgáltatásaink célcsoportjai munkanélküliek/pályakezdő fiatalok, munkanélküli járadékban, 

munkanélküliek rendszeres szociális segélyében részesülő személyek és regisztrált ellátatlanok, enyhe 

fokban értelmi sérültek, illetve e hátrányos helyzetű társadalmi rétegek foglalkoztatását, képzését 

szervező, szociális és mentális problémáit kezelő civil szervezetek. 

 

TAGOK 

 

Egyesületünk tagjai szociológus, szociálpolitikus, szociális munkás, pedagógus, jogász végzettségű 

szakemberek, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a munkanélküliség kezelése, az aktív és passzív 

foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása, lokális munkaerőpiaci programok szervezése és a 

humán erőforrás fejlesztése terén. 

 

KIEMELT 

TERÜLETEK 

 

 Az ifjúsági céltalanság, állásnélküliség prevenciója és kezelése komplex, egyénközpontú 

szolgáltatások segítségével. 

 Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítése a 

szolgáltatásokban és a projektekben. 

 Felnőttképzések indítása, képzéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. 

 Munkaerő-piaci integrációt segítő egyéni és csoportos szolgáltatások regisztrált és 

projektekben résztvevő álláskeresők számára. 

 Foglakoztatási célú civil szervezetek ismereteinek bővítése, kapcsolati hálójának 

fejlesztéséhez való hozzájárulás, valamint rendezvényeken, képzéseken való 

közreműködéssel. 

 Hálózati együttműködés, érdekképviselettel foglalkozó régiós és országos hatókörű 

ernyőszervezetek.  

 Egyetemi hallgatók, és önkéntesek terepgyakorlatának és szakmai tapasztalat-szerzésének 

koordinálása mentorok irányításával. 

 Továbbá az alapító okiratban foglalt közhasznú tevékenységek megvalósítása 

 

  

 

  



  

 
2010. évben indított közhasznú tevékenységekeinek bemutatása 

 

A CSAT Egyesület 2010-ben zárult és indult programjai szakmai tartalma: 

 

 Munkaerőpiaci szolgáltatások 2010. évben. Szolgáltató: CSAT Egyesület. A munkaerő-piaci 

tanácsadások (álláskereső klubok, pályatanácsadás-, pályaorientációs csoportos foglalkozások, 

munkatanácsadás, álláskeresési technikák, álláskeresési tanácsadás) a Debreceni, Hajdúböszörményi, 

Hajdúszoboszlói, Hajdúnánási Kirendeltségekkel történő egyeztetések alapján kerültek helyileg 

megszervezésre. A tanácsadásokon és csoportos foglalkozásokon összesen: 263 fő vett részt. Az 

álláskereső klubok 30%-os elhelyezkedési mutatókkal valósultak meg. A támogatás összege: 

3.831.000Ft 

 

 NCA-EA-10 működési támogatás. A működési támogatás az egyesület irodájának fenntartásához 

szükséges rezsi költségek, kis értékű eszközök, szolgáltatások finanszírozására, valamint a bérek és 

bérjárulékok kiegészítésére kerültek felhasználásra. Támogatás összege: 3.100.000 Ft 

 

 NCA-NK-10-B-0607- „HATÁRTALAN SZINERGIA” nemzetközi program 

A projekt célja egy hazai és nemzetközi műhelymunka, melynek csúcsa egy 5 napos szakmai 

rendezvény – tapasztalatcsere- megszervezése, melynek helyszíne Berlinben volt.  

A „Határtalan Szinergia” tapasztalatcsere programban részt vettek: 

A CSAT Egyesület munkatársai (2 fő), az Észak-alföldi Civil Egyeztető Fórum (2 fő), az Észak-alföldi 

Nonprofit Foglalkoztatási Paktum (2 fő) az Útirány Egyesület (1 fő), a Krétakör Egyesület (2 fő) és az 

Országos Kid Egyesület (1 fő) szakemberei. 

A projekt nemzetközi előzménye: 

Egyesületünk és a vele együttműködő szervezetek szakemberei 2007-ben az NCA szakmai 

tapasztalatcsere program keretében kiutaztak Berlinbe és kapcsolatot alakítottak ki a Fortis Akademi-

vel, és a BBJ-vel, melyek nagy múltú német, felnőttképzést folytató szervezetek. A kapcsolat hatására 

egy (5 országot érintő) nemzetközi tapasztalat átadó projekt kidolgozásában és megpályázásában 

vettünk részt, amely egyik partner támogatásának hiányában (mivel országonként kellett a pályázatot 

benyújtani) nem tudott megvalósulni. Terveink szerint bővíteni szeretnénk az egyesülettel 

együttműködők körét. Ezért, 2010. december 01. – 2011. április 30-ig az említett német szervezetekkel 

már jó kapcsolatot kialakított DIE BRÜCKE e. V. (Chemnitz) szervezet képviselőivel kívánjuk bővíteni 

a nemzetközi ismeretségünket. A támogatás összege: 1.500.000Ft 

 

 

- TÁMOP-1.4.3-08/2-2009-0052 - KID-PREMIER – Innovatív, kísérleti foglalkoztatási 

kezdeményezések/ B komponens. Támogató: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Konzorciumi Partner: Országos KID Egyesület. A projekt közvetlen célja az ifjúsági 

munkanélküliség kezelésében alkalmazott KID alternatív foglalkoztatás fejlesztő program széleskörű 

megismertetése, a modellprogram leírása és adaptáció menetének meghatározása, szakmai műhelyek 

szervezése. 

A projekt hosszú távú célja: a foglalkoztatási célú non-profit szervezetek - különös tekintettel, az 

ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozók- gyakorlati munkájának elméleti alátámasztása, segítése. Az 



  

elkészült modell-leírás a szakemberek továbbképzését, szakmai fejlődését segíti elő, újabb módszerek 

kitalálását, kipróbálását ösztönözve. 

Közvetett cél: Az érintett hátrányos helyzetű célcsoport reintegrációjának elősegítése azáltal, hogy a 

módszertant - a kiadvány segítségével – széles körben adaptálják a célcsoporttal kapcsolatban lévő civil 

szervezetek és intézmények. A projekt 2009-ben indult és áthúzódik a 2010. évre. Támogatás Összege: 

29.292.790 Ft. 

 

- TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0022 „CSATLAKOZÁS” „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel 

rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai 
A projekt Debrecenben és további 2 hátrányos helyzetű kistérségekben komplex, differenciált és 

innovatív foglalkoztatási szolgáltatásaival segíti elő az aktív korú, alacsony foglalkoztatási eséllyel 

rendelkező, nem foglalkoztatott, munkatapasztalattal nem rendelkező, inaktív emberek munkaerő-

piaci(re)integrációját. A megvalósítás 18 hónapja alatt a bevont 60 főt folyamatos fejlesztéssel 

alkalmassá tesszük képzésben való részvételre, illetve a munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra. 

A program megvalósításának ideje: 2010. november 1. – 2012. május 1. A projekt költségvetése: 

65.612.045 Ft 

 

- TÁMOP 5.1.1.-09/7-2010-0018 „KISTÉRSÉGI KID” Program 

A Berettyóújfalui kistérségben megvalósuló projekt Komplex fejlesztő szolgáltatásokkal, Integrált 

szakmai együttműködésekkel és Differenciált egyéni és réteg specifikus szükségletekre reagáló 

alternatív foglalkoztatás-fejlesztő programmal segíti elő a térségben élők munkaerő-piaci felzárkózását. 

              A program megvalósítási helyszínei: 

 
 Berettyóújfalu 

 Biharkeresztes 

 

A program megvalósításának ideje: 2010. november 1. – 2012. február 29. A projekt 

költségvetése: 47.697.990 

 

- TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0088 – „EMELKEDŐ” - Első lépés program. Főpályázó: KRÉTAKÖR 

Egyesület.  Szolgáltató: CSAT Egyesület.  

A projekt célja az aktív korú, alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, nem foglalkoztatott emberek 

munkaerő-piaci (re)integrációját elősegíteni komplex, integrált, innovatív foglalkoztatási, fejlesztési 

szolgáltatásaival. Közvetlen célunk a programba bevont 60 fő 80%-ának (48 fő) alkalmassá tétele arra, 

hogy a későbbiekben foglalkoztatásba vagy képzésbe tudjanak helyezkedni. A CSAT Egyesület 

közbeszerzésben elnyert szolgáltatásai: csoportos kulcsképesség-fejlesztés, kommunikációs-, 

motivációs-, konfliktuskezelési-, álláskeresési technika-, tanulástechnika-, önkéntességre felkészítő 

tréningek, Klaviatúra és Mesterkurzus fejlesztő foglalkozások, egyéni pszicho-szociális- és képzési 

tanácsadás, korrepetálás, valamint szervezetfejlesztés. A projekt 3 helyszínen valósul meg: Debrecen, 

Hajdúhadház, Létavértes. A projekt 2009-ben indult és áthúzódik a 2010. évre. Szolgáltatások 

ellenértéke: 17.799.500 Ft.   

 

- ÉAOP-5.1.3-2008-0039 „Gene-Ráció” Civil Szolgáltató központ létrehozása és komplex 

munkaerő-piaci ill. közösségfejlesztő program működtetése gyermeküket egyedül nevelő, 

halmozottan hátrányos helyzetű, jelentős részben anyaotthonokban élő anyák és gyermekeik 



  

számára. Főpályázó: Debreceni SZETA. Konzorciumi partner: CSAT Egyesület.  A konzorciumi 

együttműködés részeként csoportos pályaorientációs, munkaerő-piaci ismeretek tréning, álláskereső 

klub, egyéni tanácsadás kerül megvalósításra. A projekt 2009-ben indult és áthúzódik a 2010. évre.  

Támogatás összege: 3.567.510 Ft. 

 

- ÉAOP- 5.1.3. „X” (IKSZ) Projekt Tégláskert és vonzáskörzete hátrányos helyzetű fiataljainak 

közösség építése, életminőségének javítása, munkaerő piaci integrációjának elősegítése.  

Főpályázó: Szeretetszolgálat Alapítvány. Konzorciumi partner: CSAT Egyesület. A konzorciumi 

együttműködés részeként álláskeresési technikák, pályaorientációs tréningek kerülnek megvalósítása. A 

projekt 2009-ben indult és áthúzódik a 2010. évre. Támogatás összege: 1.200.000 Ft. 

 

- TÁMOP-5.3.1-C-09/2  az Útirány Egyesület a Munkaerőpiaci Esélyegyenlőségért az „Első lépés”-           

alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai 

keretében valósítja meg „KÖR – Kulcsképesség-fejlesztés, Önállóság, Rugalmasság” című 

projektjét. Szolgáltató: CSAT Egyesület.   

A projekt 2010. október 1. és 2012. március 31. közötti időszakban valósul meg.  A megvalósítás 

helyszíne: 3388 Poroszló, Fő út 3.  

A projekt költségvetése: 41 960 295 Ft. Szolgáltatások ellenértéke: 11.970.400 Ft 

 

 Hálózati együttműködés. Részt vett a CSAT Egyesület az Észak – Alföldi regionális Non-profit 

Foglalkoztatási Paktum, az Észak Alföldi Regionális Civil Egyeztető Fórum, és az Országos Kid 

Egyesület az MSKSZMSZ a SZOCIOGRAMM Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Austerus 

szolgáltató Nonprofit Kft szakmai munkájában.   

 

 Terepgyakorlat. Az egyesület szakmai vezetésével andragógus, szociális munkás és szociálpolitikus 

egyetemi hallgatók teljesítették gyakorlatukat a 2010-es évben. 

 

 Vándordíj. A CSAT Egyesület által alapított „Esélyegyenlőség és szolidaritás” díjat, és oklevelet a 

2010. évben a Forrás Lelki Segítők Egyesülete vehette át munkája elismeréseként. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III./ A.  2010-ben felhasználásra kerülő, valamint adott évben elnyert célszerinti támogatások áttekintése 

 
Projekt megnevezése támogató megnevezése/ elnyert támogatás 2010. évben 

elnyert támogatások összege: 

 

 NCA-NK-10-B-nemzetközi program Nemzeti Civil Alap                                             1.500.000Ft 

  

NCA - Működési támogatás Nemzeti Civil Alap  

3.100.000 Ft. 

 TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0022 

„CSATLAKOZÁS” Program 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft  

                                                                                                   65.612.045 FT 

Munkaerőpiaci szolgáltatások - DECEFA Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ 

                                                                         3.831.000Ft 

   

TÁMOP 5.1.1.-09/7-2010-0018 „KISTÉRSÉGI 

KID” Program   

 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

47.697.990 Ft  

TÁMOP-5.3.1-C-09/2   

Közbeszerzés 

Útirány Egyesület 

11.970.400 Ft  

TÁMOP-1.4.3-08/2-2009-0052 

KID-Premier 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

29.292.790 Ft. 

TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0088 

Közbeszerzés 

Krétakör Egyesület 

17.799.500 Ft.   

ÉAOP-5.1.3-2008-0039 

Szolgáltatatás vásárlás 

Debreceni SZETA 

3.567.510 Ft. 

ÉAOP- 5.1.3. „X” (IKSZ) Projekt 

Szolgáltatatás vásárlás 

Szeretetszolgálat Alapítvány 

1.200.000 Ft. 

Mindösszesen: 185 571 235 Ft 

  

 

 

 

III./ B. 2010. évben felhasználásra kerülő foglalkoztatási célú támogatások áttekintése 

 

Támogatási forma megnevezése: 2010-ben kifizetésre került összege: 

Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ  

közhasznú támogatás 

bértámogatás (deminimisz támogatás)  

 

                                                                       754380 Ft                                                                         

                                                                       858495 Ft                                                                             

Mindösszesen: 1.612.875Ft  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CSAT Egyesület III. 

 

Kimutatás 

költségvetési támogatás felhasználásáról 

(normatív támogatás kivételével) 

 

2010.év 

 

 

 

Támogatást nyújtó 

megnevezése 

Támogatás 

 

 időpontja          összege (Ft) 

Felhasználás 

célja 

 Felhasználás összege (Ft) 

 

előző évi                     tárgyévi        tárgyévet követő 

Elszámolás 

határideje 

APEH SZJA 1 % 

 

2010. 58.000 közhasznú  

bérkiegészítés 

83.000 58.000 0 2010. 

Társ. szervezetek tám. 

 

0 0 - 0 0 0 - 

 



IV. 

  

CSAT Egyesület 

KIMUTATÁS 

a vagyon felhasználásáról 

2010. év 

 

 

 

 

Megnevezés Előző évi* összeg 

(Ft) 
Tárgyévi összeg 

(Ft) 
Változás*** 

           (%)                        (Ft) 
Megjegyzés 

Induló tőke változása** 

 

- -  -  

Tőkeváltozás összege 

 

13.236.000 17.381.000       131,3   4.145.000             

Tőkevált. csökk.-re ható tényezők 

 

0 0  0  

- rászorultak rész. juttatott vagyont. ért. 

 

0 0  0  

- értékcsökkenés 

 

0 0  0  

- rászorultak rész. juttatott pénz. tám. 

 

0 0  0  

- közhasznú tev. tárgyévi veszt. 

 

0 0  0  

- vállalk. tev. tárgyévi veszt. (Tao. tv. szerint) 

 

0 0  0  

 

 

 

 

 

 



 

 

V. 

KIMUTATÁS 

CSAT Egyesület a cél szerinti juttatásokról* 

2010. év 

 

 

 

Juttatás megnevezés Előző évi** összeg 

(Ft) 
Tárgyévi összeg 

(Ft) 
Változás *** 

          (%)                            (Ft)         
Megjegyzés 

Közhasznú tev. keretében nyújtott 

- adóköt. pénzbeli tám. 

0 0  0  

- adóköt. nem pénzbeli tám. 

 

0 0  0  

- adómentes pénzbeli tám. 

 

0 0  0  

- adómentes természetbeni tám. 

 

0 0  0  

 

 

 

Juttatás megnevezés Előző évi** összeg 

 

(Ft) 

Tárgyévi összeg 

 

(Ft) 

Változás*** 

 

          (%) (Ft) 

Megjegyzés 

Egyéb cél szerinti, de nem közh. tev. 

keretében nyújtott 

- pénzbeli tám. 

0 0  0  

- nem pénzbeli tám. 

 

0 0  0  

 

 

 

 

 



 

VI. 

CSAT Egyesület KIMUTATÁS* 

a kapott támogatásokról 

2010.év 

 

Sorszám 

 
Támogató megnevezése Támogatott 

cél 

Támogatás (adomány) összege, értéke 

    Előző évi** (Ft)            Tárgyévi (Ft) 
Eltérés 

            (%)                           (Ft) 

1. Központi költségvetési szerv  61.585.000 50.166.000 -18,55 -11.419.000 

2. Elkülönített állami pénzalap  0 0  0 

3. Helyi és egyéb önkorm. és szervei  0 0  0 

4. Kisebbségi települési önkorm. és szervei  0 0  0 

5. Települési önkorm. társulása  0 0  0 

6. Egészségbiztosítási önkorm és szervei  0 0  0 

     7. Egyéb közhasznú 

tevékenység 

 

19.143.000 

 

12.423.000 

 

-35,1 

 

-6.720.000 

8.         Alapítótól kapott támogatás  0 0 0 0 

9. Külföldi támogatás  0 0 0 0 

   10. Magánszemély  0 0 0 0 

   11.   Egyéni vállalkozó  0 0 0 0 

   12. Jogi személyiségű gazdasági társ.  0 0 0 0 

   13. Jogi személyiség nélküli szervezet  0 0 0 0 

   14. Közhasznú szervezet  0 0 0 0 

   15. Közhasznúként be nem sorolt  0 0 0 0 

 - közalapítvány  0 0 0 0 

 - alapítvány  0 0 0 0 

 - társadalmi szervezet  0 0 0 0 

 - közhasznú társaság  0 0 0 0 

   16. APEH (1 % közcélú adomány)***  83.000 58.000                 -30,1 -25.000 

 Összesen: 

 

                

80.811.000 

 

62.647.000 

 

-22,5 

 

-18.164.000 

 

 

 



CSAT Egyesület VII. 

KIMUTATÁS* 

a vezető tisztségviselőnek* nyújtott juttatásokról 

2010.év 

 
Megnevezés Előző évi összeg 

Ft 
Tárgyévi összeg 

(Ft) 
Eltérés 

(%)                                             (Ft) 

Tiszteletdíj 

 

0 0 0 0 

Költségtérítés 

 

0 0 0 0 

Értékpapír 

 

0 0 0 0 

Természetbeni juttatás 

- szja mentes 

 

0 0 0 0 

- szja köteles 

 

   0 

Folyósított kölcsön (előleg): 

- összege 

0 0 0 0 

Munkabér 

 

2.360.000 1.180.000 -50 -1.180.000 

Megbízási díj 

 

200.000 0 -100                                      -200.000 

- fizetendő kamat 

 

0 0 0 0 

Egyéb juttatások 

 

0 0 0 0 

Összesen: 

 

2.560.000 1.180.000                                           -53.9 -1.380.000 

  

Az Egyesület Elnöke és Ügyvivői az Egyesület vezetésével kapcsolatos feladataikat térítésmentesen látják el, ezért 

külön juttatásban, költségtérítésben, tiszteletdíjban nem részesülnek. Az egyesülettel munkaviszonyban állnak, és 

munkakörük projektek szakmai megvalósításához kapcsolódik. 
 

 

 

 

 

 



  

        VIII. Központi költségvetésből, helyi önkormányzattól és azok szervezeteitől elnyert támogatások 

áttekintése 

     

      Az egyesület 2010. évben ilyen jogcímen támogatásban nem részesült.  

 

 

IX. Az egyesület 2010. évi gazdálkodása 

 

A CSAT Egyesület 2005. január 01.-től kettős könyvvitelre tért át. A kettős könyvvitel vezetésére az 

Egyesület új számviteli politikát dolgozott ki, melyet 2010-ben aktualizált. Az Egyesület beszámolási 

kötelezettségét közhasznú egyszerűsített beszámoló elkészítésével teljesíti, amelyet a T.1715/D.sz., és a 

T.1715/E.sz. kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezete közhasznú egyszerűsített éves beszámolóból, a 

mérlegéből, és  az eredmény kimutatásból tevődik össze.  

 

 

1./ 2010. évi mérleg:  
 

       a./ Eszközök: 

             

A 725.000 Ft befektetett eszközök  tárgyi eszközökből tevődik ki. A tárgyi eszköz teljes egészében új 

beszerzésű eszközöket tartalmaz. 

A  35.614.000 Ft forgóeszköz  35.614.000Ft  pénzeszközből tevődik össze.  A pénzeszközök készpénzből, a 

bankszámlák 2010. évi december 31.-i egyenlegéből áll. 

A 10.589.000 Ft aktív időbeli elhatárolások a futó programok elszámolásaként beadott  tárgyévben felmerült 

költségek, ráfordítások megítélt, de még pénzügyileg nem rendezett támogatását mutatja.  

 

       b./ Források: 

A 17.560.000 Ft saját tőke a 17.381.000 Ft előző évek tőkeváltozásából és a 179.000 Ft-os 2010 évi 

eredményéből adódik. 

Az egyesületnek 2010-ban csak rövidlejáratú kötelezettsége volt, melynek legnagyobb tétele a utó 

finanszírozott  programjaink miatt szükségessé vált átmeneti hitel.  

Az egyesület 2010. évben 25.752.000-Ft passzív időbeli elhatárolást számolt el, amely a 2011.év elején 

számlázott előző évet érintő közüzemi díjakat 52.000 Ft. értékben, 25.700.000 Ft. LHH és Csatlakozás 

program megkapott összegét tartalmazza, amik 2011. évre vonatkoznak. 

2010. év december 31-én az eszközök és a források egyező összértéke 46.928.000 Ft.  

 

 

2./ Eredmény kimutatása 

 
Megnevezés: 2009. évi 2010. évi 

Összes közhasznú tevékenység eredmény kimutatás szerinti bevétele 

/1+2+3+4+5+6 sor/: 

 

81.297.000 Ft 

 

62.796.000 Ft. 

1. Egyéb támogatás /adomány, SZJA 1% : 83.000 Ft 58.000 Ft. 

2. Pályázati úton elnyert támogatás: 61.585.000 Ft 50.166.000 Ft. 

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 19.143.000 Ft 12.423.000 Ft.    

4. Tagdíjból származó bevétel: 7.000 Ft 5.000 Ft. 

5. Egyéb bevétel: 479.000 Ft 144.000 Ft. 

6. Vállalkozási tevékenység bevétele: 0 0 



  

Összes bevétel /fősor+6sor/: 81.297. 000 Ft 62.796.000 Ft., 

Közhasznú tevékenység ráfordításai/1+2+3+4/: 77.152.000 Ft 62.617.000 Ft. 

1. Anyagi jellegű ráfordítások: 32.676.000 Ft 29.926.000 Ft. 

2. Személyi jellegű ráfordítások: 42.857.000 Ft 31.801.000 Ft. 

3. Értékcsökkenési leírás: 972.000 Ft 705.000 Ft. 

4. Egyéb ráfordítás: 

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai: 

310.000 Ft 

337.000 Ft 

67.000 Ft. 

118.000 Ft. 

Adózás előtti eredmény:  

4.145.000 Ft 

 

179.000 Ft. 

Tárgyévi közhasznú eredmény: 4.145.000 Ft 179.000 Ft. 

 

 

 2010. évben Egyesületünk tevékenységi köre bővült, programjaink egyre ismertebbé váltak, ennek 

eredménye képen ez évben is SZJA 1% támogatásban részesültünk, melyet a hátrányos helyzetű 

munkanélküliek (re)integrációját támogató szolgáltatások, fejlesztő foglalkozások bevezetésére és 

humánerőforrásunk fejlesztésére tudtunk fordítani. A CSAT Egyesület a 2010-es évben figyelemmel kísérte 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázatkezelő rendszerének változásait.  

Tapasztalható volt a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében fennmaradó költségkeretek újrapályáztatása, illetve 

a már benyújtásra került és első körben nem nyert pályázatok támogatásának felül bírálata.  A KidNet.hu 

projekt újra pályázott források bevonásával további 6 hónapig tartó alprojekt néven került megtartásra. 

Kedvezőtlen helyzetet teremtett, hogy az alprojektet az Irányító Hatóság a lezárt és helyszínen már 

ellenőrzött KidNet.hu programmal szerződésmódosítást követően összevonta.  

A projektek újabb programjainak indításához szükséges források biztosítása érdekében az egyesületnek 

emelnie kellett a folyószámla hitelkeret összegét. Az Egyesület hitelkerete: 22 millió forint. 

Az egyesület civil partnerei forráshoz jutottak, és a CSAT Egyesülettől szolgáltatásokat vásároltak, melynek 

eredménye képen bővült a kapcsolati háló.  

2010. évben irodánkban összességében 15 fő foglalkozott a pályázati programok megvalósításával, és 1 fő 

takarító és eljárói feladatokat vállalt, valamint 4 fő külső szakembert is megbízással foglalkoztattunk.  

 

       a./ Bevételek: 

Közhasznú célú működésre 58.000 Ft támogatást kapott az Egyesület ( 58.000 Ft. SZJA 1%, tartós 

adományozási szerződést nem kötött az Egyesület).   

Pályázati úton elnyert támogatásokból 2010. évben 50.166.000 Ft folyt be.  A 2010. évben elnyert 

támogatások részletezése a beszámoló IV./A pontjában található. 

A 12.423.000 Ft közhasznú tevékenységből származó bevétel az egyesület által      végzett egyéb 

közösségi szolgáltatások ellenértéke a IV/B. táblázat szerint. A 144.000 Ft egyéb bevételből 22.000Ft a 

pénzeszköz után kapott kamatok,és 122.000 Ft.  továbbképzés költségének megtérülése és a biztosító 

kártérítése. 

 

       b./ Költségek: 

 Az Egyesület 2010. évi ráfordítási 62.617.000 Ft volt, amelyből az anyagjellegű ráfordítások 

29.926.000 Ft-ot, a személyi jellegű ráfordítások 31.801.000 Ft-ot, az elszámol értékcsökkenés  705.000 

Ft-ot, az egyéb ráfordítások pedig 67.000 Ft-ot tettek ki. 

               Az Egyesület 2010. évben 179.000 Ft közhasznúsági eredményt realizált. 

 



  

 

 

 

X. 2010. évi vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 

 

 Az Egyesület vezetője munkaviszonyban áll az egyesülettel, projektben vállalt feladataiért havonta bruttó 

190.000 Ft fizetést kapott, jelenleg  elnöki tisztségéért juttatásban és tiszteletdíjban nem részesül. 

           

 

 

       A közhasznúsági jelentést 2011. 05. 31-én a Közgyűlés 2011/1. számú határozatával elfogadta.  

 

 

 

 

Debrecen, 2011.05.31. 

 

 

 

                                                                                              

Novotni Edit 

                                                                                                   

Az Egyesület Elnöke             
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