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  Beszámoló  

az ARÉV Baráti Kör Egyesület 2020. évi 

tevékenységéről  
 

Egyesületünk 2003 decemberében alakult, 2004-ben közhasznú 

minősítést kapott, amely 2014 június 1-től megerősítésre került. 

2020.évben a tervezett program szerint dolgoztunk. 

Az Alapító Okiratban rögzített céljaink: 

I. találkozási fórumot teremtünk a volt ARÉV dolgozóinak, akik 

egyesületünk önkéntesei, tagjai, 

II. a volt vállalat nyugdíjasainak összefogása és segítése, 

III. a kulturális örökség részeként a volt vállalat múltbeli 

emlékeinek gyűjtése, megőrzése, ápolása, 

IV. figyelemmel kísérjük, segítjük a város épített környezetének 

fejlesztését, 

V. a város építői társadalmi megbecsülésének és közösségi 

szellemének ápolása. 

 

Székhelyünk 2005. óta a Jancsár u. 11. alatti 45 m2-es földszinti helyiség, 

amelyet kezdetben térítésmentesen, 2016-tól a városi önkormányzat piaci 

bérleti díj ellenében adott át nekünk és a bérleti szerződést újabb öt évre 

meghosszabbította. Itt tartjuk az elnökségi üléseket, az ügyeletet és itt 

zajlanak a klubrendezvények. Egy szobát foglal el az ARÉV múltjával 

kapcsolatos összegyűjtött archív anyag, amelynek folyamatosan zajlik a 

feldolgozása. Szándékunk, hogy ezeket folyamatosan bemutassuk és 

megfelelő időben és módon átadjuk majd a múzeumnak. 

 Éves közgyűlésünket 2020. szeptember 10.-én tartottuk, ahol mind a 

2019. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés, mind a 2020. évi 

munkaprogram elfogadásra került. 

A 2019. évről szóló közhasznúsági jelentésünket Hírlevélben tettük 

közzé. 

 Sajnos a covid járvány miatt az  ARBAR történetének eddigi 

legszélsőségesebb évét zártuk. A rendezvények tekintetében a 

„legkevésbé mozgalmas”, a körülményeket és feltételeket tekintve a 

„legmozgalmasabb”  évet hagyjuk magunk mögött.  

Az évet a megszokott lendülettel kezdtük. Januártól március 5-ig még 10 

kisebb-nagyobb rendezvény volt, aminek döntő részét mi szerveztük, 

illetve mozgósítottunk más programokra. 

Terveztük a 2020. év feladatait. Ezeket az elnökség megtárgyalta és a 

márciusi hírlevelünkben a 2019-es zárszámadással közzé is tettük, 

kitűztük április 2.-ára a közgyűlést, ahol ennek elfogadását terveztük.  De 

jött a vírus! 

A koronavírus miatt az elképzeléseinket módosítani kellett. Az elnökség 

online folyamatosan kapcsolatot tartott és minden döntést közös akarattal 

hoztunk meg.  

Folyamatosan követtük a szabályok változását, sajnos ezek 

következtében az eltervezett és megszokott nagyobb rendezvényeinket 

kellett lemondani.  

Így estek a járvány „áldozatául”: 

 az áprilisra tervezett közgyűlés,  

 az „Építők napja”, 

 az építőipari szakmai nap, 

 a „Kiss József” emlékdíj átadása, 

 a tavaszi kirándulás, 

 a lecsó fesztivál, 

 az év végi baráti találkozó. 

 több, tervezett klubprogram 

 Amit megtettünk 

 bevezetőben említett I. negyedévi rendezvényeket megtartottuk, 

 az elmaradt közgyűlést ősszel, szűkített keretek között 

                megtartottuk és elfogadásra került a 2019. évi zárszámadás és a 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

               2020. évi terv,  

 vetítettképes beszámoló a közgyűlés szünetében Finnországról 

Szűcs Mária előadásában, 

 erősítettük az online kapcsolattartást, email-en, közösségi 

oldalainkon, 

 hírt adtunk az eseményekről és erősödött az információcsere kis 

csoportok és személyek között is, 

 Web lapunkra feltöltöttük az összes hírlevelünket, így lehetőség 

van arra, hogy otthon mindenki kényelmesen barangolhat a 

baráti kör eseményei között. 

    

           Szomorú események is történtek. Sajnos néhány baráttól, volt 

            munkatárstól, ismerőstől el kellett búcsúznunk az év során. Emléküket 

           megőrizzük. 

Építős fegyelmezettséggel viseltük a korlátozásokat. Tudjuk, hogy saját 

érdekünkben történik 

Létszámunk: 2020. december 31-én 397 fő, az év során új tag 3 fő, 

elhalálozás miatt törölve 18  fő. 

 

 

Beszámoló 

az ARÉV Baráti Kör Egyesület  

2020. évi gazdálkodásáról 
 

 

2020. évi gazdálkodási adataink 

 

Bevételek 
Közhasznú tevékenység bevétele                                                50.000,-Ft 

Támogatás magánszemélyektől                                     296.100,-Ft 

Rendelkezés SZJA 1%-ról                                                         222.335,-Ft 

Tagdíjbevétel                                                                             147.000,-Ft 

Bankkamat                                                                               0,-Ft 

 

Bevételek összesen:                                                            715.435,-Ft 

 

Kiadások 

I. Működési költségek 
Víz, villany, szennyvíz                                                       12.373,-Ft 

Távhőszolgáltatás                                                        81.110,-Ft 

Irodaszer, dekorációs anyagok                                                     11.554,-Ft 

Bérleti és fenntartási díjak                                                     123.444,-Ft 

Karbantartás, közös ktg.                                                              95.500,-Ft 

Egyéb működési ktg.                                                                   22.860,-Ft 

Bankköltség                                         57.303,-Ft 

Működési kiadások összesen:                                                   404.144,-Ft 

II. Közcélú tevékenység költségei 

Közcélú tev. bérleti, reklám díjai                                                 26.286,-Ft                

Postaköltség                                                      163.553,-Ft 

Telefon, internet                                                        37.559,-Ft  

Fénymásolási, nyomdai ktg.                                                 61.548,-Ft

       

Rendezvények költségei                                                                2.388,-Ft 

Közcélú kiadások összesen:                                                     291.334,-Ft 

Kiadások összesen                                                     695.478,-Ft 

 

Értékcsökkenési leírás:                                        50.000,-Ft 
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Takarékos költséggazdálkodásunk mellett ebben az évben sem 

sikerült pályázati forráshoz jutnunk, így összességében a 2020. 

évet -30 ezer Ft negatív eredménnyel zártuk. Folyamatosan 

figyeljük a civil szervezetekre vonatkozó pályázatokat, és amint a 

mi céljainknak, tevékenységünknek megfelelő kiírás jelenik meg, 

arra be fogjuk adni pályázatunkat. 

 ……………. 

A 2020. rendelkező évben 39 fő szja 1% felajánlása érkezett 

hozzánk mintegy 222 ezer Ft összegben. Változatlanul az a 

feladatunk, hogy felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy 

továbbra is figyeljenek a rendelkező nyilatkozatuk kitöltésére, 

juttassák el hozzánk a támogatásukat. Ezúton kérjük tagjaink 

segítségét a következő évi 1% megszerzéséhez is!  

Kérjük nyugdíjas tagtársainkat, hogy az szja 1%-ának 

megszerzéséhez a mi adószámunkat ajánlják a még aktív, 

munkahelyen dolgozó családtagjaik, régi munkatársaik 

figyelmébe!  
 

Ismét örömmel tapasztalhattuk és mindenkinek köszönjük, akik 

nemcsak az évi 1.000,-Ft tagdíjat, hanem azt meghaladó összeget 

fizettek be támogatásként egyesületünk részére.  

 

2021. évi költségvetés tervezet 
 

Bevételek                                                             eFt 

Alaptevékenység bevétele                                    50 

Támogatás önkormányzattól                               100 

Támogatás gazdasági szervezetektől                    50 

Tagdíjbevétel                                                     250 

Támogatás magánszemélyektől                          250 

Rendelkezés SZJA 1%-ról                                  200 

Bankkamat                                      0 

 

Bevételek összesen:                                       900 

 

Kiadások 

 

I. Működési költségek 

Víz, villany, szennyvíz                                 10 

Távhőszolgáltatás                                  90 

Irodaszer, dekorációs anyagok                               20 

Bérleti és fenntartási díjak                               130 

Karbantartás, közös ktg.                                      100 

Egyéb működési ktg.                                             10 

Bankköltség                        60 

 

Működési kiadások összesen:                            420 

II. Közcélú tevékenység költségei 

Irodaszer, dekorációs anyagok                              10 

Postaköltség                                 100     

Rendezvények költségei                                      200 

Nyomdaköltség, kiadványok, egyéb                    90 

 

Közcélú kiadások összesen:                              400 

 

     Kiadások összesen:                                       820 

     Értékcsökkenési leírás:                                      50 

 

Mérleg szerinti eredmény (tervezett):                  30  

2021. évi munkaprogram 
Sajnos 2021 évre sem térhetünk vissza a megszokott életünkhöz. 

Reménykedünk abban, hogy a második félévben kedvezőbb lesz a 

helyzet  találkozásra és rendezvények tartására. 

 - Nem mondunk le a kiscsoportos találkozások lehetőségéről, 

reméljük,hogy erre hamarosan sor kerülhet. 

Az 1-2 személy jelenlétét igénylő tevékenységeket folytatjuk 

 – Folyamatos feldolgozása zajlik az archívum anyagának. 

Dokumentumok, fényképek, filmek digitális formában történő 

rögzítését végezzük.  

- Célunk egy áttekinthető, rendszerezett adatállomány 

létrehozása, amelyből tagjainknak és a város közönségének 

folyamatosan bemutatható anyag állítható össze a vállalat 

életéről, a városépítésben végzett tevékenységéről. 

- Az ARÉV Székesfehérváron végzett tevékenységének további 

feldolgozása  

Elkészült 1990-ig a nagyipari technológiával készült 

lakóépületek rögzítése.                               

További cél: más technológiájú épületek, ipari, szociális, 

kulturális, egészségügyi, sport létesítmények beazonosítása, 

térképen történő rögzítése. 

Digitális térképrészletek  feldolgozása (32 db) 

- A digitalizált anyagok nagy kapacitású adattárolóra való 

rögzítése, rendszerezése 

- Részt veszünk egy Székesfehérvárról készülő helytörténeti 

kiadvány  építőiparról szóló részének megírásában. 

- A városban rendezésre kerülő és a szabályok szerint 

látogatható rendezvényekre mozgósítunk a közösségi médián és  

telefonon. 

 

A programok pontos időpontja illetve interneten, weblapunkon 

jelenik meg. 

 

Figyelemmel vagyunk a rendezvények helyének megválasztásánál 

arra, hogy egyrészt könnyen elérhető legyen, másrészt hogy 

lehetőleg ne változtassunk, így mindenki megszokhatta azt. 

Reméljük idén már sorra kerülhet a nyugdíjas találkozó 

ugyanazon a földszinti helyiségben, ahova nyugdíjasaink szinte 

már hazajárnak. A közös ebédből mindenki részesül és 

összeállításánál is figyelembe vesszük az idősebb korúak 

életvitelét. A találkozókat szombat délelőtt tartjuk, amely 

legalkalmasabb a nyugdíjas korúak szempontjából. 

A fentieknél részletesebb, minden adatot tartalmazó, a számviteli 

szabályok szerint összeállított közhasznúsági jelentést a közgyűlés 

alkalmával, de ezen túl székhelyünkön elhelyezve is igény szerint 

mindenki megtekintheti, tanulmányozhatja és észrevételezheti. 

Megköszönve támogató érdeklődésüket,   

                                                      Kiss Lajos  

                                                                       elnök 


