
Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara 

Társadalmi Szervezet 

 
 

K I E G É S Z Í T Ő   M E L L É K L E T 
 

a 2018. december  31-i Egyszerűsített éves beszámolóhoz 
 
 
 

A Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara alapszabályát 2009. május 28-án fogadták el az alapító közgyűlésen 
jelen levő alapítók. A szervezet székhelye: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Adószáma: 19561716-1-06). 
Köztestület szerb neve: Madarsko-Srpska Trgovinska i Industrijska Komora. 
Az elhúzódó jogi procedúra során a Csongrád megyei Bíróság PK 60. 117/2009/6 számú bírósági végzéssel 2668. 
sorszám alatt nyilvántartásba vette 2009. november 30-án, mely jogerőssé vált 2009. december 20-án. 
 
A szervezet célja: 
 
A Magyar Közszervezet és a Szerb Közszervezet közötti gazdasági kapcsolatok elősegítése és ösztönzése. 

A köztestület elnöke Török György. 

Mérlegzárás fordulónapja: 2018.12.31. 

1.) Számviteli beszámoló: 
 
A Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara 2018. évben gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolót állítja össze, 
kettős könyvviteli rendszert használ gazdasági eseményeinek rögzítésénél. A köztestületnek köztartozása nincs. 
 

2.) A köztestület számviteli politikájának meghatározó elemei: 
 
 
A szervezet számviteli politikájának főbb elvei. 
 
A szervezet számviteli politikájának megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít. Ennek megfelelően 
könyvelésében kettős könyvvezetést végez. A 2018.évben beszerzett eszközök esetében a hasznos élettartam és 
műszaki élettartam függvényében az eszközök maradvány értéke meghatározásra kerül. A korábbi eszközöknél a 
szervezet a megkezdett amortizációs rendet folytatja. A szervezet az ellenőrzések szempontjából jelentősnek minősíti 
azokat a hibákat melyek összevont értéke a mérleg főösszeg 2%-át meghaladja. A szervezet a megbízható valós 
összképet lényegesen befolyásoló hiba értéke azon hibák összessége mely a saját tőkét 20 %-kal változtatja meg.  
 
 
A szervezet értékelési eljárásainak fő elvei, az értékcsökkenési leírás alapelvei 
 
A szervezet értékelési eljárásának alapelve az eszközök és források egyedi értékelése, minősítése.  Az eszközök 
bekerülési, beszerzési értékét egyedileg a számviteli politikában meghatározott elvek szerint, a közvetlenül 
hozzárendelhető költségek aktiválásával határozza meg. A szervezet értékcsökkenési leírási rendjében az eszközök 
hasznos élettartamát és műszaki élettartamát értékeli, a leírás ideje a hasznos élettartam a meghatározott maradvány 
értékig. A szervezet az eszközök értékvesztését és piaci értékre szóló érték helyesbítését a fennálló okok mérlegelése 
mellett egyedileg értékeli. 
Az értékcsökkenési leírást évente számol el a használatbavétel napjától kezdődően. Az 100 ezer forint egyedi 
beszerzési érték alatti tárgyi eszközökre, immateriális javakra a használatba vételkori egyösszegű értékcsökkenési 
leírást választotta a szervezet.  
 
  



Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: 
         ÉRTÉK  %-ban 

 
SZÁMÍTÁS                                                        NYITÓ                          ZÁRÓ 

 
8.1.     Befektetett eszköz                                        nem értelmezhető     nem értelmezhető 
           Összes eszköz  
 
8.2. Forgóeszköz + Aktív id.elhat                        100                                 100 
          Összes eszköz   
 
8.3.     Saját tőke                                                       64,94                               13,60 
           Összes forrás  
  
8.4.     Idegen tőke                                         51,86                               86,40 
           Saját tőke  
 
8.5.     Saját tőke                           nem értelmezhető       nem értelmezhető 
           Befektetett eszközök 
 
8.6.     Értékcsökkenés                                                 2,3                           nem értelmezhető 
           Bruttó érték 
 
8.7.     Forgóeszközök                             296,5                              94,63 
           Rövid lejáratú kötelezettségek 
Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatása: nincs ilyen 
 
Vezető tisztségviselők járandóságának bemutatása: Jójárt Miklós munkabér kifizetés   
 
Vezető tisztségviselők által a szervezettől felvett hitelek, kölcsönök: nincs ilyen 
 
Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek bemutatása: nincs ilyen 
 
A lekötött tartalék lekötési jogcímek szerinti bemutatása: nincs ilyen 
 
Zálogjoggal terhelt eszközök bemutatása a zálogérték feltüntetésével, a zálog jogosult megnevezésével, szerződés 

megnevezésével: nincs ilyen 
szerződés 
száma 

szerződés típusa 
/hitel, kölcsön, stb. / 

zálog jogosult zálog eszköz 
megnevezése 

zálog érték 
- Ft - 

     
     
     
     
 
Az előírt zálog érték és a rendelkezésre álló zálog érték bemutatása: nincs ilyen 
 
 
Hátrasorolt követelések bemutatása: nincs ilyen 
 
Értékvesztés kimutatás 
 
Megnevezés Nyitóérték veszt. 

           eFt 
Ért.veszt.  
növekedés eFt 

Ért.veszt. 
visszaírás eFt 

Záró  
ért.veszt. eFt 

Készletek     
Követelések     
Értékpapírok     
Összesen     

 
  



A képzett céltartalék illetve annak felhasználásának bemutatása jogcímenként. nincs ilyen 
 
Végleges jelleggel folyósított támogatások jogcímenkénti felhasználásának bemutatása: nincs ilyen 
 
Környezetvédelmi kérdések ismertetése: nincs ilyen 
 
Mérlegen kívüli függő kötelezettségek / pl. garanciák, kezesség, peres ügy, opciós ügyletek stb. /, mérlegen kívüli 

biztos kötelezettségek / pl. nyitott pozícióban lévő származékos elszámolásos ügyletek veszteség jellegű 
eredménye, határidős ügyletekből – adódó fizetési köztelezettség: nincs ilyen 

 
Mérlegen kívüli függő követelés / pl. járó garanciák és biztosítékok, peres ügy, opciós ügyletek stb. /, mérlegen kívüli 

biztos követelések / pl. pl. nyitott pozícióban lévő származékos elszámolásos ügyletek nyereség jellegű 
eredménye, határidős ügyletekből –adódó pénz befolyást jelentő követelés / nincs ilyen 

 
Származékos ügyletek eredményre – cash - flowra gyakorolt hatása: nincs ilyen 
 
Származékos, határidős, opciós, swap ügyletek tőzsdei és tőzsdék kívüli kötéseinek bemutatása: nincs ilyen 
 
Fedezeti ügylet hatékonysága / pl. idő lefedés alapügylet és fedezeti ügylet esetében, ha a fedezeti ügylet hamarabb 

záródik, mint az alapügylet a fedezeti ügylet nyereség vagy veszteség jellegű záró értékének Határidős, opciós, 
swap ügyletek eredményre – cash- flowra gyakorolt hatása: nincs ilyen 

 
Időbeli elhatárolásba tett értéke, fedezeti ügylet zárásakor keletkezett totális árfolyam nyereséget illetve árfolyam 

veszteséget: nincs ilyen 
 
Kapott támogatások támogatásonkénti felhasználás kimutatása:   
IPA Prosocent projekt  3939776 Ft.  
Kisebb támogatás egyéb szervezettől:158673 Ft 
 
Környezetvédelmi kötelezettségekre, költségekre képzett céltartalék bemutatása: nincs ilyen 
A lényegesség, a jelentőség és a kivételes nagyságú értékhatár 500eFt, kivéve, ha az mérlegsorokra 20%-nál 

magasabb összegű eltérést mutat, vagy meghaladja a tárgyévi adózás előtti eredmény, vagy  a mérlegfőösszeg 
2%-át.  

A választott forintérték meghatározási módszer: MNB árfolyam. 
 
A mérlegben, eredmény kimutatásban szereplőekkel kapcsolatos kiegészítések 
Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és források állományára 

gyakorolt-a mérlegben, az eredménykimutatásban a megfelelő tételeknél összevontan szereplő-hatása (ha volt): 
nincs ilyen 

A vezető tisztségviselőknek és tagjaiknak folyósított előlegek, és kölcsönök vagy a nevükben vállalt garanciák 
nincsenek. 

Kapcsolt felekkel lebonyolított lényeges ügyletek, ha azok nem a szokásos piaci feltételek között valósultak 
meg:nincs ilyen 
Az értékcsökkenés egyes mérlegtételeknél alkalmazott- az előző üzleti évtől eltérő- eljárásokból eredő, az eredményt 
befolyásoló eltérések indoklása, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásuk: nincs 
ilyen 
 
Kapcsolt vállalkozással szembeni tétel (eFt)            Anyavállalattal szemben                          Leányvállalattal szemben 
Tartósan adott kölcsön 
Követelés 
Hátrasorolt kötelezettség 
Tartós kötelezettség 
A mérlegekben kimutatott kötelezettségből azok, amelynek a hátralevő futamideje több mint öt év: nincs ilyen 
Azon kötelezettségek, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak: nincs ilyen 
A biztosítékok fajtái és formái: nincsenek 
 
Számszaki kiegészítések: 
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma                       1 fő 
Kivételes nagyságú bevételek és azok jellege                                                0 Ft 
Kivételes nagyságú ráfordítások és azok jellege                                            0 Ft 
Kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgáló adatai: nincs ilyen 
 
Könyvviteli szolgáltatást végző adatai: Tripladuó KFT. Uracs Szilvia reg.sz.  176590 6721 Szeged Kossuth L. sgt. 5. 



Egyéb információk nincsenek 
 
A mérleg főösszeg 21618 eFt, a saját tőke 2942eFt. nagyságú. 
 
A köztestület tárgyévi összes bevétele: főként tagdíjbevételből és egyéb kapott támogatásokból, kamatbevételtől. 
 
Bevétel összesen:10 391 964 Ft. 
 
A köztestület tárgyévi összes kiadása: 
 
Anyagjellegű kiadások  129 112  Ft 
Igénybevett szolgáltatások 2 671 294 Ft (ebből irodabérleti díj 257 175 Ft, karbantartás 2827 Ft, postai és 
telefonköltség 364 082 Ft, szállásdíj 82 527  Ft, könyvviteli szolgáltatás 504 000 Ft, rendezvények költsége         
1 460 683 Ft) 
Egyéb szolgáltatások 235 540 Ft 
Személyi jellegű kifizetés és járulék 5 913 615 Ft (bérköltség 4 101 669 Ft, reprezentáció 488 510 Ft, saját 
gépjármű használat költségtérítése 579 080 Ft, bérjárulékok 744 356 Ft) 
Értékcsökkenés 26191 Ft 
Egyéb ráfordítás 1315436 Ft 
Pénzügyi művelet ráfordítása 1052  Ft 
 
Kiadás összesen:  10 292 240  Ft. 
 
 
A köztestület tárgyévi eredménye (nyereség): 99 724  Ft. 

 

 
A köztestület egyszerűsített éves mérlege, eredmény-kimutatása, valamint a tartalmi tevékenységről szóló részletes 
beszámolója megtekinthető az köztestület 6721 Szeged Párizsi krt. 8-12. sz. alatti székhelyén illetve honlapunkon. 
 
1.) Költségvetési támogatás felhasználása: nem volt ilyen 
 
2.) A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás: nem volt ilyen. 
 
3.) A cél szerinti juttatások kimutatása: nem volt ilyen 
 
4.) Központi költségvetési szervtől, nemzetközi erőforrásból, elkülönített állami pénzalapoktól, más 
gazdálkodótól, helyi önkormányzattól települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott 
támogatás (ezek mind végleges jelleggel kapott támogatások)   
 
Prosocent elnevezésű szociális vállalkozások népszerűsítése Szerbiában és Magyarországon támogatási projekt 
keretében 3939776 Ft került bevételként elszámolásra. 
Kisebb támogatást kaptunk Szerbiából 158673 Ft értékben. 
 
5.) Szervezet által az adott évben végzett főbb tevékenység, programok bemutatása 
 
 
 A következőkben mutatjuk be és számolunk be a Magyar - Szerb Kereskedelmi és Iparkamara 2018. évi munkájáról 
és az ahhoz kapcsolódó legfontosabb információkról.  
Aktivitásunk:  
Az év során 24 rendezvényen vettünk részt, mintegy 620 résztvevőt biztosítottunk ezekre.  
10 olyan rendezvényünk volt, amelynek saját-, ill. társszervezői voltunk. Újvidék, Szabadka, Bácskatopolya, 
Nagybecskerek városok vásárain - hagyományosan - „Magyar Szakmai Napok” előadást tartottunk, B2B-t 
szerveztünk, valamint kiállítási és információs standot üzemeltettünk.  



Június hónapban az PROSOCENT elnevezésű, általunk vezetett, határon átnyúló, EU támogatott IPA pályázathoz 
kapcsolódó nyitókonferenciát rendeztünk Szegeden a felújított Megyeháza dísztermében nagy érdeklődés mellett. A 
rendezvényen - komoly sajtóérdeklődés is volt - több mint 80 meghívott vendég jelent meg.  
Munkánk jelentős részében foglalkoztunk KKV-k határon átnyúló érdeklődéseinek menedzselésével. Itt érezhetően a 
magyar érdeklődés folyamatosan nő, de részünkről kiemelt fontosságúnak tartjuk – a Vajdaságból, Szerbiából - a 
magyar piacok felé megjelenni kívánó vállalkozásokat is.  
Az év során több hazai és vajdasági tagunkkal találkoztunk személyesen, illetve ahol erre igény merült fel, felkerestük 
őket vállalkozásukat érintő kérdések megtárgyalására. Volt arra is példa, hogy tagjaink egymást közvetlenül 
megkeresték – határon átnyúló – kapcsolat előkészítése céljából (divatos fogalommal élve, a terepmunkát is előtérbe 
helyeztük).  
Kiemelt fontosságúnak tartjuk azt a szerbiai szakértői hálózatot, amely az évek során kialakult és mellettünk működik 
gyakorlati kérdések tekintetében, (vámügy, jog, engedélyeztetés, logisztika, marketing stb.) hasznos tanácsokkal tudja 
ellátni az érdeklődő vállalkozásokat, illetve felkérés esetén, üzleti alapon közreműködnek a feladatok megoldásában.  
Kiemelt információk:  
Az év során több fontos - minisztériumok és kormányok közötti - rendezvény volt, amelyen részt vettünk, és több 
javaslattal is segítettük annak munkáját.  
Budapesten, Szerbia Nagykövetségén a gazdasági attasé felkérésére több rendezvénynek is társszervezői voltunk, 
ahol Szerbiából, Vajdaságból jelentek meg - piacszerzés érdekében - önkormányzatok, vállalkozások és 
párhuzamosan tagszervezeteink is be tudtak mutatkozni ezeken a fórumokon.  
Folyamatos információs kapcsolatban állunk a MKIK és annak Nemzetközi Igazgatóságával, valamint alapítói 
kamaráinkkal: CSMKIK, BKIK, BKMKIK, BMKIK is. A Vajdaság területén több önkormányzattal, új típusú 
Kamarai képviseletekkel (Szabadka, Kikinda, Zombor, Újvidék) és természetesen számos hazai és vajdasági, szerbiai 
KKV-vel tartunk fent kapcsolatot.  
IPA projektünkről egy pár gondolat:  
Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület Szeged, az Üzleti Inkubátor Kft. Zenta, valamint 
Kamaránk a kedvezményezett.  
A projekt címe: Szociális vállalkozások népszerűsítése Szerbiában és Magyarországon  
Rövidítés: PROSOCENT  
Projektazonosító: HUSRB/1602/42/0210  
Elkülönített forrásösszeg: 216.575,00 euró  
Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 184.088,75 euró  
A projekt kezdete: 2018. 05. 01.  
A projekt zárása: 2019. 10. 31.  
Egyéb kérdések:  
Ügyvezető elnökségünk és kamaránk munkáját, szerződéses megállapodással könyvelőirodák, honlapunkat 
folyamatosan kezelő IT szakember, egyéni ügyvédek, vámszakértők valamint tagjaink és a társszervezetek is segítik. 
Nagyobb rendezvények szervezése esetében külső erőforrásokat is igénybe veszünk (szinkrontolmácsolás, catering 
szolgáltatás, standok létesítése stb.)  
2019. évben Kamaránk megalakulásának 10 éves évfordulójáról meg kívánunk emlékezni, eredményes IPA projekt 
befejezést és annak elszámolását tervezzük, valamint alapvető stratégiai elképzeléseink fenntartása mellett (KKV- 
határon átnyúló üzleti kapcsolatainak menedzselése) a szervezet taglétszámának bővítését, a vállalkozói közvetlen 
kapcsolatok szélesítését, és változatlan stabil gazdálkodás megvalósítását tűzzük ki célként.  
 
 
 
Szeged, 2019. március 12.  
 
 
 
 
 
        .......................................................... 
                       Szervezet vezetője 


