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1. Az egyesület általános bemutatása 

 

Civil szervezet neve:   CUHÁRÉ KULTURÁLIS EGYESÜLET 

Székhelye:    6723 Szeged Lomnici utca 3. 2.emelet 8. ajtó 

Cégforma:    Közhasznú Egyesület 

Adószám:    18477168-1-06 

Bejegyző határozat száma:  06.Pk.60175/2006/18 

Nyilvántartási szám:   06-02-88247 

A mérlegkészítés fordulónapja:  2018.12.31. 

 

Az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

• Az egyesület képviseletére jogosult személy, aki a beszámolót jogosult és köteles 
aláírni: 

Név: Zsigmond József János 

Lakcím: 6723 Szeged Lomnici utca 3. 2.emelet 8. ajtó 

• A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok elvégzéséért, beszámoló 
készítéséért felelős személy: 

Név: Majláth Anikó 

Lakcím: 6724 Szeged Nyitra utca 17/B 2/4. 

Regisztrációs szám: 167485 

Az Egyesület célja: 

• A magyar népi kultúra, néphagyomány (néptánc, népzene, népdal) megismertetése, 
megőrzése, ápolása, színpadi bemutatása, táncházak szervezése 

• Közösségi kulturális hagyományok értékének ápolása 

• Kárpát-medence hagyományainak ismertetése, táncházak működtetése 

• Népi viseletek bővítése, ápolása 

• Kézműves foglalkozások, kellékek készítése 
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2. Számviteli politika bemutatása 

Az egyesület, mint közhasznú szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, 
és egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. 

Az egyszerűsített éves beszámoló részei: 

• mérleg 

• eredmény-kimutatás 

• közhasznúsági melléklet 

• kiegészítő melléklet 

Az egyesület a mérleget az sztv. szerinti „A” változatban, az eredménykimutatást 
összköltség eljárás szerinti tagolásban végzi. 

A számviteli alapelvek érvényesülése: 

A vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítania kell a (teljesség, valódiság, 
világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, 
egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a 
lényegesség és a  költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését. 

Ennek teljesülése érdekében az Egyesület: 

• a gazdasági események elszámolására és rögzítésére a kettős könyvvitelt és a 
hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat alkalmazza 

• a számlarendjében a számviteli törvényben előírt számlaosztályokat alkalmazza. 

Az Egyesület beszámolási évben a számviteli politika körbe tartozó tényezőkben nem hajtott 
végre (pl. vagyonra, eredményre) érdemleges hatással járó módosítást. 

 

3. Költségvetési támogatások felhasználása: 

3.1 CSSP-TARGYALKOTO-2018-SZ-0075 számú támogatás 

A Csoóri Sándor Program keretében megvalósuló támogatás 1.000.000.- Ft értékben, 

2018.07.01 - 2019.06.30. időszakban.  

A támogatás célja: a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – 
Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, 
népzenei és népdalköri – szervezetek, közösségek támogatása. 

A programunk célja hogy a kézműves oktatók, pedagógusok tudástárukat bővítsék, 
tapasztalataik megosztásával, a néphagyomány továbbörökítése céljából. 

Képzéseinket első sorban olyan kézműveseknek tervezzük, akik népművészettel és 
oktatással is foglalkoznak: kézműves oktatók, pedagógusok, játszóház vezetők, néptánc 
oktatók. 

Kisebb gyermekekkel foglalkozók, vagy játszóház vezetők számára tervezzük a 
Nemezjátékok, játék a nemezzel című foglalkozást.  

A már nemezelni tudók, mélyíthetik tudásukat egy-egy témában, vagy új tanítási módokat 
fedezhetnek fel oktatóink foglalkozásain. 

3.2 CSSP-NEPTANC-2018-0680 számú támogatás 

A Csoóri Sándor Program keretében megvalósuló támogatás 2.200.000.- Ft értékben, 

2018.07.01 - 2019.06.30. időszakban.  



Oldal 4 / 4 

 

A támogatás célja: a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – 

Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, 

népzenei és népdalköri – szervezetek, közösségek támogatása. 

A támogatás elsősorban a néptáncegyüttes oktatóinak, zenekarainak díjazására, az együttes 

ruhatárának bővítésére vonatkozik. 

3.3 CSSP-NEPZENE-2018-0338 számú támogatás 

A Csoóri Sándor Program keretében megvalósuló támogatás 1.200.000.- Ft értékben, 

2018.07.01 - 2019.06.30. időszakban.  

Elsősorban a Korinda Zenekar támogatása, hangszerek beszerzésére, viseletekre. 

Egyesületünk pénzügyi lebonyolítóként működik közre. 

3.4 CSSP-TANCHAZ-2018-0208 számú támogatás 

A Csoóri Sándor Program keretében megvalósuló támogatás 1.400.000.- Ft értékben, 

2018.07.01 - 2019.06.30. időszakban.  

A támogatás elsősorban táncházak megtartására vonatkozik Szegeden és a környező 

településeken, a táncházakban közreműködő oktatóknak, zenekaroknak díjazására. 

 

3.5 NEA-NO-18-M-1415 számú működési támogatás  

Az egyesület működését segítő támogatás 2018. évben (adminisztráció, könyvvitel, 

marketing és kommunikációs költségek, népviseletek beszerzése).  

2019.03.30. számlazárási határidővel elszámoltuk. 

 

 

3.6 NKA 786104/125 számú támogatás BARCASÁGI HANGSZERES NÉPZENE - 

HEGEDŰ ÉS KOBOZ CÍMŰ OKTATÁSI ANYAG ELKÉSZÍTÉSÉRE 

A Halmos Béla Ideiglenes Kollégium keretében megvalósuló támogatás 2018.09.01. - 

2019.08.12. között. 

Elsősorban a Korinda Zenekarban is tevékenykedő Csenki Zalán és Csenki-Túri Luca 

pályázata. Egyesületünk pénzügyi lebonyolítóként működik közre. 

Csenki-Túri Luca és Csenki Zalán több éve foglalkoznak a hétfalusi csángók és a Brassó 

környéki románok népzenéjével gyakorlati szinten, szeretnék, ha eddig szerzett tudásuk és 

kutatómunkájuk mások javára is válhatna.  Egy oktató kiadványt szeretnének megvalósítani, 

amelyben a bevezető tanulmány után saját lejegyzésű hegedű-koboz kottákkal segítenék e 

különleges vidék zenéjének megismerését. 

 

 

 

 

 

 

 



 
ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSOK FŐOSZTÁLYA
ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSI ÉS ÜGYFÉLKAPCSOLATI OSZTÁLY
ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSI IRODA
 
1055 Budapest, Szalay utca 16. 1363 Bp. Pf. 24.
t. 06 1 354 4165 f. 06 1 354 1223 e. civilinfo@obh.birosag.hu
www.birosag.hu

Tisztelt Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület!

A Központi Rendszer útján – az Országos Bírósági Hivatal részére -
710254715201905291628748857 érkeztetési számon, 2019.05.29 16:28:44 időpontban –
civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése céljából - elektronikus küldeményt
terjesztett elő.

Az Országos Bírósági Hivatal – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. §-ának (3) bekezdése
alapján - igazolja, hogy a(z) CUHÁRÉ KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET elnevezésű
szervezet (szervezet nyilvántartási száma: 06-02-0002352) az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 30. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján a 2018. évre vonatkozó
beszámolójának közzétételre történő megküldési kötelezettségét teljesítette.

Tájékoztatom, hogy a beszámoló a www.birosag.hu internetes oldalon a Civil Szervezetek
Névjegyzékében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2019. június 9.

 

Ezt a levelet egy automata küldte Önnek. Erre az e-mail címre ne válaszoljon.

Országos Bírósági Hivatal

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

