
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.04.10 17:20:16

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 1 0 0 0 9 6 1 8 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.11 09.44.36



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

1 0 2 2 Budapest

Lorántffy Zs utca

3

    

0 1 0 1 0 0 0 9 6 1 8

0 0 P k 6 0 4 4 6 5 2 0 0 5 0 0

1 8 1 1 9 3 0 9 1 4 1

Szakonyi Károly

Budapest 2 0 1 8 0 4 1 5

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.11 09.44.36



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

7 359 6 550

7 359 6 550

7 359 6 550

7 023 6 487

150 150

6 289 6 873

584 -536

90

90

246 63

7 359 6 550

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.11 09.44.36



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

8 934 3 046 8 934 3 046

8 934 3 046 8 934 3 046

17 5 17 5

8 951 3 051 8 951 3 051

8 934 3 051 8 934 3 051

8 367 1 604 8 367 1 604

1 983 1 983

8 367 3 587 8 367 3 587

8 367 3 587 8 367 3 587

584 -536 584 -536

584 -536 584 -536

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.11 09.44.36



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

5 600 2 800 5 600 2 800

80 63 80 63

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.11 09.44.36



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 0 2 2 Budapest

Lorántffy Zs utca

3

    

0 0 P k 6 0 4 4 6 5 2 0 0 5 0 0

0 1 0 1 0 0 0 9 6 1 8

1 8 1 1 9 3 0 9 1 4 1

Szakonyi Károly

oktatás segítése a szép magyar beszéd területén

1997. évi CLVI. tv

oktatási tevékenség segítése, anyanyelvi versenyek lebonyolítása

oktatási intézmények tanulói, pedagógusai, művészek

5000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.11 09.44.36



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Versenyek, díjak, emléknapok, könyvjutalom 8 367 2 871

8 367 2 871

8 367 2 871

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.11 09.44.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi 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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

8 951 3 051

80 63

8 871 2 988

8 367 3 587

1 983

8 367 3 587

584 -536

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.11 09.44.37



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

18194-3/2017/KOZNEVIG

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2017. év

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

1 905 000

895 000

2 800 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.11 09.44.37



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

2016. évi szja %

Magánszemélyek szja 1% felajánlása

2017

63 063

63 063

63 063

63 063

63 063

63 063

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.11 09.44.37



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.11 09.44.37



PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló

Kazinczy-díj Alapítvány  szöveges beszámoló 2017.év .pdf



Kazinczy-Díj Alapítvány Péchy Blanka Emlékére 

1022 Budapest Lorántffy Zsuzsanna u. 3. 

 

Adószám: 18119309-1-41 

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék 

Nyilvántartási száma: 01-01-009618 

 
 

 

 

 

 

 

        A Kazínczy-Díj Alapítvány Péchy Blanka Emlékére 

 

kiegészítő melléklete és szöveges beszámolója 

 

2017. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 

 

 

 

 

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01.-2017. 12. 31. 

 
             

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



A Kazinczy- Díj Alapítvány Péchy Blanka Emlékére 2005. 10. 03. napjától került 
nyilvántartásba véve a Fővárosi Törvényszéken. 
 
Az Alapítvány célja: országos, megyei és regionális versenyek, vetélkedők rendezése, 

nevelés - oktatás, képességfejlesztés támogatása. A magyar nyelv ápolása érdekében igényes, 

kulturált és kifejező magyar beszédre ösztönözze a magyar ifjúságot, színművészeket, és a média 

szereplőit. 

 
Az alapítvány az alapító okiratában foglalt célok megvalósítása érdekében működött 
2017. évben is.  
 

Számviteli politika meghatározó elemei 

Az alapítvány számviteli politikája a Számvitelről szóló 2000.évi C. tv. 14. §-ának értelmében 

készült. Az alapítvány könyvvezetési formája kettős könyvvitel. Az alapítvány a törvény által 

engedélyezett Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készíti. Az alapítvány az „A” 

összköltség eljárással készülő eredmény kimutatást alkalmazza. A költségek elszámolása költség 

nemenként az 5. számlaosztályban történik, és év végén került át a 8. számlaosztályba.  

A könyvvezetés és a beszámoló magyar nyelven e Ft-ban készül.  

A beszámolót az alapítvány kuratóriumának elnöke írja alá, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban előírt jogosultság alapján. 

A főkönyvi és a pénzügyi folyamatok, valamint ezek analitikája számítógépes adatfeldolgozás 

segítségével kerül rögzítésre.  

A Kazinczy-Díj Alapítvány Péchy Blanka Emlékére 2017. évi működéséről a Számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően PK-342  A kettős könyvvitelt vezető 

szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete éves beszámolót 

készített.   

Az alapítvány könyvvezetési feladatait, a beszámoló összeállítását mérlegképes könyvelő végezte. 

 

ESZKÖZÖK 

Befektetett eszköze az alapítványnak nincs.                                                         

Pénzeszközök: 6.550 eFt 

Az Alapítvány folyószámláját és lekötött számláját az MKB Banknál vezeti. Az alapítvány 

támogatása a bankszámlára beérkező befizetésekből, utalásokból tevődik össze. Az Alapítvány 

nagyszabású célja, hogy anyagi segítséget tudjon nyújtani, ezért a fel nem használt támogatások 

összegét elkülönített betétszámlán tartja nyilván, hogy felhasználásig kamatjóváírással tudja még 

gyarapítani  



Az Alapítvány pénztárában a pénzkészlet 22 ezer Ft 

 

FORRÁSOK: 

Saját tőke: 6.550eFt 

 

Passzív időbeli elhatárolás: 63 eFt 

 
 

Bevételek:   

Az Alapítványnak vállalkozásból származó bevétele nincs. Bevételei a támogatásokból és a 

pénzeszközök lekötéséből származik.  A Nemzeti Adó és Vámhivatal összesítése és utalása 

alapján ebben az évben juttatott Személyi jövedelemadó 1 %-a. 63 eFt volt, amit 2018. évben 

szándékozik felhasználni. 

                        

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 

Az alapítvány összes bevétele:                   3.109 eFt  

Ebből: közhasznú tevékenység bevétele:                  3.109 eFt  
Az alapítvány összes kiadása:                    3.587 eFt  
Az alapítvány forgóeszköze:           6.550 eFt  
Ebből: követelés:                    0 eFt  
Pénzeszközök:            6.550 eFt  
Az alapítvány saját tőkéje:                    6.550 eFt  
Ebből: az alapítvány induló tőkéje:            150 eFt  
2017. évi adózott eredménye:                                               -474 eFt   
Rövid  lejáratú kötelezettsége:                                                                0 eFt 
Bevétel passzív időbeli elhatárolása:                                                       63 eFt 
 
2017. évi mérleg főösszege                                                            7.359 eFt 

 

 

A 2016. évi szja 1% felhasználása 

 
A 2016. évre juttatott 80.000 Ft-ot a Kazinczy-versenyek megrendezésének támogatására, és a 

magyar nyelv ápolása érdekében megrendezett kulturális esemény támogatására, pénzügyi 

finanszírozására használta fel az alapítvány. 

 



 

 

Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról 

 
 Beszámolunk a Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy Blanka emlékére 2017. évi munkájáról a 

kapott támogatások felhasználásáról. 

 A megszokott rendben, felmenő rendszerben lezajlottak a Kazinczy-verseny különböző szintű 

fordulói. A 2017-ben Győrött 52. alkalommal rendezték meg – a szokott magas színvonalon – a 

középiskolások vetélkedésének országos döntőjét; e rendezvény záró ünnepélyén adtuk át a 

Kazinczy-díjakat és a Péchy Blanka-díjakat.  

Kisújszálláson és Balatonbogláron is példás rendben zajlottak le az általános iskolás korú tanulók 

„félországos” döntői. Az iskolai előselejtezőket követően – több mint 150 versenyhelyszínen – 

ezrek részvételével zajlottak le az elődöntők, majd az említett helyszíneken az országos döntők. A 

Kazinczy-jelvény bronz ill. arany fokozatát is ekkor vehették át a jutalmazottak. 

 A fent említett versenyek országos fordulóinak bírálóbizottságaiban kuratóriumi tagjaink 

is szerepet vállaltak, s mindenik versenyforma szakmai előkészítése is alapítványunk 

közreműködésével történt. Kuratóriumunk minden lehetséges módon segítette a versenyek 

példaszerű lebonyolítását. A rendező iskolák vezetőivel, szervezőivel folyamatos kapcsolatban 

voltunk, a versenyfeladatokat rendben előkészítettük és lektoráltattuk. 

 A tanévnyitó ünnepély előtt az iskolaigazgatók idejében megkapták az értesítést, hogy 

iskolájuk beszédművelő köre Kazinczy-jutalomban részesült. A 20 intézmény szakkörvezetője és 

a diákok az elismeréssel együtt megkapták a pénz- ill. könyvjutalmakat is.  

Ezeken kívül több országos, megyei, regionális versenyt is támogattunk. Kuratóriumi tagjaink 

– mint sok év óta rendszeresen – részt vettek az Aranka György Társaság országos erdélyi 

anyanyelvi versenyének 22. kolozsvári döntőjén, a kárpátaljai nagydobronyi és a délvidéki 

középiskolások óbecsei regionális döntőjén. Az itt legeredményesebben szereplő növendékeket 

könyvjutalomban is részesítettük. 1990, ill. 1997 óta rendszeresen megszervezik a Magyar Rádió 

Beszélni nehéz! illetve a Magyar Katolikus Rádió Szóról-szóval című műsoraihoz kapcsolódó 

általános és középiskolai beszédművelő körök országos versenyét. Ezeket a nemes 

kezdeményezéseket is a kezdetektől fogva támogatjuk szakmailag és anyagilag is. Az eddig 

fölsoroltak a gyakorlatban azt jelentik, hogy sok-sok ezer diák részvételével lebonyolított 

versenyek részesülhetnek alapítványunkon keresztül az alapítvány támogatásából. Az említett 

rendezvények példás lebonyolításáról, a pénzbeli segítség bölcs felhasználásáról rendszeresen 

személyesen is meggyőződtek a kuratórium tagjai.  

 



 

Alapítványunk szabályszerű működését felügyelő bizottságunk is áttekintette, pénzügyi 

beszámolónkat az alapítványi bizottság 2018. márciusi ülésén elfogadta. 

  

Összességében: megítélésünk szerint a hagyományoknak megfelelően és kifogástalanul 

teljesült mindaz, amit a 2017. évre elterveztünk.  

 

                                                     
Tájékoztató rész  

Az alapítványnak nincs olyan pénzügyi kötelezettsége, amely a mérlegben nem szerepel. 

Az alapítványnak a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközei nincsenek, tevékenységéből 
adódóan veszélyes hulladékot nem tárol. 

Az alapítvány éves beszámolója a Számviteli tv. alapján nem kötelezett könyvvizsgálatra, a 

beszámoló adatai könyvvizsgálattal nem alátámasztottak. 

A kiegészítő melléklet a számvitelről szóló törvényelőírásainak figyelembevételével készült.  

Az egyszerűsített éves közhasznú beszámoló aláírására Szakonyi Károly az alapítvány 

kuratóriumának elnöke jogosult.  

 
 
 
 

Budapest, 2017. március 13.                  
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