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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. október 20-i soros ülésére 

 

A Közalapítványok 2021. évi gazdálkodásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület – mint alapító – minden évben beszámoltatja a Marcali Város 

Önkormányzata által alapított közalapítványokat az előző évi gazdálkodásukról.  

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 28. §-a 

értelmében a civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az 

üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, mint 

mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót 

készíteni. A mérleg fordulónapja december 31.  

 

A Törvény 29. § (2) bekezdése szerint a civil szervezet beszámolójának tartalmaznia kell: 

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 

 

A Törvény 29. § (3) bekezdése előírása értelmében a civil szervezet a beszámolójával 

egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is köteles készíteni.  

 

A Törvény 30. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a civil szervezet köteles a jóváhagyásra 

jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - 

kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának 

elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év 

mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, 

kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek 

alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 

 

A közalapítványok beszámolójának kötelező könyvvizsgálatát a számviteli törvény szerinti 

egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 479/2016.(XII. 28.) Korm. rendelet írja elő.  
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Az önkormányzat által alapított közalapítványok a fenti jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően elkészítették az egyszerűsített beszámolóikat és közhasznúsági jelentéseiket, 

amelyek az előterjesztés mellékletét képezik.  

 

A beszámolók közzététele a hivatkozott rendelkezések, illetve a közalapítványok alapító 

okiratainak előírásai szerint az önkormányzat hivatalos honlapján is megtörtént. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi közalapítványi beszámolókról és 

közhasznúsági jelentésekről szóló tájékoztatót fogadja el. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által alapított 

közalapítványok 2021. évi beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről szóló tájékoztatót 

megtárgyalta és elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

 polgármester  

Határidő: Azonnal. 

 

 

Marcali, 2022. október 11. 

 

 

 

Dr. Sütő László 

 polgármester  



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-09-27 21:37:40. Érkeztetési szám: EB00626559

14 Kaposvári Törvényszék

TULIPÁN KÖZALAPÍTVÁNY

1 4 0 3 4 1 0     2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .09 .27  21 .40 .23



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

14 Kaposvári Törvényszék 2 0 2 1

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

TULIPÁN KÖZALAPÍTVÁNY

8 7 0 0 Marcali

Rákóczi utca

11.

    

1 4 0 3 4 1 0     

1 4 0 0 P k 2 1 5 4 7  1 9 9 3

1 9 2 0 0 9 9 2 1 1 4

Bene Gábor

Marcali 2 0 2 2 0 5 2 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .09 .27  21 .40 .23



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

TULIPÁN KÖZALAPÍTVÁNY

Adatok ezer forintban

290 290

290 290

2 318 1 839

2 318 1 839

2 608 2 129

2 608 1 829

50 50

1 085 2 558

1 473 -779

300

300

2 608 2 129

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .09 .27  21 .40 .23



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

TULIPÁN KÖZALAPÍTVÁNY

Adatok ezer forintban

2 554 1 236 2 554 1 236

2 554 1 236 2 554 1 236

0 0 0 0

2 554 1 236 2 554 1 236

557 1 071 557 1 071

524 944 524 944

1 081 2 015 1 081 2 015

1 081 2 015 1 081 2 015

1 473 -779 1 473 -779

1 473 -779 1 473 -779

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .09 .27  21 .40 .23



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

TULIPÁN KÖZALAPÍTVÁNY

Adatok ezer forintban

2 314 2 314

120 120

240 231 240 231

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .09 .27  21 .40 .23



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

TULIPÁN KÖZALAPÍTVÁNY

8 7 0 0 Marcali

Rákóczi utca

11.

    

1 4 0 0 P k 2 1 5 4 7  1 9 9 3

1 4 0 3 4 1 0     

1 9 2 0 0 9 9 2 1 1 4

Bene Gábor

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterj.

Általános- és középiskolai diákok, tanárok

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .09 .27  21 .40 .23



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

TULIPÁN KÖZALAPÍTVÁNY

Adatok ezer forintban

Pénzeszköz 557 2 015

Tárgyi eszköz 524 0

1 081 2 015

1 081 2 015

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .09 .27  21 .40 .23



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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. Adózott 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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

TULIPÁN KÖZALAPÍTVÁNY

Adatok ezer forintban

2 554 1 236

240 231

2 314 1 005

1 081 2 015

1 081 2 015

1 473 -779

15 15

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .09 .27  21 .40 .23



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

TULIPÁN KÖZALAPÍTVÁNY

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .09 .27  21 .40 .23



 
Tulipán Közalapítvány 
8700 Marcali, Rákóczi u. 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
2021. december 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcali, 2022. május 20. 
 
 
 
 
 

Bene Gábor 
képviselő 

 
 



I. Általános rész 
1. A civil szervezet bemutatása: 
Név: Tulipán Közalapítvány 
Székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Az alapítványt a Bíróság a Pk.21547/1993/10. számú határozatával 410. sorszám alatt 
nyilvántartásba vette. 
 
A beszámoló összeállításáért felelős személy: 
Benéné Bozsek Anna, regisztrált mérlegképes könyvelő 
8700 Marcali, Bartók B. u. 19. 
Regisztrációs szám: 125561 
 
2. A számviteli politika rövid ismertetése 
a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások 
A számvitelről szóló 2001. évi LXXIV. törvénnyel módosított 2000. évi C. törvényben 
(továbbiakban: Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a 
forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. 
Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá az alapítvány Számviteli politikájában 
meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, növeltük azt a Szt., valamint 
alapítványunk Számviteli politikája szerinti visszaírás összegével. 

- az alapítvány nem élt az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést 
jelentő befektetések értékhelyesbítésének lehetőségével,  

- az alapítvány tárgyi eszközeinek értéke 290 eFt, 
- az alapítvány készlettel nem rendelkezik,  
- az alapítvány külföldi pénzértékre szóló eszközökkel és kötelezettségekkel nem 

rendelkezik, 
- az értékelési elvek az előző üzleti évhez viszonyítva nem változtak. 
 

b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága 
Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása 
Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várható használati időnek 
megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással 
állapítjuk meg éves gyakorisággal.  
A 200.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerezési árát a 
használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. 
 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 
Az alapítvány nem számolt el terven felüli értékcsökkenést. 
 
c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása 
Nem merült fel az üzleti évben alapítási, átszervezési költség. 
 
d.) Céltartalék képzés 
Az alapítvány nem képzett céltartalékot. 



 
Alapítványunk 2021-ban nem végzett vállalkozási tevékenységet. 
 
II. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
1.1. A számviteli törvényben rögzített kötelező előírások 

- az adatok az előző évivel összehasonlíthatók, 
- a mérleg egyes tételeinek átrendezésére nem került sor, 
- a mérleg formátumot nem változtattuk, 
- előző évtől eltérő értékelést nem alkalmaztunk, 
- értékvesztést nem számoltunk el, 
- értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel 
- devizás tételekkel nem rendelkezik az alapítvány, 
- nincs hosszú lejáratú kötelezettsége az alapítványnak, 
- tárgyi eszközök bruttó értékét, halmozott értékcsökkenését külön melléklet tartalmazza, 
- a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek az alapítvány 

tulajdonában. 
1.2. A számviteli törvényben nem szabályozott tételek 

- érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyaink nincsenek, 
- árfolyam változások nem hatottak az alapítvány eszközeire, forrásaira, 
- immobil készletekkel nem rendelkezünk, 
- az alapítvány követeléseinek értéke 0 eFt. 

2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
2.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírások 

- az adatok az előző évivel összehasonlíthatók, 
- az eredménykimutatás készítésénél nem tértünk át az egyik eljárásról (változatról) a 

másikra, 
- az eredménykimutatás egyes tételeit nem vontuk össze, 
- a rendkívüli bevételeket, rendkívüli ráfordításokat nem számoltunk el tárgy évben, 
- a kapott támogatások összegei: 

Központi költségvetési támogatás (szja 1%) 231 eFt 
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 120 eFt 
Gazdasági társaságoktól kapott támogatása 750 eFt 
Magánszemélytől kapott támogatás 135 eFt 

- kutatás és a kísérleti fejlesztés költségei nem voltak tárgy évben. 
Emberi Erőforrás Minisztériuma Nemzeti Tehetség Program keretében 2020. évben elnyert és 
folyósított 1.314eFt központi költségvetési támogatásból, a pályázati célnak megfelelően 
658eFt 2021- évben felhasználásra került, a COVID-19 járvány miatt kialakult 
veszélyhelyzetre tekintettel a megvalósítás időszakát meghosszabbították 2022.06.30-ig. 
3. Tájékoztató rész 
3.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírások 

- Szt.-ben előírtakon túlmenően nincs szükség további információk megadására, mivel a 
számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a 
mérlegben, az eredménykimutatásban történő bemutatásához, 



- nincsenek a Szt. előírásaitól való olyan kivételes eltérések, amelyek az eszközökre, 
forrásokra, pénzügyi helyzetre és eredményre gyakorolt hatása a valós összképhez 
szükséges, 

- az üzleti év mérleg fordulónapját nem változtattuk meg, 
- mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek, 
- lekötött tartalék nem szerepel a mérlegben. 

 
A kiegészítő mellékletben nem minden esetben találhatóak meg azok az információk, 
amelyekre ugyan törvény hivatkozik, de szervezetünknél a tételek, az eszközök és források 
nem léteznek, illetve a bevételek és ráfordítások nem fordultak elő. 
 



Tárgyi eszközök állományváltozása 
 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékének alakulása, a bruttó érték változása 
  adatok eFt-ban 

Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró érték 

Immateriális javak      
Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 

     

Műszaki berendezések, 
gépek, járművek 

     

Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek 

2254 

 

944   3198 

Tenyészállatok      

Összesen 2254 944   3198 

 
 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása  
adatok eFt-ban 

Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró érték 

Immateriális javak      
Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 

     

Műszaki berendezések, 
gépek, járművek 

     

Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek 

1964 944   2908 

 
Tenyészállatok      

Összesen 1964 944   2908 

 
 
Értékhelyesbítés 

Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró érték 
Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 

     

Műszaki berendezések, 
gépek, járművek      

Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek      

 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-30 07:18:22. Érkeztetési szám: EB00596254

14 Kaposvári Törvényszék

Erdészeti Szakoktatási Közalapítvány

1 4 0 1 1 7 2 6    2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  07 .18 .36



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

14 Kaposvári Törvényszék 2 0 2 1

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

Erdészeti Szakoktatási Közalapítvány

8 7 3 4 Somogyzsitfa

Ady Endre utca

8

    

1 4 0 1 1 7 2 6    

1 4 0 0 P k 2 1 8 4 6  1 9 6  

1 8 7 6 5 6 3 2 1 1 4

Tóth Krisztina

Somogyzsitfa 2 0 2 2 0 5 3 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  07 .18 .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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Erdészeti Szakoktatási Közalapítvány

Adatok ezer forintban

20 698

20 698

5 119 5 160

5 119 5 160

5 139 5 858

2 639 2 212

50 50

2 364 2 589

225 -427

2 500

2 500

3 773

5 139 5 985

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  07 .18 .36



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Erdészeti Szakoktatási Közalapítvány

Adatok ezer forintban

946 2 332 946 2 332

946 2 332 946 2 332

845 105 845 105

946 2 332 946 2 332

946 2 332 946 2 332

77 2 520 77 2 520

70 20 70 20

574 219 574 219

721 2 759 721 2 759

574 2 556 574 2 556

225 -427 225 -427

225 -427 225 -427

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  07 .18 .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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Erdészeti Szakoktatási Közalapítvány

Adatok ezer forintban

2 227 2 227

101 105 101 105

845 845

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  07 .18 .36



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Erdészeti Szakoktatási Közalapítvány

8 7 3 4 Somogyzsitfa

Ady Endre utca

8

    

1 4 0 0 P k 2 1 8 4 6  1 9 6  

1 4 0 1 1 7 2 6    

1 8 7 6 5 6 3 2 1 1 4

Tóth Krisztina

oktatás, nevelés

Iskolánk tanulói

400

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  07 .18 .36



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Erdészeti Szakoktatási Közalapítvány

Adatok ezer forintban

tanulmányi ösztöndíj 574 220

támogatás 2 305

574 2 525

574 2 525

0

0

0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  07 .18 .36



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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. Adózott 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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Erdészeti Szakoktatási Közalapítvány

Adatok ezer forintban

946 2 332

101 105

845 2 227

721 2 759

574 2 556

225 -427

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  07 .18 .36
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 „ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 

  



I. Általános rész 
 

 
1. Az egyesület bemutatása 

 
A cég neve: 
Erdészeti Szakoktatásért Alapítvány 
Székhelye: 
8734 Somogyzsitfa, Ady Endre u. 8. 
Az alapítás időpontja: 
1996.11.25 
A  beszámoló összeállításáért felelős személy: 
Forró Barbara, regisztrált mérlegképes könyvelő 
8700 Marcali, Karikó utca 13. 
Regisztrációs szám: 175869 
 

2. A számviteli politika rövid ismertetése 
 
a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások 

A számvitelről szóló 2001. évi LXXIV. törvénnyel módosított 2000. évi C. törvényben ( továbbikban: 
Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény 
szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Szt-ben 
rögzített, továbbá az alapítvány Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve 
értékvesztés összegével, növeltük azt a Szt., valamint alapítványunk Számviteli politikája szerinti 
visszaírás összegével. 

- az alapítvány nem élt az immateriális javad, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések értékhelyesbítésének lehetőségével,  

- az alapítvány készletekkel nem rendelkezik,  
- az alapítvány külföldi pénzértékre szóló eszközökkel és kötelezettségekkel nem rendelkezik,  
- az értékelési elvek az előző üzleti évhez viszonyítva nem változtak.  

 
b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága 

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolás 

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várható használati időnek megfelelően 
történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves 
gyakorisággal.  

A 200.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kisértékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a 
használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.  

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Az alapítvány nem számolt el terven felüli értékcsökkenést.  

c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolás 

Nem mertült fel az üzleti évben alapítási, átszervezési költség. 

d.) Céltartalék képzés 

Az alapítvány nem képzett céltartalékot. 



Alapítványunk 2020. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.  

 

II. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

a. A számviteli törvényben rögzített kötelező előírások: 
- az adatok az előző évivel összehasonlíthatók, 
- a mérleg egyes tételeinek átrendezésére nem került sor, 
- a mérleg formátumot nem változtattuk,  
- előző évtől eltérő értékelést nem alkalmaztunk,  
- értékvesztést nem számoltunk el,  
- értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepelt,  
- devizás tételekkel nem rendelkezik az alapítvány,  
- nincs hosszú lejáratú kötelezettsége az alapítványnak, 
- immateriális javakkal nem rendelkezik az alapítvány, 
- tárgyi eszközök bruttó értékét, halmozott értékcsökkenését általános szabál698 eFt értéken 

került kimutatásra a tárgyi eszközökön befejezetlen beruházásként 698 eFt , Mellékelt 
táblázat részletesen tartalmazza az adatokat 

- a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek az alapítvány tulajdonában.  
b. A számviteli törvényben nem szabályozott tételek 

- érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyaink nincsenek, 
- árfolyam változások nem hatottak az alapítvány eszközeire, forrásaira, 
- immobil készletekkel nem rendelkezik az alapítvány,  
- az alapítvány követeléseinek értéke 0 Ft.  
- kötelezettségeink o Ft 
- Passzív időbeli elhatároláson 3773 eFt szerepel, amely két támogatásból még el nem számolt 

költött bevételét szerepeltettük. 
  

2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
a. Az Szt-ben rögzített kötelező előírások 

- az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,  
- az eredménykimutatás készítésénél nem tértünk át az egyik eljárásról a másikra,  
- az eredménykimutatás egyes tételeit nem vontuk össze,  
- a kapott támogatások összege:  2332 eFt volt, szja 1 % 105 e Ft 
- kutatás és a kísérleti fejlesztés költségei nem voltak tárgy évben.  
- Főbb támogatás Agrárminisztérium 2020. évi 2500 Eft 
- Agrárminisztérium 3500 Eft  a támogatás összegét halasztott árbevétel 6000e Ft került 

könyvelésre, és feloldásra 2227 eFt /2021. évi költségek arányában/ 
-  
- tanulóknak fizetett juttatások 220 eFt 
3. Tájékoztató rész 

a. Az Szt.-ben rögzített kötelező előírások 
- Sztb-ben előírtakon túlmenően nincs szükség további információk megadására, mivel a 

számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, 
az eredménykimutatásban történő bemutatásához. 

- nincsenek az Szt. előírásaitól való olyan kivételes eltérések, amelyek az eszközökre, 
forrásokra, pénzügyi helyzetre és eredményre gyakorolt hatása a valós összképhez szükséges, 

- az üzleti év mérleg fordulónapját nem változtattuk meg,  
- a mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek,  
- lekötött tartalék nem szerepel a mérlegben.  



- statisztikai állományi létszám 0 fő 

A kiegészítő mellékletben nem minden esetben találhatóak meg azok az információk, amelyekre 
ugyan törvény hivatkozik, de szervezetünknél a tételek, az eszközök és források nem léteznek, illetve 
a bevételek és ráfordítások nem fordultak elő.  

  



 

Kiegészítő melléklet kimutatásainak jegyzéke: 

 

Megnevezés Kimutatás szám 
Tárgyi eszközök állományváltozásával 
kapcsolatos adatok: 

 

Bruttó érték változása  1/a. sz. kimutatás 
Értékcsökkenés változása 1/b. sz. kimutatás 
Tárgyévi értékcsökkenési leírás 1/c. sz. kimutatás 
Értékhelyesbítés 1/d. sz. kimutatás 

 

Tárgyi eszközök állományváltozása 

1/a. sz. kimutatás 

Bruttó érték változása 

Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok      
Műszaki berendezések, gépek, járművek      
Egyéb berend., felszerelések, járművek 877    877 
Tenyészállatok      
Beruházások  698    

 

1/b. sz. kimutatás 

Értékcsökkenés változása 

Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok      
Műszaki berendezések, gépek, járművek      
Egyéb berend., felszerelések, járművek 857 20   877 
Tenyészállatok      
Beruházások      

 

1/c. sz. kimutatás 

Tárgyévi értékcsökkenési leírás 

Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Terv szerinti leírás Terven 
felüli. 
leírás 

összesen 
Lineáris Degresszív Teljesítm.arányos 

Ingatlanok és a kapcs. vagyoni 
értékű jogok 

     

Műszaki berendezések, gépek, 
járművek 

     

Egyéb berend., felszerelések, 
járművek 

20    20 



Tenyészállatok      
Beruházások      

 

1/d. sz. kimutatás 

Értékhelyesbítés 

Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok      
Műszaki berendezések, gépek, járművek      
Egyéb berend., felszerelések, járművek      
Tenyészállatok      
Beruházások      

 

 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-31 18:42:12. Érkeztetési szám: EB00608993

14 Kaposvári Törvényszék

Zita Királyné Közalapítvány

1 4 0 1 7       2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  18 .46 .38



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

14 Kaposvári Törvényszék 2 0 2 1

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

Zita Királyné Közalapítvány

8 7 0 0 Marcali

Rákóczi utca

11

    

1 4 0 1 7       

1 4 0 0 P k 2 0 4 8 8  1 9 9 0

1 9 1 9 6 5 4 5 1 1 4

Kiss Lajos László

Marcali 2 0 2 2 0 3 2 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  18 .46 .38



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Zita Királyné Közalapítvány

Adatok ezer forintban

541 2 024

541 2 024

541 2 024

541 2 024

140 140

194 400

207 1 484

541 2 024

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  18 .46 .38



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Zita Királyné Közalapítvány

Adatok ezer forintban

535 1 735 535 1 735

535 1 735 535 1 735

535 1 735 535 1 735

46 43 46 43

282 208 282 208

328 251 328 251

207 1 484 207 1 484

207 1 484 207 1 484

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  18 .46 .38



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Zita Királyné Közalapítvány

Adatok ezer forintban

13 12 13 12

13 12 13 12

0 0 0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  18 .46 .38



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Zita Királyné Közalapítvány

8 7 0 0 Marcali

Rákóczi utca

11

    

1 4 0 0 P k 2 0 4 8 8  1 9 9 0

1 4 0 1 7       

1 9 1 9 6 5 4 5 1 1 4

Kiss Lajos László

Hátrányos helyzetű csoportok társ.esélyegy.előse.

2011.éviCLXXX.tv.

diákok

3

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  18 .46 .38



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Zita Királyné Közalapítvány

Adatok ezer forintban

282 208

282 208

282 208

0 0

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  18 .46 .38



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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. Adózott 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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Zita Királyné Közalapítvány

Adatok ezer forintban

535 1 735

13 12

522 1 723

328 251

207 1 484

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  18 .46 .38



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Zita Királyné Közalapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  18 .46 .38



 
 
          Zita Királyné Közalapítvány 
          8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Marcali, 2022.március.25. 
 
 
 
                                                                                                   képviselő 
 
 
 
 

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
2021. december 31. 



 

I.  
Általános rész 

 
 
 
1. Az egyesület bemutatása 
 

A cég neve: Zita Királyné Közalapítvány 

Székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Az alapítás időpontja: 1990.05.05. 
 

A beszámoló összeállításáért felelős személy: 
Varga Katalin, regisztrált mérlegképes könyvelő 
8700  Marcali, József A. u. 31. 
Regisztrációs szám: 162193 

 
2. A számviteli politika rövid ismertetése 
 

a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások  
 

A számvitelről szóló 2001. évi LXXIV. törvénnyel módosított 2000. évi 
C. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a 
befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti 
bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük 
azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá az alapítvány Számviteli 
politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés 
összegével, növeltük azt a Szt., valamint alapítványunk Számviteli 
politikája szerinti visszaírás összegével. 

 az alapítvány nem élt az immateriális javak, tárgyi eszközök, 
tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének 
lehetőségével, 

 az alapítvány készletekkel nem rendelkezik, 

 az alapítvány külföldi pénzértékre szóló eszközökkel és 
kötelezettségekkel nem rendelkezik, 

 az értékelési elvek az előző üzleti évhez viszonyítva nem változtak.  

 

 

 



 

b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás 
gyakorisága 

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása 

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várható 
használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó 
értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal. 

A 200.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi 
eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben 
számoljuk el értékcsökkenési leírásként. 
 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

 
Az alapítvány nem számolt el terven felüli értékcsökkenést. 

 
c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása 
 

Nem merült fel az üzleti évben alapítási, átszervezési költség. 
 

d.) Céltartalék képzés 
 
Az alapítvány nem képzett céltartalékot.  

 
 
Alapítványunk 2021-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. 

A mérleghez és eredménykimutatáshoz 

kapcsolódó kiegészítések 
 
  

1.  Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
1.1. A számviteli törvényben rögzített kötelező előírások  

  az adatok az előző évivel összehasonlíthatók, 

 a mérleg egyes tételeinek átrendezésére nem került sor,  

 előző évtől eltérő értékelést nem alkalmaztunk, 

 értékvesztést nem számoltunk el, 

 értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel  

 devizás tételekkel nem rendelkezik az alapítvány, 

 nincs hosszú lejáratú kötelezettsége az alapítványnak, 

 tárgyi eszközökkel, immateriális javakkal nem rendelkezünk, 

 a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek az 
alapítvány tulajdonában. 

 
1.2. A számviteli törvényben nem szabályozott tételek 

 érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyaink nincsenek, 

 árfolyam változások nem hatottak az alapítvány eszközeire, 
forrásaira, 

 immobil készletekkel nem rendelkezünk, 

 az alapítvány követeléseinek értéke 0 eFt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
2.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírások 

 az adatok az előző évivel összehasonlíthatók, 

 az eredménykimutatás egyes tételeit nem vontuk össze, 

 a kapott támogatások összegei az alábbiak szerint oszlanak meg: 

 

Megnevezés Összeg (eFt) 

Központi költségvetési támogatás (Szja 1%) 12 

Összesen 12 

 kutatás és a kísérleti fejlesztés költségei nem voltak tárgy évben, 
 

 
3. Tájékoztató rész 
 
3.1. A  Szt.-ben rögzített kötelező előírások 

 Szt.-ben előírtakon túlmenően nincs szükség további információk 
megadására, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a 
megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-
kimutatásban történő bemutatásához,  

 nincsenek a Szt. előírásaitól való olyan kivételes eltérések, amelyek az 
eszközökre, forrásokra, pénzügyi helyzetre és eredményre gyakorolt 
hatása a valós összképhez szükséges, 

 az üzleti év mérleg fordulónapját nem változtattuk meg, 

 mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek, 

 lekötött tartalék nem szerepel a mérlegben 

 

A kiegészítő mellékletben nem minden esetben találhatóak meg azok az 
információk, amelyekre ugyan törvény hivatkozik, de szervezetünknél a 
tételek, az eszközök és források nem léteznek, illetve a bevételek és 
ráfordítások nem fordultak elő. 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-06-29 07:54:02. Érkeztetési szám: EB00619743

14 Kaposvári Törvényszék

Szivárvány Közalapítvány

1 4 0 1 6 1 4     2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .29  07 .54 .33



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

14 Kaposvári Törvényszék 2 0 2 1

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

Szivárvány Közalapítvány

8 7 0 0 Marcali

Mikszáth Kálmán utca

10.

    

1 4 0 1 6 1 4     

1 4 0 0 P k 2 1 6 5 7  1 9 9 6

1 8 7 6 5 2 0 9 1 1 4

Horváth Kovács Beáta

Marcali 2 0 2 2 0 5 3 1

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .29  07 .54 .33



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szivárvány Közalapítvány

Adatok ezer forintban

2 679 1 755

6 9

1 746

2 673

2 679 1 755

2 679 1 755

50 50

1 164 2 629

1 465 -924

2 679 1 755

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .29  07 .54 .33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Szivárvány Közalapítvány

Adatok ezer forintban

2 186 1 791 2 186 1 791

4 4

1 012 1 012

2 186 1 791 2 186 1 791

2 186 1 791 2 186 1 791

721 1 224 721 1 224

1 491 1 491

721 2 715 721 2 715

1 465 -924 1 465 -924

1 465 -924 1 465 -924

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .29  07 .54 .34



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szivárvány Közalapítvány

Adatok ezer forintban

2 4 2 4

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .29  07 .54 .34



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Szivárvány Közalapítvány

8 7 0 0 Marcali

Mikszáth Kálmán utca

10.

    

1 4 0 0 P k 2 1 6 5 7  1 9 9 6

1 4 0 1 6 1 4     

1 8 7 6 5 2 0 9 1 1 4

Horváth Kovács Beáta

nevelés-oktatás

2011.évi CXC.törvény

diákok országos szinten

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .29  07 .54 .34



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szivárvány Közalapítvány

Adatok ezer forintban

2 186 1 791

2 186 1 791

2 186 1 791

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .29  07 .54 .34



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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. Adózott 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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szivárvány Közalapítvány

Adatok ezer forintban

2 186 1 791

2 186 1 791

721 2 715

1 491

1 465 -924

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .29  07 .54 .34



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Szivárvány Közalapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .29  07 .54 .34



 
 
          SZIVÁRVÁNY KÖZALAPÍTVÁNY 
           8700 Marcali, Mikszáth K. u. 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Marcali, 2022. május 31. 
 
 
 
                                                                                                   képviselő 
 
 
 
 

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
2021. december 31. 



 

I.  
Általános rész 

 
 
 
1. Az egyesület bemutatása 
 

A cég neve: SZIVÁRVÁNY KÖZALAPÍTVÁNY  

Székhelye: 8700 Marcali, Mikszáth K. u. 10. 

Az alapítás időpontja: 1997.07.14. 
 

A beszámoló összeállításáért felelős személy: 
Varga Katalin, regisztrált mérlegképes könyvelő 
8700  Marcali, József Attila utca 31.  
Regisztrációs szám: 162193 

 
2. A számviteli politika rövid ismertetése 
 

a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások  
 

A számvitelről szóló 2001. évi LXXIV. törvénnyel módosított 2000. évi 
C. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a 
befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti 
bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük 
azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá az alapítvány Számviteli 
politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés 
összegével, növeltük azt a Szt., valamint alapítványunk Számviteli 
politikája szerinti visszaírás összegével. 

 az alapítvány nem élt az immateriális javak, tárgyi eszközök, 
tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének 
lehetőségével, 

 az alapítvány készletekkel nem rendelkezik, 

 az alapítvány külföldi pénzértékre szóló eszközökkel és 
kötelezettségekkel nem rendelkezik, 

 az értékelési elvek az előző üzleti évhez viszonyítva nem változtak.  

 

 



 

b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás 
gyakorisága 

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása 

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várható 
használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó 
értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal. 

A 200.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi 
eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben 
számoljuk el értékcsökkenési leírásként. 
 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

 
Az alapítvány nem számolt el terven felüli értékcsökkenést. 

 
c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása 
 

Nem merült fel az üzleti évben alapítási, átszervezési költség. 
 

d.) Céltartalék képzés 
 
Az alapítvány nem képzett céltartalékot.  

 
 
Alapítványunk 2021-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. 

A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz 

kapcsolódó kiegészítések 
 
  

1.  Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
 
1.1. A számviteli törvényben rögzített kötelező előírások  

  az adatok az előző évivel összehasonlíthatók, 

 a mérleg egyes tételeinek átrendezésére nem került sor,  

 a mérleg formátumot nem változtattuk, 

 előző évtől eltérő értékelést nem alkalmaztunk, 

 értékvesztést nem számoltunk el, 

 értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel  

 devizás tételekkel nem rendelkezik az alapítvány, 

 nincs hosszú lejáratú kötelezettsége az alapítványnak, 

 tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó értékét, halmozott 
értékcsökkenését külön melléklet tartalmazza, 

 a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek az 
alapítvány tulajdonában. 

 
1.2. A számviteli törvényben nem szabályozott tételek 

 érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyaink nincsenek, 

 árfolyam változások nem hatottak az alapítvány eszközeire, 
forrásaira, 

 immobil készletekkel nem rendelkezünk, 

 az alapítvány követeléseinek értéke: 9 eFt. 
 



 

2.  Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
2.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírások 

 az adatok az előző évivel összehasonlíthatók, 

 az eredmény-kimutatás készítésénél nem tértünk át az egyik eljárásról 
(változatról) a másikra, 

 az eredmény-kimutatás egyes tételeit nem vontuk össze, 

 a rendkívüli bevételeket, rendkívüli ráfordításokat nem számoltunk el 
tárgy évben,  

 a kapott támogatások részletezése: 

 

szja 1% 4 eFt 

Összesen 4 eFt 

 

 kutatás és a kísérleti fejlesztés költségei nem voltak tárgy évben, 
 

 
3. Tájékoztató rész 
 
3.1. A  Szt.-ben rögzített kötelező előírások 

 Szt.-ben előírtakon túlmenően nincs szükség további információk 
megadására, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a 
megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-
kimutatásban történő bemutatásához,  

 nincsenek a Szt. előírásaitól való olyan kivételes eltérések, amelyek az 
eszközökre, forrásokra, pénzügyi helyzetre és eredményre gyakorolt 
hatása a valós összképhez szükséges, 

 az üzleti év mérleg fordulónapját nem változtattuk meg, 

 mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek, 

 lekötött tartalék nem szerepel a mérlegben 

 

 

A kiegészítő mellékletben nem minden esetben találhatóak meg azok az 
információk, amelyekre ugyan törvény hivatkozik, de szervezetünknél a 
tételek, az eszközök és források nem léteznek, illetve a bevételek és 
ráfordítások nem fordultak elő.   

 
 



 

Kiegészítő melléklet kimutatásainak jegyzéke 
 
 

M e g n e v e z é s Kimutatás száma 

Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok 

- Bruttó érték változása 

- Halmozott értékcsökkenés változása 

- Tárgyévi értékcsökkenési leírás 

- Értékhelyesbítés 

 

1/a. sz. kimutatás 

1/b. sz. kimutatás 

1/c. sz. kimutatás 

1/d. sz. kimutatás 

Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok 

- Bruttó érték változása 

- Értékcsökkenés változása 

- Tárgyévi értékcsökkenési leírás 

- Értékhelyesbítés 

 

2/a. sz. kimutatás 

2/b. sz. kimutatás 

2/c. sz. kimutatás 

2/d. sz. kimutatás 

 
1/a.sz. kimutatás 

                           Immateriális javak állományváltozása 
 
a) Bruttó érték változása 
  Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 
Vagyoni értékű jogok      
Üzleti vagy cégérték      
Szellemi termékek 11    11 
Kísérl. fejl.aktivált értéke      
Alap.-átszerv. akt.értéke      
 
 

1/b.sz. kimutatás 
b) Halmozott értékcsökkenés változása 

Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 
Vagyoni értékű jogok      
Üzleti vagy cégérték      
Szellemi termékek 11    11 
Kísérl. fejl.aktivált értéke      
Alap.-átszerv. akt.értéke      
 
 
 
 



 

1/c.sz. kimutatás 
c) Tárgyévi értékcsökkenési leírás 

Adatok ezer Ft-ban 

 Tervszerinti leírás Terven Összesen 
Megnevezés 

Lineáris Degresszív 
Teljesítm. 
arányos 

felüli leír.  

Vagyoni értékű jogok      
Üzleti vagy cégérték      
Szellemi termékek      
Kísérl. fejl.aktivált értéke      
Alapít.-átszerv. akt.értéke      

 
 
 

1/d.sz. kimutatás 
d) Értékhelyesbítés 

Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 
Vagyoni értékű jogok     
Szellemi termékek     

                                                     
 
                                           

                                                                                                 2/a.sz. kimutatás 
Tárgyi eszközök állományváltozása  

 
a) Bruttó érték változása 

 Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 
Ingatlanok és a kapcs. 
vagyoni értékű jogok 

     

Műszaki berendezések, 
gépek, járművek 

     

Egyéb berend., 
felszerel., járművek 

509    509 

Tenyészállatok      
Beruházások      

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2/b.sz. kimutatás 
b) Értékcsökkenés változása  

Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 
Ingatlanok és a kapcs. 
vagyoni értékű jogok  

     

Műszaki berendezések, 
gépek, járművek 

     

Egyéb berend., 
felszerel., járművek 

     

Tenyészállatok      
Beruházások      
 
 

2/c.sz. kimutatás 
c) Tárgyévi értékcsökkenés leírás 

Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Tervszerinti leírás Terven Összesen 
 Lineáris Degresszív Teljesítm. 

arányos 
felüli leír. 

 
 

Ingatlanok és a kapcs. 
vagyoni értékű jogok 

     

Műszaki 
berendezések, gépek, 
járművek 

     

Egyéb berend., 
felszer., járművek 

     

Tenyészállatok      
Beruházások      

 
 

2/d.sz. kimutatás 
d) Értékhelyesbítés 

Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 
Ingatlanok és a kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 

    

Műszaki berendezések,  
gépek, járművek 

    

Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek 

    

 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-27 14:19:46. Érkeztetési szám: EB00592654

14 Kaposvári Törvényszék

Családokért Közalapítvány

1 4 0 1 0 0 0 1 9 8 2 2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .58



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

14 Kaposvári Törvényszék 2 0 2 1

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

Családokért Közalapítvány

8 7 0 0 Marcali

Dózsa Gy. utca

9

    

1 4 0 1 0 0 0 1 9 8 2

1 4 0 0 P k 6 0 0 7 9  1 9 9 8

1 8 7 6 8 4 4 6 1 1 4

Hartal Katalin

Marcali 2 0 2 2 0 5 0 9

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Családokért Közalapítvány

Adatok ezer forintban

195 144

195 144

1 007 1 866

1 007 1 866

1 202 2 010

1 152 1 960

50 50

1 119 1 102

-17 808

50 50

1 202 2 010

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Családokért Közalapítvány

Adatok ezer forintban

227 1 255 227 1 255

227 1 255 227 1 255

227 1 255 227 1 255

227 1 255 227 1 255

227 1 255 227 1 255

62 61 62 61

51 51 51 51

131 335 131 335

244 447 244 447

243 447 243 447

-17 808 -17 808

-17 808 -17 808

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Családokért Közalapítvány

Adatok ezer forintban

31 65 31 65

196 1 190 196 1 190

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Családokért Közalapítvány

8 7 0 0 Marcali

Dózsa Gy. utca

9

    

1 4 0 0 P k 6 0 0 7 9  1 9 9 8

1 4 0 1 0 0 0 1 9 8 2

1 8 7 6 8 4 4 6 1 1 4

Hartal Katalin

szociális tevékenység és családsegítés

2011 évi CLXXXIX tv. 13§

Marcali és vonzáskörzetében élő lakosság

200

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Családokért Közalapítvány

Adatok ezer forintban

Eszköztámogatás idősotthon 335

335

335

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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. Adózott 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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Családokért Közalapítvány

Adatok ezer forintban

227 1 255

31 65

196 1 190

244 447

243 447

-17 808

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Családokért Közalapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .28  01 .07 .59



Családokért Közalapítvány

2021. évi
E2yszerűsített éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

l.A gazdálkodó bemutatása
- székhely, telephely: 8700 Marcali, Dózsa Gy. u.9
- adószám: 18768446-1-14
- nyiiv. szám: 14-01-0001982
- beszámoló aláírására jogosult képviselő: Hartal Katalin
- működési forma: alapítvány
- alapítás, alakulás időpontja: 1998
- könyvvizsgálati kötelezettség: nincs

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői:
Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai
szerint vezeti könyveit és az egyéb szervezetekre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolót
készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un.
mérlegszerű elrendezéssel.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.
Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év
december 31. napja.
A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 4. hónap 30. napja,
esetünkben az üzleti évet követő év április 30. napja

2.1 .Az alkalmazott értékelési eljárások
Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO
módszer szerint meghatározott bekerülési érték. Ha van saját termelésű készleteket a még
várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük.
A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk
meg.
A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell
forintra átszámítani.

2.2.Az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszere,
elszámolásának gyakorisága
Ertékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig
számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással. A 200 ezer
forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási
költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.



2.3.Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő,
- eredményt befolyásoló eltérések és vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre

gyakorolt hatás nem volt.

3 .A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege,
jellege:
nem volt ilyen.

4.Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források
állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban: Nem volt ellenőrzésünk, így
megállapítás sem volt.

5. A vezető tisztségviselők részére
- folyósított előlegek és kölcsönök összege
- a nevükben vállalt garanciák
(csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett
összegek és a visszaűzetés feltételei egyidejű közlésével) nem volt.

6.Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos
piaci feltételek között valósultak meg)

- ügyletek értéke
- a kapcsolt féllel fennálló kapcsolat jelleg
- egyéb szükséges információk

nem volt.

7.Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek
— Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
- Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
- Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
- Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
- Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

nem volt

8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamidej e több, mint öt év
nem volt

9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok
fajtáját és formáját)
nem volt

10. A visszavásárolt saját részvények, Saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
- megszerzés indoka
- számuk és névértékük
- a jegyzett tőkéhez viszonyított arányuk
- a kiűzetett vagy kapott ellenérték összege
- a társaság rendelkezése alá került részvények, üzletrészek együttes száma és

névértéke
nem volt



11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók:
11.1 .Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (j elenérték) esetén
alkalmazott feltételek
11 .2.A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők
11 .3.A valós értékelés értékelési különbözetének

- nagysága
- tárgyévi változása
- az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg

11 .4.A pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értékük
11 .5.A származékos ügyletek

- csoportjai
- nagysága (szerződés szerinti értéken)
- lejárati ideje
- a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

11 .6.A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása
nem alkalmazzuk.

12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma
o fő volt

13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók
13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei
13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke
13.3. Az egyedi eszköz könyv szerinti nettó értéke
13.4. A fenti két érték különbözete
13.5. Az értékhelyesbítések .

- nyitó értéke
- növekedése
- csökkenése
- záró értéke
eszközcsoportonként.

Atértékelést nem alkalmazunk.

14. Mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szereplő megállapodások pénzügyi kihatásai:
Nem voltak ilyen tételek.



15. Támogatások bemutatása:

15.1.
Támogatási program elnevezése: NAV 1%
Támogatás forrása: - központi költségvetés

- önkormányzati költségvetés
- nemzetközi forrás
- más gazdálkodó

Támogatás időtartama: nincs időtartam: 2021-2022
Támogatási összeg: 65.148,-Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0,-Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 0,-Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 65.148,-Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő . vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
- Személyi:
- Dologi:
- Felhalmozási:

15.2.

Támogatási program elnevezése: NAV 1%
Támogatás forrása: - központi költsé~vetés

- önkormányzati költségvetés
- nemzetközi forrás
- más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020-202 1
Támogatási összeg: 30.653,-Ft

- ebből atárgyévre jutó összeg: 30.653,-Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 30.653,-
- tárgyévben folyósított összeg: 0,-Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
- Személyi:
- Dologi: 30.653.- Ft
- Felhalmozási:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 2020-ban folyósított 30.653,- Ft
SZJA1%-ból 30.653,- lett éjjeli szekrény vásárlásra az idősotthon számára felhasználva.
A 2021-ben folyósított összeg a következő évben kerül felhasználásra.

15.3.

Támogatási program elnevezése: Sószoba kialakítása (Bölcsöde)
Támogatás forrása: - központi költségvetés

- önkormányzati költségvetés



- nemzetközi forrás
- más ~azdá1kodó (Ziehi Abegg Kft, Noa Kft, Marylla Kft)

Támogatás időtartama: nines időtartam 2021-2022
Támogatási összeg: 170.000,-Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0,-Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 0,-
- tárgyévben folyósított összeg: 170.000,-Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
- Személyi:
- Dologi:
- Felhalmozási:

15.4.

Támogatási program elnevezése: Bölcsöde és Idősotthon működésének támogatása
Támogatás forrása: - központi költségvetés

- önkormányzati költségvetés
- nemzetközi forrás
- más ~azdá1kodó (Közút Kft)

Támogatás időtartama: nines időtartam
Támogatási összeg: 1.000.000Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg 1 .000.000~-Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 304.147,-
- tárgyévben folyósított összeg: 1.000.000,-Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogeímenként
- Személyi:
- Dologi: 304.147
- Felhalmozási:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 2021-ban folyósított 1.000.000,-
Ft támogatásból 304.147,- lett éjjeli szekrény vásárlásra az idősotthon számára felhasználva.



16. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

A közalapítvány kuratóriuma a lehetőségeit figyelembe véve az alábbi tevékenységet tervezte
és hajtotta végre 2021-ben:

Rajzpályázatot hirdettünk a város általános iskoláiban az „Idősek Világnapja” alkalmából az
„én nagyszüleim címmel. A pályázat célja volt, hogy felhívjuk a gyermekek figyelmét a család
és az idős hozzátartozókkal való kapcsolatok ápolásának fontosságára.
Támogatást gyűjtöttünk a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ által
működtetett Idősek Otthona és bölcsőde működési körülményeinek javítására. Az Idősek
Otthonát kényelmi kisbútorok beszerzésével támogattuk, a bölcsődét egy új „só szoba”
kialakításához szükséges berendezési tárgyakkal.

A rajzpályázatra az óvodákból 29, az általános iskolákból összesen 78 pályamű érkezett (alsó
tagozat: 60 db, felső tagozat 18 db). A legjobb pályázatokat a Marcali Városi „Idősek
Világnapi” rendezvényen első, második és harmadik győztes kategóriában díj azásban
részesítettük, valamint a legjobban sikerült rajzokból kiállítást szerveztünk.
A támogatói adományokból az Idősek Otthona lakói számára éjjeli szekrényeket szereztünk be
és adományoztunk. A bölcsődei „só szoba” kialakításához árajánlatokat gyűjtöttünk só,
sótéglák, párologtató sókristály, valamint saltdome sóterápiás készülék beszerzéséhez, melyet
meg is rendeltünk, de csak 2022-ben érkezett meg.

Kelt: Marcali, 2022.04.30.

Hartal Katalin
gazdálkodó képviseletére
jogosult személy aláírása



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-09 08:25:42. Érkeztetési szám: EB00577210

14 Kaposvári Törvényszék

Marcali Mentők Közalapítvány

1 4 0 1 0 0 0 2 0 9 7 2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .09  08 .30 .36



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

14 Kaposvári Törvényszék 2 0 2 1

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

Marcali Mentők Közalapítvány

8 7 0 0 Marcali

Kossuth Lajos utca

41.

    

1 4 0 1 0 0 0 2 0 9 7

1 5 0 0 P k 6 0 1 8 2  1 9 9 8

1 8 7 6 9 5 3 3 1 1 4

Mencseli Imre

Marcali 2 0 2 2 0 4 1 1

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .09  08 .30 .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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Marcali Mentők Közalapítvány

Adatok ezer forintban

1 669 4 016

1 669 4 016

3 778 3 209

3 778 3 209

5 447 7 225

3 851 4 602

50 50

2 985 3 801

816 751

1 5

1 5

1 595 2 618

5 447 7 225

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .09  08 .30 .36



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Marcali Mentők Közalapítvány

Adatok ezer forintban

2 053 5 732 2 053 5 732

400 400

1 013 3 070 1 013 3 070

1 013 3 070 1 013 3 070

35 36 35 36

2 088 5 768 2 088 5 768

2 014 2 776 2 014 2 776

579 2 732 579 2 732

165 165

673 2 081 673 2 081

20 39 20 39

1 272 5 017 1 272 5 017

1 088 3 796 1 088 3 796

816 751 816 751

0 0 0 0

816 751 816 751

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .09  08 .30 .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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Marcali Mentők Közalapítvány

Adatok ezer forintban

1 140 1 140

1 720 2 422 1 720 2 422

1 040 2 776 1 040 2 776

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .09  08 .30 .36



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Marcali Mentők Közalapítvány

8 7 0 0 Marcali

Kossuth Lajos utca

41.

    

1 5 0 0 P k 6 0 1 8 2  1 9 9 8

1 4 0 1 0 0 0 2 0 9 7

1 8 7 6 9 5 3 3 1 1 4

Mencseli Imre

Egészség,egézségmegőrzés

Eütv.1997.évi CLIV.94-96. §

Lakosság,mentődolgozók

20000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .09  08 .30 .36



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Marcali Mentők Közalapítvány

8 7 0 0 Marcali

Kossuth Lajos utca

41.

    

1 5 0 0 P k 6 0 1 8 2  1 9 9 8

1 4 0 1 0 0 0 2 0 9 7

1 8 7 6 9 5 3 3 1 1 4

Mencseli Imre

Egészségmegőrzés,betegellátás

Eü.Tv.

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .09  08 .30 .36



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Marcali Mentők Közalapítvány

Adatok ezer forintban

Eszköz beszerzés. mentőállomés korszerűsítés 1 009 2 996

Oktatás továbbképzés 55 0

Pályázat 1 431

1 064 4 427

1 064 4 427

elnök 0 0

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .09  08 .30 .36



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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. Adózott 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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Marcali Mentők Közalapítvány

Adatok ezer forintban

2 088 5 768

1 720 2 422

368 3 346

1 272 5 017

165

1 088 3 796

816 751

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .09  08 .30 .36



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Marcali Mentők Közalapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .09  08 .30 .36



I. A szervezet azonosító adatai, bemutatása

Név: Marcali Mentők Közalapítvány
Székhely: 8700 Marcali Kossuth Lajos u. 41.
Bejegyző határozat száma: 1500/Pk.60182.-1998
Nyilvántartási szám: 14-01-0002097
Szervezetünk jogállása: Közhasznú

Jogszabályi háttér

1.

·

·

·

2.
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!
· A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról

2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
sajátosságairól

A beszámolási forma:

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő 
beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján  a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt 
biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.

350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 
kérdéseiről

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, 
körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli 
politikánkat.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat!

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 
kormányrendelet 3-es és 4 sz mellékletének!

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

         Marcali Mentők Közalapítvány  

A számviteli politika főbb vonásai

A Civil szervezet  a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben  
meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája:a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti.

2021.



· A mérlegkészítés időpontja: 2022. március 15.

3. A beszámoló készítése, aláírása: 
· A beszámoló nyelve: Magyar
· Aláíró: Elnök

4.

5.

6.

7.

. évi eredmény változása: 0 eFt

8.

II.

1.
a)

·

·

·

·

·

·

b)

·

·

·

·

c)

·

·

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

A bekerülési érték:

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;

saját előállításkor a közvetlen költségek;

speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor 
egy összegben.

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen 
(készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz 

Az értékcsökkenés leírás módszerei:

A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!

Könyvvizsgálati kötelezettség

A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a 
gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett 
változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

Az eszközök értékelése:

ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

Összehasonlíthatóság biztosítása

 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a 
folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; 
az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-
haszon összevetésének elve.

A számviteli alapelvek érvényesítése:



d)

·

·

·

·

e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak

2.

3.

III.

1.

2.

3.

4.

20% 0 eFt

-

A mérlegben jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

-

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

IV.

Piaci értékelés

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

Információk a kötelezettségekről

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és 
ráfordítások az adott évben nem fordultak elő!

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;

a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;

a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;

a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és 
kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; 

A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján:

A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, szervezeti formája 
okán.

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

Tájékoztató adatok

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása

A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

Valós értékelésen történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.



1.
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma: 0 fő

2.

-
-

3. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

4.

5.

6.

7.

2022. március 16.

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Képviseletre jogosult személy 
aláírása

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a 

szokásos piaci feltételek között valósult meg.

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett 

Szervezetünk közhasznú jogállására tekintettel a támogatásainkra vonatkozó adatokat jelen kiegészítő melléklet 
mellékleteiként közöljük!

A közhasznú jogállású szervezetek támogatásainak bemutatásáról

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről 

A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

A felügyelő bizottság nevében vállalt garancia nincs. 

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a 
beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. 

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók



Oldalszám: 1

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés x

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg: 2021.
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

visszatérítendő vissza nem térítendő x

400,000 ft

0 eFt

         Marcali Mentők Közalapítvány  
Támogatási programjai

Támogatás időtartama:

Támogatás forrása:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogatás típusa:

2021.

Marcali Város Önkormányzata

Összesen

forint

Rendezvényre haszáltunk fel: "120 éves a Marcali mentés"

Főbb tevékenységeinka lakossági tájékoztatás,egészségmegőrzés,metőellátáshoz szükséges felszerelések, 
eszközök beszerzése,épület belső ingóságainak felújítása,cseréje. 2021. évben legnagyobb programunk a "120 
éves a Marcali mentés" amelyet igen nagy érdeklődés követett. Az egész napos színes kulturális,gastronómiai és 
gyermekprogramok mellett a lakosság betekintést nyerhetett a mindennapi munkákba egy nagyszabású, a 
Marcali Tűzoltókkal közös mentési bemutató keretén belül. A mentési bemutató mellett nagy sikerű érdeklődést 
aratott a sármelléki mentőhelikopter. a rendőrök és a Mentőmúzeum kitelepülése.A gyermekeket légvár és 
játszóház szórakoztatta. Főzőverseny keretében történt az étkeztetés.Egész nap egészségügyi szűrőprogramokra, 
véradásra volt lehetőség.A rendezvényre kb. 1000 fő látogatott el.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Személyi
Dologi
Felhalmozási

400,000 ft



Oldalszám: 2

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

visszatérítendő vissza nem térítendő x

100,000 ft

0 eFt

Támogatás forrása:

         Marcali Mentők Közalapítvány  
Támogatási programjai

forint

Mentők Napja
MESZK

Főbb tevékenységeinka lakossági tájékoztatás,egészségmegőrzés,metőellátáshoz szükséges felszerelések, 
eszközök beszerzése,épület belső ingóságainak felújítása,cseréje. 2021. évben legnagyobb programunk a 
"120 éves a Marcali mentés" amelyet igen nagy érdeklődés követett. Az egész napos színes 
kulturális,gastronómiai és gyermekprogramok mellett a lakosság betekintést nyerhetett a mindennapi 
munkákba egy nagyszabású, a Marcali Tűzoltókkal közös mentési bemutató keretén belül. A mentési 
bemutató mellett nagy sikerű érdeklődést aratott a sármelléki mentőhelikopter. a rendőrök és a 
Mentőmúzeum kitelepülése.A gyermekeket légvár és játszóház szórakoztatta. Főzőverseny keretében 
történt az étkeztetés.Egész nap egészségügyi szűrőprogramokra, véradásra volt lehetőség.A rendezvényre 
kb. 1000 fő látogatott el.

Támogatás időtartama: 2021.

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

100,000 ft



Oldalszám: 3

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg: 765,000 ft
o ebből a tárgyévre jutó összeg: 765,000 ft
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

visszatérítendő vissza nem térítendő x

765,000 ft

0 eFt

Támogatás forrása:

         Marcali Mentők Közalapítvány  
Támogatási programjai

forint

Önkormányzatok

Főbb tevékenységeinka lakossági tájékoztatás,egészségmegőrzés,metőellátáshoz szükséges felszerelések, 
eszközök beszerzése,épület belső ingóságainak felújítása,cseréje. 2021. évben legnagyobb programunk a "120 
éves a Marcali mentés" amelyet igen nagy érdeklődés követett. Az egész napos színes kulturális,gastronómiai és 
gyermekprogramok mellett a lakosság betekintést nyerhetett a mindennapi munkákba egy nagyszabású, a 
Marcali Tűzoltókkal közös mentési bemutató keretén belül. A mentési bemutató mellett nagy sikerű 
érdeklődést aratott a sármelléki mentőhelikopter. a rendőrök és a Mentőmúzeum kitelepülése.A gyermekeket 
légvár és játszóház szórakoztatta. Főzőverseny keretében történt az étkeztetés.Egész nap egészségügyi 
szűrőprogramokra, véradásra volt lehetőség.A rendezvényre kb. 1000 fő látogatott el.

Támogatás időtartama:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Vásároltunk mentéstechnikai eszközöket,covid járvány miatt fertőtlenítő eszközöket,épület belső és külső 
felújítása, beépíthető szekrények.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



Oldalszám: 4

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó x

Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

visszatérítendő vissza nem térítendő x

830,000 ft

0 eFt

Támogatás forrása:

         Marcali Mentők Közalapítvány  
Támogatási programjai

forint

Gazdálkodó szervezetek

Főbb tevékenységeinka lakossági tájékoztatás,egészségmegőrzés,metőellátáshoz szükséges felszerelések, 
eszközök beszerzése,épület belső ingóságainak felújítása,cseréje. 2021. évben legnagyobb programunk a "120 
éves a Marcali mentés" amelyet igen nagy érdeklődés követett. Az egész napos színes kulturális,gastronómiai és 
gyermekprogramok mellett a lakosság betekintést nyerhetett a mindennapi munkákba egy nagyszabású, a 
Marcali Tűzoltókkal közös mentési bemutató keretén belül. A mentési bemutató mellett nagy sikerű érdeklődést 
aratott a sármelléki mentőhelikopter. a rendőrök és a Mentőmúzeum kitelepülése.A gyermekeket légvár és 
játszóház szórakoztatta. Főzőverseny keretében történt az étkeztetés.Egész nap egészségügyi szűrőprogramokra, 
véradásra volt lehetőség.A rendezvényre kb. 1000 fő látogatott el.

Támogatás időtartama: 2021.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Mentéstechnikai eszközök beszerzését,reprezentációs és szóróanyagok beszerzését,valamint 
relreációs,csapatépítő programok megvalósítását hajtottuk végre.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

830,000 ft



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-24 13:55:26. Érkeztetési szám: EB00586271

14 Kaposvári Törvényszék

MARCALI VÁROS ÓVODÁIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

1 4 0 1 0 0 0 1 7 2 8 2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  16 .02 .05



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

14 Kaposvári Törvényszék 2 0 2 1

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

MARCALI VÁROS ÓVODÁIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

8 7 0 0 Marcali

POSTA köz

3

    

1 4 0 1 0 0 0 1 7 2 8

1 5 0 0 P k 2 1 8 8 9  1 9 9 6

1 8 7 6 5 6 2 5 1 1 4

BERTALAN MÓNIKA

MARCALI 2 0 2 2 0 5 1 8

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  16 .02 .05



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

MARCALI VÁROS ÓVODÁIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Adatok ezer forintban

201 438

201 438

201 438

201 438

50 50

696 151

-545 237

201 438

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  16 .02 .05



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

MARCALI VÁROS ÓVODÁIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Adatok ezer forintban

460 347 460 347

460 347 460 347

460 347 460 347

460 347 460 347

1 005 110 1 005 110

1 005 110 1 005 110

-545 237 -545 237

-545 237 -545 237

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  16 .02 .05



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

MARCALI VÁROS ÓVODÁIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Adatok ezer forintban

141 147 141 147

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  16 .02 .05



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

MARCALI VÁROS ÓVODÁIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

8 7 0 0 Marcali

POSTA köz

3

    

1 5 0 0 P k 2 1 8 8 9  1 9 9 6

1 4 0 1 0 0 0 1 7 2 8

1 8 7 6 5 6 2 5 1 1 4

BERTALAN MÓNIKA

NEVELÉS,OKTATÁS,KÉPESSÉGFEJLESZTÉS,ISMERETTERJESZT

1997.ÉVI CLVI. TÖRVÉNY 26§4.

ÓVODÁS GYERMEKEK

330

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  16 .02 .05



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

MARCALI VÁROS ÓVODÁIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Adatok ezer forintban

IRODASZER, FEJLESZTŐ ESZKÖZ 280 0

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZ 100 0

UDVARI JÁTÉKOK, SZEKRÉNYEK 600 100

980 100

980 100

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  16 .02 .05



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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. Adózott 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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

MARCALI VÁROS ÓVODÁIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Adatok ezer forintban

460 347

141 147

319 200

1 005 110

-545 237

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  16 .02 .05



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

MARCALI VÁROS ÓVODÁIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  16 .02 .05









A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-06-01 08:48:27. Érkeztetési szám: EB00611483

14 Kaposvári Törvényszék

Tűtvédelem Közalapítvány

1 4 0 1 1 8 6 1    2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  07 .00 .44



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

14 Kaposvári Törvényszék 2 0 2 1

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

Tűtvédelem Közalapítvány

8 7 0 0 Marcali

Rákóczi utca

11

    

1 4 0 1 1 8 6 1    

1 4 0 0 P k 6 0 1 5 6  1 9 9 7

1 8 7 6 7 1 2 2 1 1 4

Samu Tibor

Marcali 2 0 2 2 0 5 3 1

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  07 .00 .44



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Tűtvédelem Közalapítvány

Adatok ezer forintban

543 603

543 603

4 535 3 468

669 669

3 866 2 799

5 078 4 071

4 854 3 848

100 100

5 075 4 754

-321 -1 006

10 10

10 10

214 214

5 078 4 072

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  07 .00 .44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Tűtvédelem Közalapítvány

Adatok ezer forintban

215 0 215 0

215 0 215 0

215 215

90 782 90 782

308 224 308 224

138 138

536 1 006 536 1 006

-321 -1 006 -321 -1 006

-321 -1 006 -321 -1 006

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  07 .00 .44



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Tűtvédelem Közalapítvány

Adatok ezer forintban

7 7

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  07 .00 .44



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Tűtvédelem Közalapítvány

8 7 0 0 Marcali

Rákóczi utca

11

    

1 4 0 0 P k 6 0 1 5 6  1 9 9 7

1 4 0 1 1 8 6 1    

1 8 7 6 7 1 2 2 1 1 4

Samu Tibor

környezetvédelem-tűzvédelem

1997 CLXVI tv 26 c/9

10000
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Tűtvédelem Közalapítvány

Adatok ezer forintban

SZja 1% 7

7

7
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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. Adózott 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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Tűtvédelem Közalapítvány

Adatok ezer forintban

215 0

7

208 0

536 1 006

-321 -1 006
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Tűtvédelem Közalapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  07 .00 .44



Tűzvédelem Közalapítvány 
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

2021.december 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcali, 2022.május 31. 
 
 
                                                                                                                 képviselő 
 
 
 
 
 
 
 
 

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenk alátámasztva" 
 

I. 



 Általános rész 
 
1. Az egyesület bemutatása 
 
            A cég neve:  Tűzvédelem Közalapítvány 
 Székhelye:  8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
 Az alapítás éve: 1997 
 
 
2. A számviteli politika rövid ismertetése 
  
  a.) Az éves beszmoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások 
 

A számvitelről szóló 2001. évi LXXIV. Törvénnyel módosított 2000. évi C törvényben       
(továbbiakban: Szt) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a 
forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. 
Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá az egyesüet Számviteli politikájában 
meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, növeltük azt a Szt., valamint 
egyesületünk Számviteli politikája szerinti visszaírás összegével. 
 
– az egyesület nem ért az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedét jelntő 
befektetések értékhelyesbítésének lehetőségéve. 
– az egyesület küldöldi pénzérékre szóló eszközökkel és kötelezettségekken nem 
rendelkezik 
– az értékelési elvek az előző üzleti évhez viszonyítva nem változtak. 
 
b.) Az értékecsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága. 
 
Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása 
 
Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika lapján, a várható használati időnak 
megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineális leírással 
állapítjük meg éves gyakorisággal. 
 
A 200.000 Ftegyedi beszerzési érték alatti (un. Kis értékű) tárgyi eszközök beszrzési árát a 
használatba vételkor egy összegben szmoljuk el értékcsökkenési leírásként. 
 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 
 
Az egyesület nem számolt el terven felüli értékcsökkenést. 
 
c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása 
 
Nem merült fel az üzleti évben alapítási, átszervezési költség. 
 
d.) Céltartalék képzése 
 
Az egyesület nem képzett céltartalékot. 
 

Egyesületünk 2021-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet 
 

II. 



A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
 
 
 
 

1 Mérleghez kapcsolódó kiegészítséek 
 
1.1 A számviteli törvényben rögzített kötelező előírások 

– az adatok az előző évivel összehasnolíthatók, 
– a mérleg egyes tételeinek átrendezésére nem került sor 
– a mérleg formátumot nem változtattuk 
– előző évtől eltérő értékelést nem alkalmaztunk 
– értékvesztést nem számoltunk el 
– az értékhelyesbítés a mérlegben nem szerpel 
– devizás tételekkel nem rendelkezik az egyesület 
– nincs hosszú lejáratú kötelezettsége az egyesületnek 
– tárgyi eszközök, immateriális javak részletezését külön melléklet tartalmazza 
– a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek az egyesület 
tulajdonában. 
 

1.2                  A számviteli törvényben nem szabályozott tételek 
 -           érték nélkül nyilvántartott vagyontáryaink nincsenek 
–            árfolyam változások nem hatottak az egyesület eszközeire, forrásaira 
–            immobil készletekken nem rendelkezik 
–            az egyesület követelésinek összege 0 eFt 
 
 
 

2. Eredmény- kimutatásához kapcsolódó kiegészítések 
 
2.1 A Szt-ben rögzített kötlelező előírások 
           -     az adatok az előző évivel összehasnonlíthatók 

– az eredmény.kimutatás készítésénél nem tértünk át az egyik eljásáról (változatról) a 
másikra 
– az eredmény-kimutatás egyes tételeit nem vontuk össze 
– a kapott támogatások összei az alábbiak szrint oszlanak meg. 
 

Megnevezés Összeg (eFt) 

Központi költségvetési (szja 1%) 0 

Marcali Önkormányzata                                  0 

Összesen 0 
 
 
– kutatás és kisérleti fejlesztés költségei nem volatk tárgy évben 
– aktivált saját terljesítmény értéke 0, 
 
 
 
 
 



 
3. Tájékoztató rész 
 
3.1 A Szt-ben rögzített kötelező előírások 

–           Szt-en előírtakon túlmenően nincs szükség további információk megadására, mivel a         
számviteli alapelvek érvényesítéte elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az 
eredmény-kimutatásban történő bemutatásához 
–         nincsenek a Szt előírásaitől való olyan kivételes eltérések, amelyek az eszközökre, 
forrásokre, pénzügyi helyzetre és eredményre gyakorolt hatása a valós összképhez szükséges 
–              az üzleti év mérleg forulónapját nem változtattuk meg 
-           mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek 
– lekötött tatlék nem szerepel a mérlegben 
 
 

A kiegészítő mellékletben nem minden esetben találhatóak meg azok az információ, amelykre ugyan 
törvény hivatkozik, de szerveztünknél a teételek, az eszközök és források nem léteznek, illetve a 
bevételek és ráfordításon nem fordulnak elő. 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kiegészítő melléklet kimutatásainak jegyzéke 

 
 
 

 Megnevezés       Kimutatás száma 
 
 
Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok 
– Bruttó érték változása       1/a sz. kimutatás 
– Halmozott értékcsökkenés változása     1/b sz. kimutatás 
– Tárgyévi értékcsökkenési leírás     1/c sz. kimutatás 
– Értékhelyesbítés       1/d sz. kimutatás 
 
 
Tárgyieszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok 
– Bruttó érték változása       2/a sz. kimutatás 
– Értékcsökkenés váloztása      2/b sz. kimutatás 
– Tárgyévi értékcsökkenési leírás     2/c sz. kimutatás 
– Értékhelyesbítés       2/d sz. kimutatás 
 
 

1/a sz. kimutatás 
Immatreiális javak állományváltozása 
 
a) Bruttó érték változása        Adatok ezer Ft-ban 

Megnvezeés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 

Vagyoni értékű jogok      

Üzleti és cégérték      

Szellemi termékek      

Kisérl.fejl.aktivált ért      

Alap.-átszerv.akt.ért.      

 
1/b.sz. kimutatás 

 
b) Halmozott értékcsökkenés változás                  Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 

Vagyoni értékű jogok      

Üzleti vagy cégérték      

Szellemi termékek      

Kisérl.fej.akt.értéke      

Alap-átszerv.akt.ért.      

 
 

 
 
 



1/c sz kimutatás 
 
c) Tárgyévi értékcsökkenési leírás                    Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Tervszerinti leírás Tervel felülei 
leírás 

Összesen 

Lineáris Degresszív Teljesítm.arányo
s 

Vagyoni értékű jogok      

Üzleti vagy cégérték      

Szellemi termékek      

Kisérl.fej.akt.értéke      

Alapít-átszerv.akt. Ért.      

 
1/d sz kimutatás 

 
d) Értékhelyesbítés            Adatok ezer Ft-ban  

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

Vagyoni értékű jogok     

Szellemi termékek     

 
2/a sz kimutatás 

 
Tárgyi eszközök állományváltozása 

 
a)Bruttó érték változása                               Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró 

Ingatlanok és kapcs. 
vagyoni értékű jogok 

     

Műszaki berend. felsz. 
járművek 

     

Egyéb ber. felszerel. 
járművek 

11086 224   11308 

Tenyészállatok      

Beruházások      

 
2/b sz kimutatás 

 
d) Értékhelyesbítés             Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

Ingatlaok és a kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 

    

Műszaki berendezések, gépek, 
járművek 

    

Egyéb berendezések, felszerlések, 
járművek 

    



 
c) Tárgyévi értékcsökkenési leírás                    Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Tervszerinti leírás Tervel felülei 
leírás 

Összesen 

Lineáris Degresszív Teljesítm.arányo
s 

Ingatlanok és 
kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 

     

Műszaki 
berendezések, gépek 
járművek 

     

Egyéb berendezések 
felszer. járművek 

224    224 

 
1/d sz kimutatás 

 
d) Értékhelyesbítés            Adatok ezer Ft-ban  

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

Ingatlaon és kapcs.vagyon 
értk.jogok 

    

Műszaki ber.,gépek járművek     

Egyéb ber.felszer.járművek     
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