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I.  AZ „ ELTE AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ M ŰVELŐDÉSÉRT” ALAPÍTVÁNY  
BEMUTATÁSA 

 
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar Művelődésszervező Tanszék 
„Az Élethosszig Tartó Művelődésért” Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) 2001. március 
21-én alakult. 
Jelenlegi székhelye: 2626 Nagymaros, Nap utca 1/A. 
 
Az Alapítvány fő tevékenységi köre: Az Alapítvány célja olyan képzési programok alkotása, 
képzési alkalmak szervezése iskolarendszeren kívüli formában, amelyek a különböző 
korosztályok önismeretének, műveltségének, életlehetőségeinek, életminőségének, szakmai 
kompetenciájának fejlesztéséhez az ismeretek gyarapítását, képességek kibontakozását 
biztosítják. 
Az Alapítvány felnőttképzési programjai, képességfejlesztő tanfolyamai, ismeretterjesztő 
alkalmai elő kívánják segíteni a tudatosabb életszervezést, az életproblémák önsegítő, 
hatékony megoldását, a természeti. a környezeti, a kulturális értékek megbecsülését, elő 
kívánják segíteni az alkotó erők kibontakozását.  
 
Az Alapítvány nyitott, hozzá bármikor és bárki pénzbeli vagy dologi adományt, hozzájárulást 
tehet. Vagyona az alapítói vagyonból és egyéb támogatásokból áll.  
 
Az Alapítvány bírósági bejegyzésétől, 2001. június 07-től, közhasznú szervezetként működik. 
 
A könyvvezetés: Az Alapítvány kettős könyvvezetést alkalmaz, melynek során érvényesíti a 
számviteli alapelveket. A könyvelés számítógépen könyvelőprogrammal történik. A 
tevékenység során előforduló vagyoni, jövedelmi helyzetre kiható eseményekről, a 
tulajdonban levő eszközökről és azok forrásairól, valamint a saját tőkében bekövetkezett 
változásokról folyamatos, zárt rendszerű nyilvántartást vezet az Alapítvány, és azt a naptári év 
végével zárja. 
 
 
II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ: 
 
Az Alapítvány a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves 
beszámolóját készít a számviteli törvényben előírtaknak megfelelően. Eredménykimutatását 
„A” típusú összköltség eljárással készíti. 
 
A 2011. évi üzleti év 2011.01.01-től 2011.12.31-ig tart. 
A mérlegkészítés időpontját az Alapítvány 2012.03.31-ban határozta meg. A beszámoló 
aláírásának dátuma, a beszámolót elfogadó kuratóriumi ülést követő dátum. 
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Az Alapítvány 2011. évi számviteli beszámolója a mellékelt mérlegből és 
eredménykimutatásból áll. 
Az Alapítványnak a tárgyévben befektetett eszköze nem volt, tárgyi eszközökkel 1 db 
lézernyomtatóval és 1 db notebookkal rendelkezett Mindkét eszköz kis értékű - 100.000,- Ft 
alatti bruttó értékű - tárgyi eszköz.  
 
Az Alapítvány a tárgyévben nem rendelkezett készletekkel. 
Az Alapítvány vagyonát kizárólag adományokkal, támogatásokkal gyarapította.  
 
EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
a, Bevételek: 
 KIM – NCA támogatás             1.850 eFt 
 ELTE támogatás              2.077 eFt 
 Magánszemélytől kapott adományok   190 eFt 
 SZJA 1%-os támogatás         6 eFt 
 Közhasznú tevékenység bevétele      15 eFt 
 Bankkamat         14 eFt 
      Összesen:          4.152 eFt 
 
b, A közhasznú tevékenység ráfordításainak részletezése: 

Irodaszer:         75 eFt 
Kisebb anyag jellegű költségek:    124 eFt 

      Összesen:             199 eFt 
 
Terembérleti díjak:      358 eFt 
Utazási költségek:        50 eFt 
Oktatások, szakmai gyakorlatok költségei:   979 eFt 
Szakértői költségek:      160 eFt 
Humán kutatás fejlesztés:       30 eFt 
Nyomdaköltségek:              1.159 eFt 
Könyvelés:       100 eFt 
Postaköltség:         40 eFt 
Fénymásolás, irodai jellegű szolgáltatások költségei:   86 eFt 
Honlap, web szolgáltatások:       72 eFt 
Szakmai rendezvények szervezési, catering költségei: 210 eFt 
Fordítás:         60 eFt 

      Összesen:          3.304 eFt 
 
Bankköltség:         30 eFt 

      Összesen:    30 eFt 
 
 Személyi jellegű kifizetések reprezentációs költségek:   13 eFt 
     utazási bérlet     63 eFt 
 Bérjárulékok:         12 eFt 
 Értékcsökkenési leírás (kis értékű tárgyi eszközök):    90 eFt 
 
         Mindösszesen:          3.710 eFt 
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III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁ S: 
 
A Saját tőke összetétele:  a, Induló tőke:             100 eFt 
    b, Tőkeváltozás:        +    30 eFt 
    c, Tárgyévi közhasznú eredmény:      +  441 eFt 
    Saját tőke:              571 eFt 
 
Az Induló tőke az Alapítvány alapításakor a tagok által befizetett vagyon. A Tőkeváltozás a 
2010. év eredményét tükrözi. A Tárgyévi eredmény a közhasznú alaptevékenység eredménye 
(nyereség).  
 
 
IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA: 
 
Az Alapítványhoz a tárgyévben cél szerinti juttatásokra befolyt összegek nem voltak. 
 
Az Alapítvány által a továbbutalt cél szerinti juttatás nem volt. 
 
 
V.  A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVT ŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT 
ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAP OTT 
TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA: 
  
Az Alapítvány a 2011. évben központi költségvetési támogatást az alábbiak szerint kapott: 
 
KIM Irányító szervezet (NCA) támogatása:           1.850 eFt 
Az Alapítvány a 2011. évben helyi önkormányzati támogatást nem kapott.  
Az Alapítvány a 2011. évben sz SZJA 1%-os felajánlásokból kapott támogatása:  6 eFt 
 

VI.  A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA 
 
Az Alapítvány a 2011. évben a KIM Irányító szervezet (NCA) 2010. évi támogatását 200 eFt 
azaz a támogatás teljes értékében használta fel:  humán kutatás fejlesztés, előadói díj.
  
Az Alapítvány a 2011. évben a KIM Irányító szervezet (NCA) 2011. évi pályázati 
támogatásait 1.850 eFt azaz a támogatás teljes értékében használta fel:  
területek: terembérleti díj, szakmai előadói díjak, rendezvényekkel kapcsolatos költségek, 
catering, nyomdai munkák, grafikai szerkesztés, honlap tervezés. 
 
A 2010-ben kapott SZJA 1%-os támogatást az Alapítvány az alábbiak szerint használta fel 
2011-ben: 
A működési költségeire (könyvelési költség) az összeg 30 %-át használta fel: 8 eFt értékben. 
A cél szerinti tevékenységéhez az Alapítvány az összeg 70%-át tárgyévben nem használta fel, 
így a tartalékolt teljes összeg: 34 eFt. 
Az Alapítvány a 2011. évben sz SZJA 1%-os felajánlásokból kapott támogatását 6 eFt 
értékben a tárgyévben nem használta fel. 
Az Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 
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VII. A VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK: 
 
Az Alapítvány vezetése részére (Kuratórium) tiszteletdíjat nem állapított meg tárgyévre. 
Prémium nem került elhatárolásra, egyéb járandóság nem került elszámolásra. A 
tisztségviselők feladatukat társadalmi munkában látják el. 
 
Felügyelő Bizottság nem működik az Alapítványnál. 
Munkabér kifizetés nem történt. 
 
 
 
 
Budaörs, 2012.05.30. 
             a szervezet vezetője  

(képviselője) 


