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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

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

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 1 1 0 4 5 2   2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.28 18.11.16



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 6

1 1 1 2 BUDAPEST

IGMÁNDI utca

33

    

0 1 0 1 1 0 4 5 2   

1 6 P k 6 0 8 9 0  2 0 0 7 2  

1 8 2 6 3 5 9 4 1 4 3

PAP ÁGNES

BUDAPEST 2 0 1 7 0 5 1 1

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.28 18.11.16



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

932 2 099

932 2 099

932 2 099

853 1 916

300 300

161 553

392 1 063

79 183

79 183

932 2 099
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. 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, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

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)

938 1 881 938 1 881

217 217

217 217

938 2 098 938 2 098

938 2 098 938 2 098

220 492 220 492

128 518 128 518

198 25 198 25

546 1 035 546 1 035

546 1 035 546 1 035

392 1 063 392 1 063

392 1 063 392 1 063

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.28 18.11.16



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. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év
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PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

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

1 1 1 2 BUDAPEST

IGMÁNDI utca

33

    

1 6 P k 6 0 8 9 0  2 0 0 7 2  

0 1 0 1 1 0 4 5 2   

1 8 2 6 3 5 9 4 1 4 3

PAP ÁGNES

nevelés, oktatás, ismeretterjesztés,

2011 évi CXC tv 19,47,61,62 §

pedagógusok, diákok, idegenvezetők

850

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.28 18.11.17



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

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

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.28 18.11.17



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

938 2 098

938 2 098

546 1 035

128 518

546 1 035

392 1 063

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.28 18.11.17



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

KRÓKUSZ PROJEKT

HETIreland  -  EU Pályázati támogatás

2016.10.-2017.04.

720 000

217 000

217 000

217 000

217 000

217 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.28 18.11.17



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.28 18.11.17



PK-242
PK-142-02 Szöveges beszámoló

szembenezes16.05.16.szövegesbeszámoló.pdf



2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
a)  alapcél  szerinti  kutatás  –  a  legújabb  régészeti  és  történettudományos  kutatási  eredmények
megismertetését szolgáló programok 

b)  nevelés,  oktatás,  ismeretterjesztés  –  a  tanárok  munkáját  segítő  workshopjaink,  XX.  századi
kortanúkat  megszólaltató  történelem  óráink,  idegenvezető-képzésünk,  a  nemzetközi  Crocus
programhoz csatlakozó magyar közoktatási pilot projektjeink

c)  kulturális  tevékenység  –  a  BTM  együttműködésével  megvalósuló  programok  (múzeumi
foglalkozások, bemutatók)

d) kulturális örökségvédelem – a KÖN és a Kutatók éjszakája keretében megvalósított sétáink és egyéb
programjaink, a BTM-mel közös idegenvezetői és tanári felkészítők

e) emberi és állampolgári jogvédelem – a Krókusz Projekt c. kezdeményezésünkben az előítélet és a
kirekesztés  és  a  vele  szembeni  fellépés  fel-  és  megismertetése,  az  emberi  jogok egymáshoz való
viszonyának feldolgozása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 közhasznú tevékenység megnevezése
a) tudományos tevékenység,
b) nevelés, oktatás, ismeretterjesztés,
c) kulturális tevékenység,
d) kulturális örökségvédelem,
e) emberi és állampolgári jogvédelem
3.2 közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
nemtudom!
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja
a) bárki
b) pedagógusok, diákok, idegenvezetők
c-d) bárki
e) fiatalok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma
a) 70 fő
b) 850 fő
c) 80 fő
d) 250 fő
e) 500 fő
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Programjainkban a célok együtt valósultak meg. 
Főbb programjaink:  a  Budapesti  Történeti  Múzeummal  közös „Ismeretlen Budavár”  idegenvezető-
képzés  és  „Tanárok  éjszakája”  képzés  (a  világörökség  legújabb  kutatási  eredményeinek
megismertetésére),  Kulturális  Örökség  Napjai  séták  (Budai  vár),  56-os  emlékezet  (bringás
„történelemórák” kortanúkkal a történelmi helyszíneken), Kutatók Éjszakája programok (beavatás a
tudományos megismerés folyamatába), egyetemi képzés (rendhagyó egyetemi történelemórák, XX.
századi kortanúkkal), az EU támogatta „Krókusz Projekt” általános- és középiskolás diákok és tanáraik
felkészítése (workshop az előítélet és a kirekesztés tanításához, diákprojektek megvalósításához) + a
témát feldolgozó diákprojektek

A következő oldalon a részletesebb szöveg!



Beszámoló
a 2016-os közhasznúsági jelentéshez

Idén  először  indíthattunk  az  Európai  Unió  támogatásával  megvalósult  programot,  ráadásul  az
alapítványunk számára fontos általános- és középiskolás csoport számára.
Az  Írországból  2005-ben  indult,  mára  12  ország  nyolcvanezer  diákja  részvételével  zajló
kezdeményezéshez 26 magyar iskolával (köztük két határon túlival) csatlakoztunk. A „Krókusz Projekt”
keretében idén először magyar fiatalok is virágot ültettek a Holokausztban megölt 1,5 millió társuk
emlékére, és saját projektjeikben dolgozták föl az előítélettel és kirekesztéssel kezdődő, akár gyerekek
meggyilkolásával is végződő utat. Hogy emlékeztessenek és felvérteződjenek. A felvérteződés módja,
hogy lehetőség szerint már a kezdetektől, és saját magukban is felismerjék a rossz jelenségeket, s
hogy fel tudjanak lépni ellene.
A pilotnak szánt, jövőre záruló projektet a diákok számára az érdeklődésüket fokozó játékkal és a
nemzetközi Facebook oldalhoz csatlakozás lehetőségével, a tanárok számára pedig az egymás közötti
kommunikációt biztosító Facebook csoport létrehozásával is segítettük.

További megvalósult programjaink zöme a Budapesti Történeti Múzeumhoz kötődik.
Együtt  indítottuk  el  a  tavaly  előkészített  „Ismeretlen  Budavár”  című  idegenvezető-képzéseket,
melyekben  a  világörökséghez  tartozó  Budai  Várat  elméleti  előadásokban  és  terepvezetéseken  a
legújabb  kutatások  fényében  ismerhetik  meg  a  részt  vevők.  Előadóink  a  kutatásban,  a  régészeti
leletek előkerítésében és feldolgozásában részt vett tudósok, akik a Vár keletkezésétől a kora újkori
történetig vezetnek végig a történelmen, ismertetik meg a tárgyi és irodalmi emlékeket.

A tények tovább vitelét szolgáló képzést negyvenen végezték el eredményesen.
A végzettek közül  önkéntes  sétavezetőink is  lettek.  Ők kalauzolták  a  Várban a  Kulturális  Örökség
Napjai programban velünk sétáló, „Hűlt helyek” után kutatókat.

A „Kutatók Éjszakája” és a „Múzeumok Éjszakája” programokat is közösen valósítottuk meg.
A főváros múltját bemutató régészeti emlékeket és a tudományos megismerés folyamatát interaktív
múzeumi és terepprogramokon, kerekasztal beszélgetéseken ismerhették meg a részt vevők.

„Hűlt  helyek”  sétáink  idén  újra  56-os  helyszínekre  is  vezettek.  Bringás  útitársainkat  a  kivégzések
évfordulóján, a megtorlás budapesti helyszínein vezettük végig.

Ezt a korszakot is érintették a kortanúk-egyetemisták találkozók.
A  XX.  századi  történelmi  traumák  megismertetésére,  megbeszélésére  szervezett  rendhagyó
történelemórákat az ELTE Tanárképző karán tartottuk. Témáink: 1956, kitelepítés, Holokauszt.

2016 fordulat a nyilvánosságban való jelenlétünkben
Elkészült  az  új  honlapunk  és  a  korábbinál  több  közösségi  médiafelületet  használunk.  Az  eddig
gondozott  Facebook oldalakon kívül  egy projekt  csoportot és több esemény oldalt  hoztunk létre,
valamint előkészítettük a XX. századi kibeszélő csoportunkat is.

Az előkészítő munkát és a technikai feladatokat idén is főként önkéntesekkel láttuk el, a programok
lebonyolításában szükséges szakembereknek pedig honoráriumot fizettünk.

2016-ban  nem  nyertünk  állami  pályázaton,  az  Európai  Uniós  projekttámogatás  (Krókusz  Projekt)
217.000 forint volt.



Támogatás nyomtatvány
2016-os beszámoló és közhasznúsági melléklet

a Krókusz Projekthez

támogatás forrása: nemzetközi
támogatás időtartama: ? (talán 2016. október – 2017. április)
támogatási összeg: ?
- ebből a tárgyévre jutó: 217 000
- tárgyévben felhasznált: 217 000
- tárgyévben folyósított: 217 000
támogatás típusa: nem visszatérítendő
tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
- személyi: ?
- dologi: ?
- felhalmozási: ?
- összesen: ?

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
oktatási segédlet szerkesztés, korrektúrázás
oktatási segédlet fordítása, korrektúrázás
szakmai program adaptálás hazai viszonyokra, fordítás
virághagyma, termőföld, ültetési eszközök vásárlása
oktatási segédlet csomagolása
oktatási segédlet postázása
adatbázis készítés
kapcsolattartás az iskolákkal
virággal az erőszak ellen! flashmobhoz eszközök
megállító tábla
workshop terembérlet
workshop előkészítés, vendéglátás...

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
ez - gondolom - uaz, mint a másik nyomtatvány, nem írom ide
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