
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év
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01 Fővárosi Törvényszék

SZEMBENÉZÉS ALAPÍTVÁNY
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2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .12 .15  14 .35 .12



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-642

2020. 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)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

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

SZEMBENÉZÉS ALAPÍTVÁNY

1 1 1 2 Budapest

IGMÁNDI utca

33

    

0 1 0 1 0 0 1 0 4 5 2

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

1 8 2 6 3 5 9 4 1 4 3

PAP ÁGNES

BUDAPEST 2 0 2 1 0 5 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .12 .15  14 .35 .13



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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

SZEMBENÉZÉS ALAPÍTVÁNY

1 573 1 172

1 573 1 172

1 573 1 172

1 564 922

300 300

1 663 1 264

-399 -642

9 250

9 250

1 573 1 172

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .12 .15  14 .35 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

SZEMBENÉZÉS ALAPÍTVÁNY

885 182 885 182

2 576 2 195 2 576 2 195

2 576 2 195 2 576 2 195

25 25

3 461 2 377 3 461 2 377

3 461 2 377 3 461 2 377

3 381 2 398 3 381 2 398

479 621 479 621

3 860 3 019 3 860 3 019

3 860 3 019 3 860 3 019

-399 -642 -399 -642

-399 -642 -399 -642

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .12 .15  14 .35 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

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

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

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

SZEMBENÉZÉS ALAPÍTVÁNY

2 576 2 170 2 576 2 170

25 25

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .12 .15  14 .35 .13



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-642

2020. év

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

SZEMBENÉZÉS ALAPÍTVÁNY

1 1 1 2 Budapest

IGMÁNDI utca

33

    

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

0 1 0 1 0 0 1 0 4 5 2

1 8 2 6 3 5 9 4 1 4 3

PAP ÁGNES

TUDOMÁNYOS, OKTATÁSI-NEVELÉSI, KULT. TEV

2011.ÉVI CXC TV 19,47,61,62 §

4-24 ÉVES FIATALOK, TANÁROK, IDEGENVEZETŐK

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .12 .15  14 .35 .13



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

SZEMBENÉZÉS ALAPÍTVÁNY

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .12 .15  14 .35 .13



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. 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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

SZEMBENÉZÉS ALAPÍTVÁNY

3 461 2 377

3 461 2 377

3 860 3 019

479 621

3 860 3 019

-399 -642

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .12 .15  14 .35 .13



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

SZEMBENÉZÉS ALAPÍTVÁNY

CROCUS PROJEKT

HOLOCAUST EDUCATION TRUST IRELAND

2019.09 -2020.04

2 720 000

1 386 000

1 386 000

2 170 000

0

1 386 000

0

1 386 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .12 .15  14 .35 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

SZEMBENÉZÉS ALAPÍTVÁNY

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .12 .15  14 .35 .13



Összefoglaló a 2020-es évről

Idén megtizedelte programjainkat a pandémia, de amit csak lehetett, online térbe tereltünk.
Nemzetközi oktatási-nevelési projektünk és történelemóráink is nagyobb rész így valósultak meg. A
felszabaduló időt rég tervezett projektfejlesztésre is használtuk: új idegenvezető-képzést 
készítettünk elő, valamint tovább építettük civil kapcsolatrendszerünket és bővítettük nyilvános 
adatbázisunkat. Utóbbival fontos, közérdekű online tartalmak ismertebbé tételét segítettük.
A Kulturális Örökség Napjai elmaradt programját közösségi egyeztetésre bocsátottuk, hogy jövőre 
új kezdeményezéssel jelentkezhessünk.

Idén csak az első hónapokra kaptunk külső támogatást (az EU támogatta nemzetközi oktatási-
nevelési projektünket), a későbbiekben saját erőforrásainkat használva hoztuk létre projektjeinket 
(az ősszel új résztvevőkkel is folytatódott oktatási-nevelési projektet is).
Fontosnak tartjuk, hogy programjaink egy részének díjmentességét és más programjaink nyomott 
árát, illetve kedvezményeket megtartsuk, hogy a rászorulók is hozzáférhessenek az általunk kínált 
tartalmakhoz, tehát továbbra is keresünk mecénásokat.

Ami megvalósult:

1. A legkorszerűbb ismereteket közvetítő, tudósok vezette sétáink (sajnos csak pár alkalommal)...
- A 2012-ben indított 56-os programunkon, két keréken száguldva a forradalmárok útvonalán, az 
október 23-ai helyszíneken segítettünk eligazodni tények és mítoszok között.
- A tavalyi új sétát („Bűnös város, bűnös lányok” – szintén bringás/rolleres programunk) bordélyok, 
garniszállók és titkos találkahelyek között segített fölfedezni a századfordulós Budapestet, 
alulnézetből.

2. Ősszel ötödik évadába lépett európai oktatási-nevelési projektünk (a Krókusz Projekt – magyar 
alcíme: Virággal az erőszak ellen). A tavasszal zárult negyedik – még covid-mentes – évadot még az
EU támogatásával zártuk (akkor több mint négyezer fiatal és pedagógusaik, valamint új civil 
projektek csatlakoztak hozzánk), de az új évadot saját büdzsénkből finanszíroztuk, és sajnos 
elmaradt a projektzáró (Krókuszos fiatalok vezették volna a budapesti Élet menetét).

3. Rendhagyó történelemórákat ebben az évben az ELTE PPK hallgatóinak tartottunk.
AZ 56-OS FORRADALOMMAL AZ EGYKORI RÉSZTVEVŐKET FAGGATVA, TÖRTÉNÉSZ 
MODERÁLÁSÁVAL ISMERKEDTEK A HALLGATÓK.

A projektek bemutatása

Általános bemutató

Programjaink lényegében „beszélgető körök”
- Abban szeretnénk segíteni, hogy szóba álljanak egymással az emberek, s hogy e találkozások 
abban segítsék őket, hogy közös történelmi-kulturális örökségünket fölfedezve, magukra 
ismerjenek. Egymásban is.
- Beszélgető köreinkben egymás megismerésére, megértésére, elfogadására és az egymás iránti 
empátiára alapuló, egymást és a tényeket tisztelő párbeszéd ad erre keretet.
- E „beszélgető körök” – projektjeink – demokratikusan épülnek és demokratikusan működnek, és a
legkorszerűbb tudományos ismereteket közérthetően, élvezetesen és átélhetően közvetítik, 
érzékenységet ébresztenek a tények és egymás iránt. Kedvet csinálnak ahhoz, hogy egyre több 
ember a tények alapján szemlélje a világot és benne önmagát, a tények formálják véleményét.
- Programjaink egyik csoportja a tudományos tények megismertetését, másik a tények iránti 



érzékenység felkeltését szolgálja, de nincsenek szigorú határok.
- Első számú célközönségünk a fiatalokra ható multiplikátor kör, illetve maguk a fiatalok, de 
megszólítjuk rajtuk keresztül és külön programokkal is a felnőtteket is. Utóbbi körben fontos cél a 
hazánkkal kapcsolatos releváns történelmi-kulturális örökség kép közvetítése a külföldön élő 
magyarok, magyar származásúak és külföldiek számára.
- Fontosnak tartjuk, hogy minden vendégünk/társunk kellő figyelmet kapjon, minden információhoz
kényelmesen hozzáférjen, és ha szeretne, megnyilvánulhasson, ezért programjainkban kevés 
résztvevőt fogadunk.

Részletes bemutató

"Hűlt helyek – múltfaggató séták: Középkori zsidó városnegyedek nyomában a Várban és a 
Vár alatt” című séta
E – szokás szerint – tudós vezette sétánkon szintén az autentikus forrásból származó, legkorszerűbb 
ismeretek élményszerű átadása, a sétapartnerekkel való együttműködés a cél.
Az egész budai Várat átfogó sétánk az alapítástól a török kiűzéséig mutatja be a soknemzetiségű 
királyi város és korszaka, a csöppet sem sötét középkor történetét, az akkori életet és szokásokat – a
látható részeket élőben, a láthatatlan részeket tudományos és művészi illusztrációkon. A sétálók a 
BTM és a MILEV (Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár) kutatói vezetésével megismerkedhetnek a 
BTM gyűjteményével, a budai Vár első évszázadainak történettudományos és liturgiai 
vonatkozásaival, a korszak történeti-kulturális összefüggéseivel és ezek máig tartó hatásával
Havi rendszerességű, önkéntesekkel megvalósított sétáinkon (csak a sétavezetőt díjazzuk) kevés 
vendéget fogadunk, és fontos szempont a IV. Béla allapította város közösségeinek és 
együttműködésének bemutatásával az előítéletek lebontása.
Programunkat a Kulturális Örökség Napjai programban díjmentesen tartottuk meg.
http://www.szembenezes.hu/setak/kozepkori-zsido-emlekek-nyomaban/

„Hűlt helyek – múltfaggató séták: 56 mítoszai és a tények” című séta
2012-ben ezzel a sétával kezdtük a történtek helyszínén való történetmesélést, tudóssal.
Fölfrissítettük és kicsit megváltoztattuk. A forradalom első napjának helyszínein bringázunk a 
forradalomba. Az első nap és az előzmények történetét ott, és akkor meséljük el, ahol és amikor a 
forradalmárok 62 éve ott jártak. És ezen túl minden évben. A sétavezető történész szorosan kötődik 
az alapítványunkhoz, tisztségviselőnk. Nem mellesleg 56 budapesti történetének nem igen van nála 
jobb ismerője.
Készülünk még két standard 56-os sétával: egyrészt a 2012-es, első programhoz hasonló gyalogos, 
másrészt a 2016-ban már szintén kipróbált bringás sétára, jövőre. Előbbi egésznaposra tervezett, 
közös ebéddel, délelőtt Pest, délután Buda tavaszi bejárásával, utóbbi egy délelőtti, a megtorlás 
helyszíneire vezet majd.
https://www.szembenezes.hu/setak/56-mitoszai-es-a-tenyek/
https://www.facebook.com/events/1413462128829316/

„Hűlt helyek – múltfaggató séták: Bűnös város, bűnös lányok”
A Kulturális Örökség Napjai idei témájára egy csavarral reflektálunk. „A szórakozás terei, a 
szórakozás házai” témáról jutott eszünkbe, hogy a prostitúciót sokan munkának vagy szórakozásnak
tekintik. A téma kutatójának megtetszett az ötlet, és egy csavarral sétát indítottunk az amúgy 
viktoriánus erkölcsű Budapest nőkhöz, prostitúcióhoz és – ahogyan az természetes – az ehhez 
kapcsolódó bűnözésről, alvilágról is szóló „meséjének” megosztására. Így lett bordélysétánk: a 
századforduló, alulnézetéből, kétkeréken – bringával vagy rollerrel is velünk jöhet, akinek kedve 
van.
Az ötlet bevált. Nemcsak a – félvilági-alvilági Budapest századfordulós élete, de a „csavar” is. 
Nyitottak rá a sétapartnerek. Idén technikai okok miatt, csak egy sétát indítottunk, de jövőre 
folytatjuk.

http://www.szembenezes.hu/setak/kozepkori-zsido-emlekek-nyomaban/


https://www.szembenezes.hu/setak/bunos-varos-bunos-lanyok/
https://www.facebook.com/events/1413462128829316/

Rendhagyó történelemórák
Kortanúval ismerkedni a korszakkal, empátiát keltő és elmélyíti a megszerzett tudást. A történeti 
hűséget a történészi jelenlét garantálja, az Oral History az ő reflexiójával és kiegészítéseivel kerül 
kontextusba. A hallgatók szívesen beszélgetnek a vendégekkel, az egymást követő évfolyamokba is 
meghívják a programot. Külön értékelik, hogy ezek a találkozások nemcsak a történettudományos 
ismeretek bővítésére nyújtanak lehetőséget, hanem érdekes találkozások is, s ezt a tanításban 
sokféleképpen használhatják majd.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek bemutatása:

A 2019-20-as tanév záró programrésze a 2018-19-es, a 2020-21-es tanév első része a 2019-20-as 
bázisra és a pilotra épített, lényegesen nem tér el attól, de a tapasztalatokra alapozva sok új eszközt 
és módszert alkalmaztunk. Az év első felében (az előző tanév második félévében) a fiatalok saját 
projektjeiket építették pedagógusaikkal. Ezt tanácsadással, személyesen, programok vezetésével, 
szakanyagokkal, támogatóprogramok közvetítésével, tanári workshoppal támogatott a Szembenézés
Alapítvány. Fontos szempont, hogy mindenütt az iskola pedagógiai programjához illeszkedő, a 
helyi problémákra is reflektáló, önálló projektek jöjjenek létre, ezért az erre igényt tartó iskoláknak, 
a „krókuszos” tanárok igényeinek megfelelő, egyedi programokat szerveztünk. Idén is fontos és 
érdekes feldolgozások készültek, melyeket már a pandémia árnyékában zárták, illetve mutatták be a
fiatalok. A záró program (a Budapesti Élet Menete programban való részvétel – maga a program is) 
elmaradt.
Az év második felében az addigiaknál is nagyobb munkát jelentett a szervezés. Az előző évinél 
jóval kevesebb intézmény és pedagógus vállalta a pandémia tombolása közepette a részvételt. A 
közvetlen, személyes kapcsolattartásról teljesen le kellett mondanunk. A projektindítót kivéve, az 
online együttműködésé volt a főszerep. Azt még az Óbudai Waldorf Iskola nyolcadikosai (vezető 
tanár: Buchwald Magdolna) megvalósították: irodalmi performanszuk keretében nyilvános 
virágültetést szerveztek. Ezután a csoportok munkáját több online tanári worskhop és a 
pedagógusok igénye szerinti online vagy telefonos tanácsadás segítette és 1-2 online 
támogatóprogram. 
A projekt az év egészében együttműködött az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetével, a Pagony 
Kiadóval, a Budapesti Történeti Múzeummal, az SzinhaziNeveles.hu csoporttal, az Amnesty 
International Magyarországgal, a Centropával, a Vallásközi Párbeszéd Társaságával, a Palantír Film 
Alapítvánnyal, az UCCU Roma oktatási Alapítvánnyal, a Baltazár Színházzal, a „Csillagos házak” 
programmal, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével.

A külső és belső kommunikáció honlapunkon (http://www.szembenezes.hu/ifjusagi-
projektek/krokusz-projekt/) és Facebookon https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub/ és a 
https://www.facebook.com/groups/2224645174438751/ oldalon is zajlott. A résztvevők programjai 
saját web-oldalaikon is megtalálhatók.

http://www.szembenezes.hu/ifjusagi-projektek/krokusz-projekt/
http://www.szembenezes.hu/ifjusagi-projektek/krokusz-projekt/
https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub/


Kiegészítő Melléklet

I. Általános kiegészítések

1.)  Céginformációs adatok

a.) Társaság
- cég neve              SZEMBENÉZÉS ALAPÍTVÁNY
- székhelye                1112 BUDAPEST, IGMÁNDI UTCA 33
- adószám:                   18263594-1-43
- időtartama:  határozatlan

b.) Működési forma:  ALAPÍTVÁNY

c) KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
d.) Bejegyzés száma: 01-01-0010452

II.) A számviteli politika fő vonásai
Az Alapítvány számviteli politikája a számvitelről szóló  2000.évi C.törvény előírásainak
figyelembe vételével készült, rögzíti a választott értékelési módszereket és eljárásokat, a
beszámoló készítésére vonatkozó belső szabályozásokat.

Az éves beszámoló  fordulónapja:  2020.  december 31.,   a mérlegkészítés időpontja
2020. 08.05.
Az eredmény kimutatás  összköltség eljárással készült, "A" típusú eredménykimutatást
és mérleget készít.

Az eszközök és források számbavétele és értékelése a törvényben foglalt előírásoknak 
és alapelveknek megfelelően történik.

a.) Beszerzési árak,  előállítási  költségek

A vásárolt készleteket FIFO módszerrel értékeli a társaság.
Saját termelésű készletek nincsenek.
Az aktivált teljesítmények (beruházások)  közvetlen önköltségen szerepelnek.
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A közvetlen önköltség tartalma:
- az adott beruházásokon felhasznált anyag (FIFO módszer)
- az előállítás során felmerült közvetlen munkabérek és ennek közterhei

b.) Amortizációs politika
Az immateriális javak esetében a törvényi kereteken belül az alábbi elhasználódási
időket határozta meg a társaság, az elszámolási leírás lineáris módon történik :

- vagyoni értékű jogok 6  év
= bérleti jogok 5  év

- szellemi termékek
= software-ek 3  év

A tárgyi eszközök esetében a becsült használati idő az alábbi :
 - épületek

= bérelt        17év
= saját 50év

 - műszaki berendezések, gépek, járművek    5 év
 - egyéb berendezések, felszerelések

 - számítástechnikai eszközök 3 év
- egyéb eszközök 7 év
- járművek 5 év

A  100  ezer  Ft  alatti  egyedi  beszerzésű  tárgyi  eszközök  és  szellemi  termékek  a
használatba vételkor egy összegben kerülnek  leírásra. Terven felüli  értékcsökkenést
nem számolt el a társaság

c.) Értékvesztések kezelése
Befektetésekkel a társaság jelenleg nem rendelkezik.

Céltartalékot az Alapítvány nem képez.
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d.) A szokásos üzletmenet és a rendkívüli  események minősítő szempontjai:
A rendkívüli bevételek és ráfordítások között jeleníti meg a társaság az olyan gazdasági 
események    hatását,  amelyek  a  szokásos    üzletmenettől,  a  társaság  által  végzett 
tevékenység prognosztizálható eredményétől nagy mértékben eltérnek.

II. Mérleghez   kapcsolódó kiegészítés
l.) Eszközök
A mérlegben kimutatott aktívák értéke az üzleti év végén 1172 e Ft.

1.1. Befektetett eszközök
Az Alapítvány befektetett eszközeinek könyvszerinti  értéke 2020. december 31.-én
 0 eFt.

1.1.1. Immateriális javak

Az immateriális javak analitikus nyilvántartásokkal egyező értéke 0 ezer Ft.

Az Alapítvány az üzleti évben 0 ezer Ft terv szerinti értékcsökkenést számolt el.

1.1.2. Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök könyvszerinti  értéke a mérleg fordulónapján 0 ezer Ft.
Az állomány az év során az alábbiak szerint alakult:

Az Alapítvány az üzleti évben 0 ezer Ft értékcsökkenést számolt el. 

1.2. Forgóeszközök
Az Alapítvány mérleg szerinti forgóeszközeinek értéke             1172 ezer Ft.

1.2.1. Készletek
A készletek könyvszerinti értéke            0 ezer Ft 
Saját termelésű készlet a mérleg fordulónapján nem volt.
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1.2.2 Követelések

Az Alapítvány követeléseinek mérleg szerinti záró állománya      0 ezer Ft, 

1.2.3. Pénzeszközök

A  pénzeszközök  mérleg  szerinti  értéke   1172  ezer  Ft,  amely  megegyezik  a
számlavezető  bankok  által  közölt  egyenleg  és  a  házi  pénztárak  pénzkészletének
összegével.

1.3.  Aktív időbeli  elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások mérleg szerinti értéke 0 ezer Ft. 

1.4 Források

A mérlegben kimutatott passzívák értéke az összes jegyzőkönyvvel egyezően 
1564 ezer Ft.

1.5.1  Saját tőke

Az Alapítvány saját tőkéje 2020.december 31-én 2610 ezer Ft.

a.) A jegyzett tőke értéke 300 ezer Ft.

b.) Tőkeváltozás/eredmény :           1264 ezer Ft

c.) Lekötött tartalék:      0 ezer Ft

d.) Tárgyévi közhasznú eredmény:                                                -642 ezer Ft

e.) Vállalkozási eredmény:                0 ezer Ft
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Az Alapítványnak  zálog és hasonló jogokkal biztosított kötelezettségei nincsenek.

1.5.2. Céltartalékok:  0 ezer Ft

1. Kötelezettségek

A kötelezettségek mérleg szerinti értéke         250 ezer Ft.

a.) Hátrasorolt kötelezettség         0 ezer Ft

b.) Hosszú lejáratú kötelezettség:                           0 ezer Ft,  

c.) A rövid lejáratú kötelezettségek együttes értéke        250 ezer Ft, 

1.5.4 Passzív időbeli elhatárolások
A passzív időbeli elhatárolások mérleg szerinti értéke 0 ezer Ft.

1.6. Mérlegen kívüli tételek nincsenek

IV.,Egyéb információk:

A társaság  0 alkalmazott közreműködésével végzi feladatait. 

- A  vevői  követelések  a  mérlegkészítés  időpontjáig  befolytak,  
kötelezettségeinek határidőben eleget tett.

- Az  Alapítványnak  zálog  és  hasonló  jogokkal  biztosított  kötelezettségei
nincsenek.

- A  vezető  tisztségviselők  az  Alapítványban  külön  járandóságban  nem
részesültek.

- Környezetvédelmet  szolgáló  tárgyi  eszköze  nincs,  veszélyes  hulladék  nem  
képződik,  környezetvédelemmel  kapcsolatban  céltartalékot  nem  képeztek,  
várhatóan nem lesz kötelezettségük a jövőben ilyen jogcímen.

- A könyvelést Hideg János  regisztrált  könyvelő 155059  végzi.

Budapest, 2021.05.31     


