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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

Lovakért és lovaglásért Alapítvány

1 2 2 2 Budapest

Háros utca

143.

    

0 1 0 1 0 0 0 8 0 4 6

1 2 0 0 P k 6 0 3 5 6  2 0 0 0

1 8 1 7 1 4 5 3 1 4 3

Dr. Schütt Margit

Budapest 2 0 2 1 0 5 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .10 .26  10 .51 .12



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

Lovakért és lovaglásért Alapítvány

183 136

183 136

1 724 3 240

1 724 3 240

1 907 3 376

1 352 1 899

100 100

859 1 252

393 547

205 864

205 864

350 613

1 907 3 376

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .10 .26  10 .51 .12



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

Lovakért és lovaglásért Alapítvány

1 755 2 070 1 755 2 070

3 238 347 3 238 347

286 345 286 345

16 16

4 993 2 417 4 993 2 417

4 993 2 417 4 993 2 417

1 527 1 459 1 527 1 459

2 972 365 2 972 365

0 0 0 0

101 46 101 46

4 600 1 870 4 600 1 870

4 600 1 870 4 600 1 870

393 547 393 547

0 0 0 0

393 547 393 547

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .10 .26  10 .51 .12



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

Lovakért és lovaglásért Alapítvány

200 200 200 200

70 70

117 95 117 95

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .10 .26  10 .51 .12



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

Lovakért és lovaglásért Alapítvány

1 2 2 2 Budapest

Háros utca

143.

    

1 2 0 0 P k 6 0 3 5 6  2 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 8 0 4 6

1 8 1 7 1 4 5 3 1 4 3

Dr. Schütt Margit

lovaglás oktatása, hagyományápolás

4/2013. (II.08.) Önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ 14. pont

Lovaglás, lovak iránt érdeklődők

200

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .10 .26  10 .51 .12



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

Lovakért és lovaglásért Alapítvány

4 993 2 417

117 95

4 876 2 322

4 600 1 870

2 972 365

4 600 1 870

393 547

31 24

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .10 .26  10 .51 .12



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

Lovakért és lovaglásért Alapítvány

NEA-MA-20-EG-0105 (Működési támogatás)

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (NEA)

2020.04.01-2021.03.31.

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .10 .26  10 .51 .12



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

Lovakért és lovaglásért Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .10 .26  10 .51 .12
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A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. A szervezet alapadatai, működési formája: 

 

Működési forma: alapítvány 

Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0008046 

Alapító okirat kelte: 2000.03.31. 

Cégbírósági bejegyzés kelte: 2000.11.16. (jogerő: 2000.12.11.) 

KSH azonosító szám: 18171453-8551-569-01 

Adóigazgatási szám: 18171453-1-42 

Székhely 1022 Budapest, Háros u. 143. 

Bankszámlaszámok: OTP: 11722003-20136002 

Közhasznú besorolás: közhasznú (12.Pk.60.356/2000/26. kelte: 2020.04.23.)  

 

Az Alapítvány célja, hogy a magyar lovaskultúrát fejlessze, az érdeklődők számára tegye 

lehetővé a lovaglás elsajátítását, szervezzen olyan eseményeket, versenyeket, amelyek 

alkalmasak a lovaglás népszerűsítésére. Célunk továbbá a lótartást népszerűsítése és aktívak 

vagyunk aktív az állatvédelem területén is. 

 

A 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény) alapján az alábbi jogszabályi rendelkezések 

alapján végez közvetlenül és közvetve közfeladatokat:  

 

Az alapítvány tevékenységét Budafok-Tétény, Bp. XXII. kerületében végzi. A rendszeres 

edzések, szabadidős foglalkozások, a lovaglás oktatása és versenyek megtartása alkalmával „a 

szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a célnak megfelelő esztétikus környezet 

biztosítását” közvetlenül szolgáljuk (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban önkormányzati tv.) 6.§ alapján, a helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról szóló, a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 4/2013. (II.08.) Önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ 14. 

pont).  

 

„A gyermekek és fiatalok közösségi, művelődési, művészeti érdeklődésének felkeltését és 

ezzel kapcsolatos igényeik kielégítését” (Ör. 3.§ 4. pont) közvetlenül végzi, mivel kiemelten 

foglalkozik főként gyermekek és fiatalok lovaglás oktatásával (nyári tábor, egyéni és 

csoportos oktatás). Ezen túl a lovagláshoz is kapcsolódó közösségi eseményeket szervez (pl. 

Mikulás kupa, nyuszi kupa, fotópályázat stb.).  

 

Az alapítvány kulturális, hagyományőrző és hagyományteremtő tevékenységet folytat, így „a 

település környezeti, természeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tételét 

helytörténeti, településismertető kiadványok megjelentetésével, kiállítások szervezésével; a 

lokálpatriotizmus erősítésének érdekében a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások 

ösztönzését” (Ör. 3.§ 12. pont) közvetlenül végzi (művészeti iskolások fotósainak fogadása, 

fotópályázat, kiállítás szervezése stb.). Az alapítvány közvetlenül végzi továbbá „a kerület 

kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, ápolását és bemutatását (pl. lovas 

önkénteseink rendszeresen részt vesznek a Nagytétényi szüreti mulatságon minden év 

szeptemberében, ez sajnos a járvány miatt 2020-ban elmaradt).  

 

Az alapítvány 2001-től kifejlesztett egy „kihelyezett testnevelésóra” programot, amit igény 

szerint működtet. A lovak és a lovaglás iránt érdeklődő óvodai, iskolai csoportokat is 
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fogadunk (2020-ban az állatok világnapján a Halacska Református óvoda 11 

nagycsoportosa, majd a Kossuth iskolások látogattak el hozzánk októberben).  
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban Sporttv.) preambuluma – többek között – 

kimondja: „Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga 

van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a 

szabadidő eltöltéséről, a diák-, főiskolai-egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy 

az egészség megőrzéséről van szó.” Ezzel összefüggésben az alapítvány – együttműködve 

más szervezetekkel, így pl. sportegyesületekkel, oktatási intézményekkel, további civil 

szervezetekkel – közreműködik a Sporttv. 55.§-ban meghatározott helyi sportfejlesztési 

koncepció kialakításában és végrehajtásában, továbbá az önkormányzati sportszervezési 

feladatok ellátásában (így pl. részt veszünk a sportolást népszerűsítő országos vagy helyi 

rendezvényeken).  

 

Az alapítvány gondot fordít a település harmonikus fejlesztésére, sajátos arculatának 

megőrzésére, az építészeti, képzőművészeti és történeti értékek felkutatására és ápolására, 

esztétikus lakókörnyezet kialakítására (Ör. 3.§ 12. pont). Ennek érdekében önkénteseink 

rendszeresen szemetet szednek és rendben tartják a lovarda környékét, a Duna-partot. 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 4.§-ában meghatározott jogok gyakorlása érdekében a 85.§ (1) bek. 

d) pontja alapján tanórán kívüli nevelés, ismeretterjesztés és közösségfejlesztés révén 

népszerűsíti a lovas kultúrát, az állattartást és ismereteket közvetít az állatvédelem területén.  

 

A közhasznú tevékenységűnk főbb eredményei 2020-ban: 22. alkalommal szerveztünk nyári 

lovastábort, nagy örömünkre szolgált, hogy a járvány ellenére ezt a programot zavartalanul le 

tudtuk bonyolítani. Három turnus volt, a nyár minden hónapjában egy-egy. A lebonyolításban 

közérdekű önkéntesek és közösségi szolgálatot teljesítők segítők közreműködtek. 
 

Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében üzemeltet egy honlapot is: www.lolok.hu. 

 

Az alapítvány 2020-ban vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

 

A kuratórium tagjai: dr Schütt Margit (elnök, aki jelen beszámoló aláírására jogosult)  

  Gyarmatiné Juhász Ilona  

 Szikra Péter  

 Vlaszaty János (alapító) 

 

2. A könyvvezetés módja, a beszámoló: 

 

Az alapítvány 2020-ban, mint közhasznú egyéb szervezet a számviteli törvény szerinti egyéb 

szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 479/2020. (XII.28.) Korm. rendelet (amelyet a jelen beszámoló elkészítését szabályozó, 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. §-ának (1) bek. c) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján rendelt el a Kormány) alapján vezette könyveit és készítette el 2020. évi 

beszámolóját. Az alapítvány könyvelését a kettős könyvvitel szabályai szerint vezette.  

Az alapítványnál az üzleti év azonos a naptári évvel, ennek megfelelően a mérleg 

fordulónapja december 31. A mérlegkészítés ideje: március 31. 

 

Könyvelési rendszerét úgy alakította ki, hogy az esetleges vállalkozási és cél szerinti 

bevételek a törvényi előírásoknak megfelelően elkülönüljenek.  

 

http://www.lolok.hu/


 4 

 

3. A mérleg és az eredménykimutatás formája:  

 

A beszámoló formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 

Az alapítvány, mint közhasznú egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját a 

hivatkozott rendelet melléklete szerinti mérleg, továbbá eredménykimutatás előírt tagolásának 

megfelelően készíti el. A beszámoló tartalmazza továbbá az előírt tájékoztató adatokat is. Az 

alapítvány az üzleti évről a törvény szerinti kiegészítő mellékletet is készít (cash-flow 

kimutatás nélkül). Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza továbbá a közhasznúsági jelentés 

adatait is. 

 

4. Az alkalmazott értékelési eljárások: 

 

A mérleg egyes tételeinek értékelése a számviteli politika előírásainak megfelelően történik.  

 

5. Pénzügyi, vagyoni helyzet, kapott támogatások részletezése, a vagyon felhasználásával 

kapcsolatos kimutatás: 

 

Az alapítvány 2020. december 31-én 3.376 eFt (előző évben 1.907 eFt) mérlegfőösszeggel 

készítette el mérlegét. Eszközei között tárgyi eszközöket és pénzeszközöket tart nyilván. A 

befektetett eszközök könyvi értéke a fordulónapon 136 eFt. Az évek során olyan eszközöket 

szerzett be az alapítvány, amelyek segítik közhasznú tevékenységét. 

 

A tárgyi eszközök változását mutatja be az alábbi táblázat (eFt-ban) 2020-ban. 

Eszközbeszerzés csak kisértékű eszközbeszerzés történt. A tárgyévben elszámolt 

értékcsökkenési leírás összege 46 eFt-ot tett ki. 

 

 

  Bruttó érték Értékcsökkenés 
Nettó 

érték 

Nettó 

érték 

Megnevezés Nyitó Növ. Csökk. Záró  Nyitó Növ. Csökk. Záró 
Előző 

év 

Tárgy 

év 

Immateriális javak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök 3 831 0 0 3 831 3 648 46 0 4 236 183 136 

  - Ingatlanok, építmények, 

ültetvények 
440     440 301 15   316 139 124 

 - Műsz. gépek, ber.,                      

 - Egyéb gép, jármű 3 391     3 391 3 347 31   3 378 44 12 

 - Beruházás       0             

 - Ebből kis értékű 

eszközök 
496 46   542 496 46   542 0 0 

Összesen 4 327 46 0 4 373 4 144 92 0 4 778 183 136 

 

A pénzeszközök értéke 3.240 eFt volt a fordulónapon  

 

A saját tőke 2020-ban 1.899 eFt. A kötelezettségek összege 864 eFt (szállítói tartozás, tagi 

kölcsön), a passzív időbeli elhatárolás (613 eFt) között még ki nem számlázott díjakat tart 

nyilván az alapítvány (számviteli szolgáltatás, bérleti díj). 

 

Az év folyamán az SZJA 1%-os támogatásból 95.213 Ft-ot utalt át részünkre az adóhatóság. 

Az szja meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi 

CXXVI. Tv. (Szf.tv.) alapján ezen összeg cél szerinti és működési célú felhasználásáról 
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2022.05.31-ig elektronikus közleményben kell az adóhatóságot tájékoztatni. Az előző évben 

kapott 1%-os szja-felajánlások felhasználásáról a 19KOZ bevallást határidőben benyújtjuk.  

 

A vállalkozási tevékenységet 2020-ban sem folytatott az alapítvány. 

 

Az összes (közhasznú tevékenységből származó) bevételek értéke 2.417 eFt volt 2020-ban 

(előző időszakban 4.993 eFt, önkéntes munka ellenértéke nélkül 2.238 eFt). Először 2013-ban 

mutattuk ki a beszámolóban az önkéntesek munkájának ellenértékét. Ennek eredményhatása 

nincs, mert az önkéntes munka kalkulált értéke egyrészt a költségek között, az 5591 főkönyvi 

számon, illetve az egyéb bevételek között, a 98921 számon szerepel, 2020-ban az önkéntes 

munka számított ellenértéke 1.892 eFt (előző évben 2.755 Ft) volt. Az óradíjat a civil 

szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 

350/2011 (XII.30.) Korm.sz. rendelet 4.§ (5) bek. által meghatározott óradíjjal számoltunk: „a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes munka egy órára jutó 

értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét 

kell figyelembe venni”). 2020-ban 24 fő segített bennünket rendszeres önkéntes munkával. A 

jövőben a torzítások elkerülése érdekében csak a kiegészítő mellékletben mutatjuk be az 

önkéntes munka kalkulált értékét. 

 

Az elszámolt közhasznú költségek és ráfordítások értéke a tárgyévben 1.870 eFt volt (előző 

időszakban 4.600 eFt, az önkéntesek által teljesített szolgáltatások értéke nélkül 1.845 eFt). A 

tárgyidőszaki eredmény 547 eFt (az előző időszakban 393 eFt) volt.  

 

A bevételek jelentős cél szerinti tevékenységből származik (nyári tábor, lovaglás oktatása). 

Azok összetétele az alábbiak szerint alakult az elmúlt években (eFt-ban): 

 
 Adatok eFt-ban 

        Előző év  Tárgyév 

 A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele 4 993 2 417 

   1.  Közhasznú célú működésre kapott támogatás 403 347 

     a)  alapítótól    

     b)  központi költségvetésből (NEA) 200 200 

     c)  helyi önkormányzattól   

     d) 
 egyéb, ebből 1% 117.440 Ft (2019) 95.213 

Ft (2020) 
133 145 

   2.  Pályázati úton elnyert támogatás    

   3.  Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1 755 2 070 

   4.  Tagdíjból származó bevétel    

   5.  Egyéb bevétel 80  

   6.  Adomány, önkéntes munka 2 755  

 B.  Vállalkozási tevékenység bevétele 0  

 C.  Összes bevétel (A+B) 4 993 2 417 

 

A 2020-ban kapott támogatások (amelyeket az alapítvány céljainak megvalósítására kapott) 

részletezése: 

 

Az alapítványnak az adóhatóság szja 1%-os felajánlásból 95.213 Ft-ot utalt ki 2020-ban, ezen 

felül 50 eFt adományt kaptunk. A NEA-tól 200 eFt támogatást kapott az alapítvány 2020-ban, 

amit működési költségeinkre fordítottunk.  
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B. SPECIFIKUS RÉSZ 

 
1. Kötelezettségek, követelések (eFt-ban), adók: 

 

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége, biztosítékkal fedezett, illetve mérlegen kívüli 

kötelezettségvállalása nincs az alapítványnak. Az alapítványnak a fordulónapon szállítói 

tartozása és tagi hitele állt fent, kötelezettsége nem volt.  

 

A társasági adót az alapítvány 2020-ban sem fizet (nem volt vállalkozási tevékenysége). 

Iparűzési adófizetési kötelezettsége nincs az alapítványnak. 

 

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 
 

Az alapítványnak nem volt alkalmazottja 2020-ban sem. 2020-ban a beszámolóban nem, csak 

a kiegészítő mellékletben mutatjuk be az önkénteseink által elvégzett munka kalkulált 

ellenértékét. Ez immár túl jelentős összeg, ezért torzíthatja a beszámoló adatait. 2020-ban is 

jutalomban részesítettük az arra érdemes önkénteseinket (ez a 2020-ra érvényes minimálbér 

havi összegének 20%-a, azaz 32.200 Ft/fő volt és 10 személyt részesítettünk jutalomban. Ez a 

személyi jellegű ráfordítások soron szerepel, ahogy a tárgyidőszaki reprezentáció is (42 eFt)  

 

Az előbbiekben említetten túl központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, 

helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 

támogatást nem kaptunk 2020-ban. Az alapítvány cél szerinti juttatást nem adott 2020-ban. 

Az alapítvány vezető tisztségviselőit juttatásban nem részesítette.  

 

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVIII.törvény (Köt.) alapján az 

alapítvány kérelmezte nyilvántartásba vételét. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 

Esélyegyenlőségi miniszter a Köt. 12.§ (2) bek. alapján az alapítványt 00056 sorszám alatt 

2005.12.05-én nyilvántartásba vette. Az alapítvány közhasznú tevékenységéhez és céljai 

megvalósításához rendszeresen igénybe vesz önkénteseket. Az erről szóló statisztikai jelentést 

az alapítvány elkészítette. Közösségi munkára is rendszeresen fogadunk fiatalokat. 

 

Az alapítvány 2020-ban nem adott támogatást. Néhány, a legtöbb munkát végző önkéntesének 

adott – munkájuk elismeréseként és köszönetként – az adómentesen adható kereteken belül 

pénzbeli jutalmat összesen. 

 

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, 

illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet, az elmúlt évi beszámolók a www.lolok.hu 

honlapon is elérhetők. A 2020. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést a civil törvény 

előírásainak megfelelően tesszük közzé, ami a www.birosag.hu honlapon is így elérhető lesz. 

 

Budapest, 2021. április 28. 

 
…………..……………………………………………….  

képviselő 

http://www.lolok.hu/
http://www.birosag.hu/

