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1. A szervezet bemutatása 

1.1. A szervezet célja 

Az alapítvány célja a demokratikus kultúra fejlesztése, a részvételi demokrácia gyakorlásához szükséges 

állampolgári tudatosság, ismeretek és készségek fejlesztése, az alulról jövő társadalmi mozgalmak és 

csoportok munkájának támogatása, az állampolgári részvételhez szükséges tudás termelése, valamint a 

hátrányos helyzetű emberek integrációjának, esélyegyenlőségének és társadalmi részvételének elősegítése. Az 

Alapítvány azért dolgozik, hogy az emberi és állampolgári jogok maradéktalanul érvényesüljenek és a 

természetes és jogi személyek, különösen a társadalmilag, gazdaságilag, kulturálisan és egyéb szempontból 

hátrányos helyzetű egyének és csoportok tudatában legyenek jogaiknak, és birtokában legyenek azoknak a 

készségeknek és ismereteknek, amelyekkel jogaikat és érdekeiket érvényesíteni tudják. 

1.2. A szervezet tevékenysége 

- Oktatás és képzés, egyéni és csoportos mentorálás, valamint tanácsadás a hátrányosan megkülönböztetett, 

hátrányos helyzetben élő és kirekesztést elszenvedő személyeknek és az őket képviselő csoportoknak, 

szervezeteknek, valamint jogi személyeknek az emberi és állampolgári jogokról, valamint az 

érdekérvényesítés és önszerveződés lehetőségeiről, ide értve a közösségszervezést és a közösségfejlesztést; 

- Kutatások tervezése, kidolgozása, megvalósítása és koordinációja az emberi és állampolgári jogok, 

társadalmi integráció, társadalmi részvétel, esélyegyenlőség, jogérvényesítés, érdekérvényesítés és 

önszerveződés, valamint a diszkrimináció, egyenlőtlenség, szegénység, és társadalmi kirekesztés területein; 

- Közösségi részvételen alapuló és egyéb innovatív kutatási módszerek fejlesztése, terjesztése és oktatása; 

- Tananyag írása, fejlesztése, továbbá könyvek és egyéb kiadványok kiadása és terjesztése az emberi és 

állampolgári jogok, társadalmi integráció, társadalmi részvétel, esélyegyenlőség, jogérvényesítés, 

érdekérvényesítés és önszerveződés, a diszkrimináció, egyenlőtlenség, szegénység, és társadalmi kirekesztés, 

a közösségszervezés és a közösségfejlesztés, valamint a közösségi részvételen alapuló és egyéb innovatív 

kutatási módszerek témakörében 

 

1.3. Kiegészítések a szervezet bemutatásához 

A szervezet formája: alapítvány 

A szervezet jogállása: közhasznú 

Honlapjának címe: www.kozeletiskolaja.hu 

A beszámoló aláírására kötelezett 

Neve  Címe  Képviselet jogcíme 

Makádi Zsófia Csilla 1038 Budapest, Rókavár utca 39. a Kuratórium elnöke 

 
A tárgy évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 4,5 fő 

A vezető tisztségviselők a feladataikat díjazás nélkül, önkéntes munka keretében látták el. 

A vezető tisztségviselők részére kölcsönt nem nyújtott, előleget nem folyósított a szervezet. 

http://www.kozeletiskolaja.hu/
http://www.kozeletiskolaja.hu/
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2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A beszámoló összeállítása során figyelembe vett jogszabályok 

A szervezet számviteli politikáját az alábbi jogszabályok alapján készítettük el: 

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli törvény) 

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

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) 

- A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016 kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 

- A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. 

kormányrendelet  

- A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

1996. évi CXXVI. törvény 

- A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 
 

2.2. A számviteli politika kiemelt pontjai 

A szervezet a könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.  

A szervezet a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít. 

Az egyszerűsített éves beszámoló a kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti mérlegből, 4. számú 

melléklete szerinti eredménykimutatásból áll. Továbbá tartalmazza az Ectv szerinti kiegészítő mellékletet is.  

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 

forintban kerülnek feltüntetésre. 

A tárgyévben a szervezet számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható 

kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

2.3. Az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység elkülönítése 

A szervezet a könyveiben elkülönítetten mutatja ki az Ectv szerinti alapcél szerinti (közhasznú) 

és gazdasági-vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó (ár)bevételeket, ráfordításokat (költségeket) és 

kiadásokat. 

A szervezet az alapcél szerinti (közhasznú) és gazdasági-vállalkozási tevékenysége bevételei, költségei, és 

ráfordításairól olyan elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, amelynek alapján legalább az egyszerűsített 

éves beszámolóban kimutatott tételek levezethetőek és ellenőrizhetőek. 

Azon költségeket, ráfordításokat, amelyek nem rendelhetőek hozzá közvetlenül sem az alapcél szerinti 

(közhasznú) tevékenységéhez, sem a gazdasági-vállalkozási tevékenységéhez a szervezet a bevételek 

arányában osztja meg. 

2.4. Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke 

változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 

mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 millió Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben 

az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, 

előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

2.5. Nem jelentős hibák értelmezése 

Ha a hiba feltárásnak évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-

külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől 

független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199625.333038
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2.6. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

Kivételes nagyságú bevétel az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő bevétel, amely eléri vagy 

meghaladja az adott évre vonatkozó összes számvitel szerinti bevétel 25 százalékát.  

 Kivételes nagyságú költség vagy ráfordítás az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő költség, 

amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költség és ráfordítás együttes értékének 25 

százalékát.  

Kivételes előfordulású bevétel, költség vagy ráfordítás minden olyan ügylet, amely nincs szoros 

összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban a szervezet szokásos működésével, rendszeres tevékenységén 

kívül esik, a bekövetkezése eseti jellegű. 

A szervezet nem tekinti kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek a tevékenységéhez kapott 

támogatásokat. A tárgy évi támogatásokat a közhasznúsági mellékletben mutatjuk be. 

 

2.7. Jelentős tételek 

Jelentős tételnek tekintjük azokat a mérleg és eredménykimutatás tételeket, amelyeknek összege meghaladja 

az 1 millió forintot. 

2.8. Devizás tételek értékelése 

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, 

kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének 

meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített 

módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. 

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - 

nem változott. 

2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása  

2.9.1. Értékcsökkenési leírás módja 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó 

élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték 

figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az 

értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 

2.9.2. Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta 

kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra 

kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a 

fordulónapi értékelés keretében történik. 

2.9.3. Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 

A 200 000 Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, 

szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy 

összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 

2.9.4. Nem jelentős maradványérték 

A maradványérték elszámolása egyedi elbírálás alapján történik. 
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2.9.5. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg 

jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 200 000 Ft-ot, vagy az 

ennek megfelelő devizaösszeget. 

2.9.6. Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon 

túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez 

képest nem történtek. 

2.10. Értékvesztések elszámolása 

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez 

képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 

200 000 Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet. 

2.11. Céltartalék-képzés szabályai 

A szervezet garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként 

ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez. 

2.12. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános 

szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.13. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint 

történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 
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3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

3.1. Össze nem hasonlítható adatok 

A szervezet mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az 

előző üzleti év megfelelő adatával. 

3.2. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát 

nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek 

minősülő mértékben tartalmaznak. 

3.3. Értékhelyesbítések alakulása 

A szervezet a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs. 

3.4. Valós értékelés bemutatása 

A szervezet a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken 

történő értékelés lehetőségével nem élt. 

3.5. Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

3.6. A tárgy évi jelentős mérlegtételek bemutatása 

3.6.1.  Pénzeszközök jelentős tételei 

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok -

elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

2. Bankszámla - HUF 19 518 

3.6.2. Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások között a 2020-ban beérkezett, de 2021-ben elköltendő 

pályázati támogatások összege szerepel: 

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 7 207 

 

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Össze nem hasonlítható adatok 

A szervezet eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - 

összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

4.2. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát 

nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb 

nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 
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4.3. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások 

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel vagy ráfordítás nem 

került elszámolásra. 

4.4. Az eredménykimutatás tárgy évi jelentős tételeinek bemutatása 

4.4.1.  Az árbevétel jelentős tételei 

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege 

és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 5 111 

02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 

 

A belföldi értékesítés nettó árbevételének megoszlása az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: 

A belföldi értékesítés nettó árbevétele tételei (1000HUF) Összeg 

Képzés és oktatási tevékenységből származó bevétel 3 343 

Könyv és társasjáték értékesítés 394 

Egyéb tevékenységek bevétele  1 374 

 

4.4.2. Az egyéb bevételek jelentős tételei 

Az egyéb bevételek tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

Egyéb bevételek tételei (1000HUF) Összeg 

Támogatások 24 319 

ebből adományok 3 523 

 

4.4.3. Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és 

azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

05. Anyagköltség 1 323 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 6 282 

 
4.4.4. Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege 

és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

10. Bérköltség 13 284 

12. Bérjárulékok 2 160 

 

 

 


