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Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 

 

Emlékeztető 
 

az alapítvány kuratóriumának 2013. május 21-én megtartott üléséről 

 

 

Jelen vannak:  Nagy Albert, dr. Káposztás Zoltán, dr. Rönky Ernő, a kuratórium tagjai 

 

Napirend:  

 

1. Tájékoztatás az alapítvány 2012. évi tevékenységéről 

 Témavezető: Nagy Albert kuratóriumi elnök 

 

2. 2012. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása 

 Témavezető: Nagy Albert kuratóriumi elnök 

 

3. Egyebek  

 

 

1. Tájékoztatás az alapítvány 2012. évi tevékenységéről 

 

Az ülés – a kuratórium tagjaihoz, valamint az alapítóhoz szabályszerűen elküldött – meghívójához a 

kuratórium elnöke írásos beszámoló-tervezetet csatolt, amelyet a jogszabály által előírt, új formátu-

mú egyszerűsített beszámolóban el kell helyezni (a beszámoló-tervezet az emlékeztetőhöz csatolva). 

Nagy Albert az alapítvány 2012. évi tevékenységét összefoglalva az ebben foglaltakon túlmenően 

kiemelte a következőket: 

• Az alapítvány nyitott működését, közhasznú jellegét jelzi, hogy a 2012. év folyamán egy olyan 

személy is kapott méltánylást érdemlő helyzete alapján támogatást, aki nem dolgozott az AH-nál, 

vagyis munkahelye nem az alapítónál szűnt meg. Ugyanakkor a jelenlegi kuratórium működésé-

nek kezdete óta első ízben fordult elő, hogy egy már megítélt támogatást (a teljesítést megelőző-

en) a kuratórium visszavont, mivel a kérelmező helyzetében olyan változás állt be, amely nem 

tette indokolttá a támogatás folyósítását. 

• Az alapítvány bankszámláján jelenleg 254 E Ft található (lekötés nélkül), és 2013. június 18-ai 

lejárati határidővel, 2 részletben összesen 3 250 E Ft van lekötve. A lekötött összegek után jelen 

pillanatban mintegy 33 E Ft kamat gyűlt össze a számlán. Az alapítvány anyagi helyzete ennek 

megfelelően jónak minősíthető, vagyona a jelenlegi kuratórium megbízását követően – a kifize-

tett támogatások ellenére is – mintegy 1 M Ft-tal nőtt. Természetesen nem a vagyon növelése a 

cél, de a mai helyzet biztosítja, hogy az arra rászoruló igénylőket támogatni tudjuk. 

• Az SZJA 1 %-ának felhasználásáról az alapítványnak a korábbiakhoz képest módosított határidő-

ben, május végéig kell beszámolnia. A beszámoló időközben elkészült, azt a NAV részére a köny-

velő a kuratórium elnökének jóváhagyásával megküldte. A beszámoló alapján az SZJA 1 %-ának a 

2010. évi felajánlásából származó, még tartalékolt összegéből a következő 2 évben mintegy 141 E 

Ft-ot, a további években kapott és tartalékolt összegekből 747 E Ft-ot 3 éven belül lehet a köz-

hasznú célokra fordítani, amire a kuratórium természetesen figyelmet fordít. 

• Az alapítvány dokumentumainak az alapító honlapján történő közzétételére vonatkozóan a kura-

tórium elnöke egyeztetést folytatott a honlap informatikai gazdájával, akinek véleménye szerint 

az elkészült tervezet megfelel a megváltozott feltételeknek. Ennek alapján a dokumentumok vár-

hatóan a közeljövőben megjelennek az alapító internetes honlapján. Ugyanakkor az alapító belső 



eml_20130521 2/3 

informatikai rendszerében (az intraneten) ezek az anyagok eddig is megtalálhatók voltak, így csak 

azok naprakészségére kell figyelmet fordítani. Ugyanakkor hasznos és a támogatottak körének 

kibővíthetősége szempontjából szerencsés volna, ha a létszámleépítésekben érintett dolgozók 

munkaviszonyuk megszűnése előtt az alapító (azaz munkáltatójuk) részéről formálisan is tájékoz-

tatást kapnának az alapítvány működéséről, illetve az elérhető lehetőségekről, amire vonatkozó-

an a kuratórium kérést fog az alapítóhoz eljuttatni. 

 

A kuratórium elnöke megköszönte a kuratórium tagjainak az elmúlt időszakban tanúsított pozitív 

hozzáállását és áldozatos tevékenységét. 

 

A kuratórium az elhangzottak megvitatását követően az alábbi határozatot fogadta el: 

 

2/2013. Az előzetesen a kuratórium tagjai számára megküldött beszámoló-tervezetben és az ahhoz 

fűzött kiegészítésben foglaltakat a kuratórium tagjai egyhangú szavazással, jóváhagyólag 

tudomásul veszik, az írásos beszámolónak az új formátumú egyszerűsített beszámolóban 

való közzétételét jóváhagyják. 

 

 

2. 2012. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági mellékletének, az alapítvány 2012. évi 

közhasznúsági jelentésének elfogadása 

 

Nagy Albert ismételten utalt rá, hogy az egyszerűsített beszámolót az idei évtől kezdve új formátum-

ban, szöveges beszámolót is magában foglalva és olyan közhasznúsági melléklettel kiegészítve kell 

összeállítani, amelynek alapján a bíróság az új jogszabály szerinti közhasznúságot elbírálhatja. A be-

számolót és a közhasznúsági jelentés tervezetét a kuratórium tagjainak, valamint az alapító képvise-

lőinek is megküldte a meghívóval együtt, illetve utalt rá, hogy a két dokumentumban megjelenő 

számszerű adatokat összefoglalóan már az előző napirendi pont keretében ismertette. 

 

A kuratórium az alábbi határozatokat fogadta el: 

 

3/2013. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2012. évre vonatkozó, egyszerűsí-

tett beszámolójának mérlegét az eszközök és források egyező, 3 493 E Ft főösszegével, 

eredmény-kimutatását 113 E Ft eredménnyel (nyereséggel), egyhangúlag elfogadja. 

 

4/2013. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2012. évi szöveges közhasznúsági 

jelentését egyhangúlag elfogadja, és azt az Alapító internetes honlapján közzéteszi. – Fele-

lős: Nagy Albert 

 

5/2013. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2012. évre vonatkozó egyszerűsí-

tett beszámolóját, annak közhasznúsági mellékletét, valamint a szöveges közhasznúsági je-

lentést közzétételre egyhangú szavazással alkalmasnak tartja, azt az Országos Bírósági Hiva-

tal részére megküldi. – Felelős: Nagy Albert 

 

 

3. Egyebek 

 

A kuratórium ismételten áttekintette azt a kérdéskört, hogy a megváltozott jogszabályi háttér – első-

sorban a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) – érinti az alapítvány közhasznú jogállását. Az elmúlt két 

év (2011. és 2012.) beszámolói alapján az alapítvány megfelel az új közhasznúsági kritériumoknak, a 

legutóbbi beszámolót már az erre vonatkozó jogszabálynak [a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendeletnek] 

megfelelő formában és tartalommal készítette el. Ugyanakkor a jogszabályt értelmezve a közhasznú-

ság újbóli nyilvántartásba vételét kezdeményezni kell, ami a kuratórium megítélése szerint formálisan 
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az alapító feladata. A beadványhoz minden bizonnyal csatolni kell az alapítványnak a megváltozott 

jogszabályi környezet szerint módosított, egységes szerkezetű Alapító Okiratát is. A kuratórium úgy 

foglalt állást, hogy az Alapító Okirat módosítása során a néhány éve már javasolt, de az alapító által 

akkor meg nem tárgyalt módosítási javaslatokat is újra átgondolja, illetve szükség szerint megismétli. 

A megfelelő dokumentumokat a kuratórium megvitatja, az alapító döntése számára előkészíti, és ezt 

követően az intézkedésre az alapítót felkéri. Minderre a 2012. évi beszámolónak a letétbe helyezését 

követően kerül sor. 

 

 

 

 

dr. Káposztás Zoltán s.k. 

a kuratórium titkára 

Nagy Albert s.k. 

a kuratórium elnöke 

dr. Rönky Ernő s.k. 

a kuratórium tagja 

 


