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Az AH Támasz Foglalkoztatási és Átképzési Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) gazdálkodásá-
nak, illetve vagyona alakulásának adatairól szóló közhasznú egyszerűsített beszámolóját (a mérleget 
és az eredménykimutatást) a jelentés melléklete tartalmazza. Az egyszerűsített beszámolóhoz a kura-
tórium az alábbi kiegészítéseket teszi: 

 
1. Az alapítvány tevékenységét hosszabb szünetelés után 2008 novemberében, az új kuratóriumnak 

az alapító által történt megbízását követően újította fel. A bíróság a változásokat a 2008. decem-
ber 11. napján kelt, 7. Pk. 60.142/1996/10. számú, 2009. január 6-án jogerőre emelkedett végzé-
sével jegyezte be. 

 
2. A 2012. évben az alapítványnak csak banki kamatból származott bevétele (185,1 E Ft), vállalko-

zási tevékenységet nem folytatott. A kapott kamatok mértékét meghatározta, hogy a tartósan vagy 
átmenetileg az alapítvány rendelkezésére álló szabad pénzeszközöket a kuratórium folyamatosan 
lekötötte. 

 
3. Működési költségként a bankszámláról történt átutalások költségei (0,7 E Ft), valamint a könyve-

lésért a szerződés szerint kifizetett összegek jelentek meg (12,7 E Ft). Az alapítvány kuratóriumá-
nak tagjai továbbra is díjazás nélkül látják el feladatukat, illetve költségtérítést a korábbiakhoz ha-
sonlóan a 2012. évben sem vettek igénybe. 

 
4. Az alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzat-

tól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást, valamint alapítói 
támogatásokat a 2012. évben nem kapott. 

 
5. A magánszemélyek SZJA-ja 1 %-ának felajánlásából – miután az előírt jogszabályi feltételek 

fennállását már 2010-ben igazolta – az alapítvány 2012-ben 248,1 E Ft bevételre tett szert, 
amelynek egy részét közhasznú tevékenységének finanszírozására fordította. A 2010–2011. év-
ben kapott támogatásból tartalékolt, valamint a 2012. évi támogatásból fel nem használt összeget 
az alapítvány a 2013. évi közhasznú tevékenységének finanszírozására szándékozik felhasználni. 

 
6. Az alapítvány közhasznú tevékenységének keretében a 2012. év folyamán összesen 306,6 E Ft 

támogatást nyújtott 4 fő igénylő részére, átképzésen történő részvétel költségének teljes vagy 
részbeni finanszírozására. Bár további tájékozódó megkeresések is érkeztek a kuratóriumhoz, az 
év folyamán kielégíthető egyéb konkrét támogatási igény nem merült fel. 

 
 
A fenti jelentést az AH – Támasz Alapítvány kuratóriuma 2013. május 21-ei ülésén fogadta el. 
 
 
Budapest, 2013. május 21. 
 
 
 Nagy Albert s.k. 
 a kuratórium elnöke 


