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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 alapító a kuratórium kezdeményezése alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényben foglaltak alapján módosította az alapítvány Alapító Okiratát. A Fővárosi Törvényszék a 
változásokat a 2014. december 12. napján kelt, 7. Pk. 60.142/1996/15. számú, 2015. január 8-án 
jogerőre emelkedett végzésével jegyezte be. A bejegyzéssel egyidejűleg az alapítvány továbbra is 
közhasznú minősítést kapott. 

 
2. A 2014. évben az alapítványnak csak banki kamatból származott bevétele (79,5 E Ft), vállalkozási 

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

 
3. Működési költségként a bankszámláról történt átutalások költségei (1 E Ft), a könyvelésért a szer-

ződés szerint kifizetett összeg (15 E Ft), valamint egy továbbképzésen való részvétel és egy jogi 
szakkiadvány (Civil Közlöny) éves megrendelése (együtt 15,9 E Ft) jelentek meg. Az alapítvány 
kuratóriumának tagjai továbbra is díjazás nélkül látják el feladatukat, illetve költségtérítést a ko-
rábbiakhoz hasonlóan a 2014. 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 2014. évben nem kapott. 

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

törvényszék bejegyzési végzése alapján megfelelt – az alapítvány 2014-ben 100,2 E Ft bevételre 
tehetett volna szert, ám a bejegyzés elhúzódása miatt ezt az összeget csak 2015-ben írták jóvá 
az alapítvány folyószámláján. Ezt és a korábbi években kapott támogatásokból tartalékolt, fel nem 
használt összeget az alapítvány elsősorban a 2015. évi közhasznú tevékenységének finanszíro-
zására szándékozik felhasználni. 

 
6. Az alapítvány a 2014. év folyamán – érdeklődés, illetve igény híján – nem fizetett ki a közhasznú 

tevékenysége keretébe tartozó támogatást. 
 
 
A fenti jelentést az AH – Támasz Alapítvány kuratóriuma 2015. május 13-ai ülésén fogadta el. 
 
 
Budapest, 2015. május 13. 
 
 
 Nagy Albert s.k. 
 a kuratórium elnöke 


