A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2017.06.08 22:20:00

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

0 1

0

0

0

4

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Tárgyév:
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PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

01 Fővárosi Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 5 3

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Egyetem
1-3.

Lépcsőház:

Emelet:

----------

tér

Ajtó:

----------

----------

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 6

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

0 0 0 4 5 0 4

.P k . 6 0 0 9 6

/ 1 9 9 4/4 2

1 8 0 4 3 5 9 2

1

4 1

Fazekas Brigitta

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 7

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

70

217

70

217

7 269

6 558

205

205

7 064

6 353

0

12

7 339

6 787

7 339

6 787

I. Induló tőke/jegyzett tőke

50

50

II. Tőkeváltozás/eredmény

6 043

7 289

1 246

-552

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

7 339

6 787

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

154

55

0

0

154

55

5 726

3 910

0

0

5 726

3 910

1

38

0

0

1

38

51

50

0

0

51

50

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

5 931

4 015

0

0

5 931

4 015

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5 726

3 910

0

0

5 726

3 910

5. Anyagjellegű ráfordítások

4 328

4 017

0

0

4 328

4 017

287

85

0

0

287

85

0

0

0

0

0

0

70

465

0

0

70

465

8. Egyéb ráfordítások

0

0

0

0

0

0

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

0

0

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

4 685

4 567

0

0

4 685

4 567

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

4 347

4 397

0

0

4 347

4 397

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

1 246

-552

0

0

1 246

-552

1 246

-552

0

0

1 246

-552

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

0

-30

0

0

0

-30

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

0

0

0

0

0

0

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

0

0

0

D. Normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

1

68

1

68

0

0

0

0

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

0

0

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.09 15.01.19

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 5 3

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Egyetem

1-3.

Lépcsőház:

Emelet:

----------

tér

Ajtó:

----------

----------

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 6 .P k . 6 0 0 9 6

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 4 / 4 2
0 0 0 4 5 0 4

1 8 0 4 3 5 9 2

1

4 1

Fazekas Brigitta

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Fiatalok, diákok oktatási-és nevelési támogatása.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXXV:tv.(Ectv.) 34.§-a,

2011.évi CCIV.tv. alapján.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 17-20 éves korosztály
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

150

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
342

Eséllyel a felsőoktatásba hátrányos helyzetű fitalok támogatása.

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

176
Tárgy év

357

Szemináriumi foglalkozás diákok számára (történelem,magyar nyelv-és irodalo

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév

Előző év

407
Tárgy év

278

267

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

977

850

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

977

850

Szakmai továbbképző táborok,módszetani órák(tananyag,rendszerező,előadói k

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

5 931

4 015

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

1

68

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

5 930

3 947

H. Összes ráfordítás (kiadás)

4 685

4 567

287

85

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

4 347

4 397

K. Tárgyévi eredmény

1 246

-552

ebből:

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Nevelés- és oktatás, képeségfejlesztés - közép és emeltszíntű érettségi terténelem, magyar nyelv- és irodalomból

Támogató megnevezése:

Magánszemélyek
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016. Január 01. - 2016. December 31.

Támogatási összeg:

3 115 030

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 115 030

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 115 030
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

3 115 030
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

3 115 030

Felhalmozási
Összesen:

3 115 030
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Személyi jövedelemadó Magánszemélyek 1 %-os felajánlása.
Támogató megnevezése:

Költsévetési szervezet által követített- magánszemélyek.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.január 01. - 2016. december 31.

Támogatási összeg:

67 956

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

67 956

- tárgyévben felhasznált összeg: 67 956
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

67 956
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

67 956

Felhalmozási
Összesen:

67 956
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Szemináriumi foglalkozás diákok számára (történelem,magyar nyelv- és irodalom érettségi felkészitő).

Támogató megnevezése:

Magánszemlyek
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016. Január 01.01. - 2016. december 31.

Támogatási összeg:

407 681

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

407 681

- tárgyévben felhasznált összeg: 407 681
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

407 681
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

407 681

Felhalmozási
Összesen:

407 681
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-142-02 Szöveges beszámoló
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2016.pdf

FEB ’93 Ifjúsági Oktatási Alapítvány

Közhasznúsági jelentés

FEB ’93 IFJÚSÁGI OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2016

1

FEB ’93 Ifjúsági Oktatási Alapítvány

Közhasznúsági jelentés

1. Számviteli beszámoló

2. A költségvetési támogatás felhasználása

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
illetve összege

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
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1. Számviteli beszámoló
Lásd: I. számú melléklet
2. A költségvetési támogatás felhasználása
Ilyen jellegű támogatásban Alapítványunk tárgyév folyamán nem részesült.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásáról a 2016-os évre vonatkozó számviteli beszámoló adatai az
irányadók.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatásban sem más szervezetek, sem pedig Alapítványunk külső vagy
belső munkatársai nem részesültek.
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Az 5. pontban felsorolt támogatásokban Alapítványunk a 2016-os gazdasági évben
nem részesült.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
illetve összege
Az alapítvány vezetői és munkánkat az Alapítvány keretein kívülről segítő
munkatársaink juttatásokban nem részesültek. Ennek oka részben a forráshiányban,
részben, pedig az Alapítvány működésével összefüggő alapelveiben keresendő. Erről
bővebben kitérünk a 7. pont alatt.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A FEB ’93 Ifjúsági Oktatási Alapítvány alapításakor meghatározott célja szerint az
érettségi előtt álló diákok felkészülését segítő szervezet, melynek keretében
történelem valamint magyar nyelv- és irodalom tantárgyakból vállalja középiskolai
diákok teljes körű és az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghatározott
tantárgyi elvek, elvárások alapján való felkészítését. A 2005-ben indított „Egyenlő
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eséllyel a felsőoktatásba” programunk célja a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása,
amely alapján diákjaink intézményi keretek között folytatott tanulmányai mellett
szeretnénk elérni, hogy a fent említett körülmények között tovább bővíthessék
tudásukat, szervezetünk segítségével. Ezúton nyújtunk lehetőséget számukra, hogy
tudásuknak és tájékozottságuknak köszönhetően könnyebben vehessék az érettségi
megpróbáltatásait. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban a tanítási időszakban, a
hét minden munkanapján délután (16 órás kezdettel), emellett ezen hetek szombati
napjain (10 és 14 órás kezdettel) kerül sor az általunk szervezett szemináriumi
foglalkozásokra (180 perc időtartamban). A jelentkező diákok bármely általuk
választott

időpontra

regisztrálhatnak.

A

tanfolyam

során

kiscsoportos

foglalkozásokon, interaktív jelleggel dolgozzuk fel a két adott tantárgy középiskolák
számára meghatározott négy éves tananyagát. Az elvárt ismeretek mellett célunk,
hogy diákjaink számára átláthatóvá és érthetővé vállaljanak olyan, általuk az
egyetemen elsajátított ismeretek is, amelyek a tudás alapú társadalomban fontossá
vállalhatnak számukra a jövőben. Szeretnénk elérni, hogy tanítványaink tiszteljék és
őrizzék irodalmi és történelmi hagyományunkat. Közösségünk tagjai az ELTE Államés Jogtudományi karának jogász és politológus hallgatói közül kerülnek ki, akik
jelentkezésük után 1 évig hospitálnak az „aktív” FEB szemináriumvezetői mellett és
ezt

követően

a

szervezet

tagjainak

szavazatai

alapján

kerülhetnek

be

közösségünkbe. Fontos számunkra, hogy felelősségteljes és szakmailag képzett
személyek legyenek az újonnan bekerülő tagok, így minden tanév elején szakmai
továbbképző tábort szervezünk, ahol módszertani órák keretében fejlesztjük a
hospitáló hallgatók tananyag- rendszerező- és előadói képességeit. A tagság másik
követelménye a hozzáállás és munkaszeretet, amely baráti közösségünk fontos
összetartó ereje. Mivel a szervezet tagjainak anyagi juttatást nem áll módunkban
biztosítani, a munkakedvet csak a tanítás szeretete és a közösségünket
„abroncsként” összefogó baráti kapcsolatok kötőereje emeli. S éppen szűkös anyagi
kereteink adják annak szükségességét, hogy igyekezzünk lehető legjobb tudásunk
szerint teljesíteni szolgáltatásunkat tanítványaink felé, akik cserébe segítenek
öregbíteni alapítványunk hírnevét. A tanév második felében évek óta megrendezzük
intenzív érettségi felkészítő táborunkat, a tavaszi szünet idejéhez igazítva azt. A tábor
rendeltetése a történelem valamint a magyar nyelv- és irodalom tantárgyak az
Oktatási Hivatal által meghirdetett érettségi tételeinek kidolgozása. A program egész
napos lehetőség a diákok számára, hogy a tételeket előadások és szemináriumok
keretei között dolgozhassák ki. Esti levezetőként egyéb tantárgyakhoz kapcsolódó
programokkal

kívánunk

rávilágítani

egy-egy

kiemelt

tantárgyi

problémakör

fontosságára (tételhez kapcsolódó film vetítése, színielőadás, játékos kikérdezés). Az
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érdeklődő diákok az ország minden területéről jelentkezhetnek erre a hagyományok
szerint Egerben megrendezésre, kerülő táborra, amely rendezvény mindig nagy
sikerrel zárul. 2016-ban a tábor március 23. és március 29. között került
megrendezésre. A sikert jól mutatja az évente összeállításra kerülő statisztika is,
amely szerint a nálunk tanuló diákok nagy része az első vagy második helyen
megjelölt felsőoktatási intézménybe nyer felvételt.
Emellett évente egyéb kulturális- szakmai programokkal is készülünk a tanítványaink
és más érdeklődők számára. Ilyen az évente megrendezésre kerülő Nyugat Est, ahol
a Nyugat folyóiratainak markáns személyiségeit színházi keretek közt, felolvasóesten
személyesítik

meg

a

FEB

tagjai.

Emellett

rendszeres

színház-

és

múzeumlátogatásokkal igyekszünk bővíteni tanítványaink ismeretanyagát.

Kelt: Budapest, 2017. május 27.

Fazekas Brigitta
elnök
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