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Közhasznúsági jelentés a 2015. évről 
 

 

A Fővárosi Bíróság által 1992. február 11-én a 2781. sorszám alatt nyilvántartásba vett 

Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány közhasznúvá minősítési eljárása 2000. április 10.-

én befejeződött, és a végzés értelmében 1998. január 01-től közhasznúnak tekinthető. 

 

Végzés száma: 14. Pk. 66.836/11-2 

 

 

1./ Számviteli beszámoló 

 

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány a 2015 évben végzett tevékenységéről a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített beszámolót állított össze. 

Az Alapítvány számviteli politikáját a többször módosított 2000. évi C. törvény, az 

alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló IM rendelet és az alapítványok 

gazdálkodási rendjéről szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján alakította ki, 

sajátosságainak figyelembe vételével. 

 

Könyvvezetési kötelezettségének kettős könyvviteli formában, számítógépes program 

használatával tesz eleget. Nyilvántartási rendszerét úgy alakította ki, hogy elkülönítetten tartja 

nyilván az alapítványi alaptevékenységek bevételeit és költségeit igény szerinti 

részletezésben. 

 

A 2015 évi beszámoló szerint a mérleg főösszege 19.523 ezer Ft, a tárgyévi közhasznú 

eredménye 291 ezer Ft. A részletes kimutatást a PK-142 számú beszámoló; „A kettős 

könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” 

tartalmazza, mely áll az egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből és az eredmény 

kimutatásból és közhasznúsági mellékleteiből. 

 

 2./ Költségvetési támogatás felhasználása 

 

Tárgyévben az Alapítvány 239 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is 

használta közhasznú tevékenységéhez. A kapott támogatások összege 32 ezer Ft-al volt több, 

mint az előző évben. 2015 évben az Alapítvány nem kapott NCA támogatást, így a teljes 

állami támogatás összege az 1% SZJA felajánlásokból származik. Az SZJA 1%-os támogatás 

2011 évben 315 eFt, 2012 évben 364 eFt, 2013 évben 242 eFt, 2014 évben 207 eFt 

tárgyévben pedig a fentiek szerint 239 ezer forint volt. A kapott költségvetési támogatás 

felhasználását részletesen a 1. számú melléklet mutatja be. 

 

 

3./ Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 

 

2014 évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 291 ezer Ft összeggel növekedett. Az 

Alapítvány – eddigi működésének is megfelelően – a nagyszámú önkéntesi létszám 

segítségével a működési költségeit minimális szinten tudja tartani, ugyanakkor igyekszik a 

főként magánszemélyektől származó adományokból származó bevételeit a leghatékonyabban, 

a közhasznú tevékenység érdekében maximálisan felhasználni. A vagyon alakulását 

részleteiben a jelentésünk 2. számú melléklete mutatja be. 

 

 

4./ Cél szerinti juttatások kimutatása 

 

2015-ben az Alapítvány nem nyújtott cél szerinti pénzbeli juttatást. 
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5./ A közhasznú szervezet vezető tisztség viselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

összege 

 

Tárgyévben az Alapítvány a vezető tisztségviselőinek vezetési feladatuk ellátásáért juttatást, 

természetbeni, illetve egyéb jogcímen illetményt nem adott. Az egyik vezető tisztségviselő 

2015.03.03-tól munkaviszonyban segíti az Alapítvány napi munkáját. 

 

6./ A Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

 

Az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenységek a következők: 

 

 Az Alapítvány a Trans World Radio (TWR) magyarországi partnerszervezeteként 

rádióműsorok készítésére szakosodott, illetőleg hanganyagok rögzítését végzi. 

 

 Az Alapítvány önálló műsorszórást nem végez. 

 

 Az Alapítvány eredeti céljainak megfelelően is arra törekedett, hogy a bibliai 

normáknak és a keresztyén életszemléletnek megfelelő rádióműsorokat készítsen. 

Célunk elérni mindazokat a területeket, ahol magyarnyelvű hallgatóság lehet. 

 

 Az Alapítvány rendszeres kapcsolattartásra törekszik a hallgatókkal. Jelenleg 

rendszeres visszajelzések érkeznek 19 országból. Bizonyosak vagyunk abban, hogy ez 

a tevékenységünk igen jelentősen hozzájárul a különböző nemzetekben szétszórtan élő 

magyarság összetartozásának elmélyítéséhez. 

 

 Az Alapítvány összefogásra törekszik más keresztyén szervezetekkel. Lehetőségeit 

kihasználva törekszik programját ismertetni kiadványain keresztül (Antenna, Rádiós 

Bibliaiskola), illetőleg utat keres az Internet adta lehetőségek jobb kihasználására. 

 

 Mint egy nemzetközi szervezet (TWR) partnerszervezete igyekszik lehetőséget 

biztosítani a Kelet-Európában élő rádiómissziók munkatársainak a továbbképzések 

illetőleg a munkaülések megszervezésében. 

 

Az Alapító okirat szerint az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokból bárki részesülhet. Az 

Alapítvány vagyona az alapító okiratban megfogalmazott célok elérésére és a fent említett 

tevékenységek ellátására használható fel. 

 

 

6.1 A vagyoni helyzet tárgyévi alakulása 

 

6.1.1  Befektetett eszközök bemutatása 

 

Megnevezés Bruttó érték 

Ft 

Halmozott ÉCS 

Ft 

Nettó érték 

Ft 

  Immateriális javak 481 250 481 250 0 

  Ingatlanok 5 430 250 2 172 100 3 258 150 

  Műszaki és egyéb   

  berendezések 
7 939 614 7 858 691 80 923 

  Összesen 13 851 114 10 512 041 3 339 073 

 

2015. évben az Alapítványnak kizárólag kisértékű eszközbeszerzései voltak az alap 

tevékenységéhez kapcsolódóan (stúdió hangfalak, monitor, mikrofonszett, nyomtató), 
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mindösszesen 299 eFt összegben. A befektetett eszközök értékcsökkenési leírását a számviteli 

politikában foglalt amortizációs politika szerint napra számolt időarányos leírással év végén 

egy alkalommal történik. 

 

 

6.1.2  Forgóeszközök bemutatása 

 

Az eszközállomány 83%-át a pénzeszközök és értékpapírok adják, aminek következtében az 

Alapítvány likviditása biztosítva van, gazdálkodása kiegyensúlyozott. 

 

Pénzeszközök állománya 2015. december 31-én részletezve: 

 

- Forint folyószámla egyenleg   20573096  4 069 eFt 

- EURO folyószámla egyenleg 16578885       37 eFt 

- Forint folyószámla egyenleg   20062297             4 278 eFt 

- Pénztár                    178 eFt 

      Összesen:                            8 562 eFt 

 

Értékpapírok állomány 2015. december 31-én részletezve:  

 

- OTP 10BJF0009690 külf.befektetési jegy  7 622 eFt 

 

Az értékpapírok, illetve a devizaszámla fordulónapi értéke átértékelésre került az MNB 

2015.12.31-i hivatalos devizaárfolyamán számítottan, piaci értékre. Az értékpapírok esetében 

ez a tárgyévben 35 eFt nem realizált árfolyamveszteség elszámolását jelentette.  

 

6.1.3  Saját tőke változásai 

 

Az Alapítvány 2015. évi tőkeváltozása alapítványi tevékenységből összesen 291 eFt volt.  

 

A döntően adományokból származó pénzügyileg rendezett közhasznú tevékenység bevétele 

24.009.066,- Ft az alábbi megbontásban: 

 

Adományok – magánszemélyek 13 087 878 54% 

Adományok – non-profit szervezetek 651 670 3% 

Adományok – egyéb szervezetek 3 000 0% 

Adományok – külföldi TWR-Európa Ausztria 2 637 070 11% 

Adományok – külföldi TWR-Európa UK 7 389 972 31% 

SZJA 1 % támogatás 239 476 1% 

NCA pályázati támogatás 0 n.é. 

 

A pénzügyi műveletek és egyéb bevételek 15 345 Ft. 

Egyéb bevételek (kerekítési különb.) 14 564 95% 

Kamat bevételek 781 5% 

 

A közhasznú tevékenység ráfordításai 23 733 319 Ft összegű, az alábbiakban részletezetten: 

 

Anyagjellegű ráfordítások 9 346 093  39% 

ebből:  posta költség  4 509 489 19% 

           nyomdai szolgáltatás (újság)  2 530 649 11% 

          Bankköltség    651 051 3% 

Személyi jellegű ráfordítások     13 898 515 59% 

Egyéb és pénzügyi műv. ráfordítások     36 470 n.é. 

Értékcsökkenés     452 241 2% 
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Az Alapítvány tulajdonát képező tárgyi eszközök 2015. évi értékcsökkenése 452 eFt, melyből 

a kisértékű tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenése 299 eFt. A beszámoló szerinti tárgyévi 

eredmény közhasznú tevékenységből 291 eFt. 

 

 

6.1.4  Kötelezettségek 

 

Az Alapítványnak a 2015.12.31-én nem volt rövid, vagy hosszú lejáratú kötelezettsége. A 

szállítói számlák 2015. év folyamán minden esetben határidőre, hiánytalanul kiegyenlítésre 

kerültek. 

Az Alapítványnál a 2015. december havi munkabér és a hozzá kapcsolódó adófizetési 

kötelezettségek még 12. hó folyamán rendezésre kerültek, ezért ebből adódóan nem volt 

kötelezettség nyilvántartva a fordulónapon. Az adófolyószámla (egyezően a könyveléssel) 

12.31-én 78 Ft túlfizetést mutatott, így ezen összeg a beszámoló mérlegében a Követelések 

soron került feltüntetésre.  

Általánosságban elmondható, hogy az Alapítvány szállítói és egyéb tartozásait 

fegyelmezetten, a fizetési határidőn belül rendezi. 

 

 

6.1.5  Tájékoztató adatok 

 

A foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma: 4 fő teljes munkaidős, 3 fő megbízásos 

jogviszonyban. 

 

A 2015. évben kifizetett bruttó bérköltség (7 fő): 9 916 eFt, 

 

Tiszteletdíj, egyéb juttatás kifizetésre a nem munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők 

részére nem került sor. 

 

2015 év során egy alkalommal történt kifizetés önkéntesek részére, mindösszesen 110 eFt 

értékben. 

 

6.1.6  Egyéb 

 

Az Alapítvány a tárgyév során vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 

 

Budapest, 2016. május 20. 

 

 

           Helmuth Menzel 

          kuratórium elnöke  

 

 

           Dr Harmatta János 

          kuratórium alelnöke 

 

         

                Kulcsár Tibor 

                   ügyvezető 

                     


