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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

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

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 1 0 0 0 4 2 4 3 2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 04.04.44



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 6

1 0 3 7 Budapest

Hidegkuti Nándor utca

8-10

    

0 1 0 1 0 0 0 4 2 4 3

0 9 P k 6 0 9 0 2  1 9 9 3 2  

1 8 0 5 2 4 1 1 2 4 1

Barthel-Rúzsa Zsolt

Budapest 2 0 1 7 0 5 2 4

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 04.04.44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

195 102 183 862

8 316 5 444

186 786 178 418

1 067 783 1 093 628

21 894 19 089

1 032 593 873 942

13 296 200 597

3 943 7 702

1 266 828 1 285 192

433 494 635 368

1 473 1 473

227 520 432 021

176 151 48 676

28 350 153 198

820 316 643 317

820 316 643 317

13 018 6 507

1 266 828 1 285 192

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 04.04.44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

968 392 2 172 372 201 960 154 251 1 170 352 2 326 623

3 469 5 102 3 469 5 102

70 500 20 626 54 208 70 500 74 834

65 805 20 132 65 805 20 132

242 2 132 1 2 950 243 5 082

1 042 603 2 200 232 201 961 211 409 1 244 564 2 411 641

1 042 603 2 200 232 1 042 603 2 200 232

548 098 1 665 967 116 031 40 565 664 129 1 706 532

296 728 450 613 53 504 16 069 350 232 466 682

48 651 64 282 9 454 6 087 58 105 70 369

12 308 16 548 2 285 177 14 593 16 725

3 180 16 145 379 1 216 3 559 17 361

6 138 2 283 1 193 184 7 331 2 467

866 452 2 151 556 173 392 58 211 1 039 844 2 209 767

866 453 2 151 556 866 453 2 151 556

176 151 48 676 28 569 153 198 204 720 201 874

219 219

176 151 48 676 28 350 153 198 204 501 201 874

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 04.04.44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

718 566 718 566

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 04.04.44



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 0 3 7 Budapest

Hidegkuti Nándor utca

8-10

    

0 9 P k 6 0 9 0 2  1 9 9 3 2  

0 1 0 1 0 0 0 4 2 4 3

1 8 0 5 2 4 1 1 2 4 1

Barthel-Rúzsa Zsolt

tudományos tevékenység, kutatás

1994. évi XL tv 3. § (1) bek. k) ill. a)

2011 évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bek. 7) és XL tv. 76. § (2) bek. a) ill. e) pontja

Magyar lakosság

700000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 04.04.45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

770 2 894

770 2 894

770 2 894

elnök 12 600 17 713

kurátorok 29 940 38 188

42 540 55 901

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 04.04.45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1 244 564 2 411 641

1 244 564 2 411 641

1 039 844 2 209 767

350 232 466 682

866 453 2 151 556

204 501 201 874

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 04.04.45



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység támogatása

20 132

20 132

20 132

19 850

20 132

20 132

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 04.04.45



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

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! Nyomtatva: 2017.06.06 04.04.45



PK-242
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Századvég Politikai Iskola Alapítvány elektronikus jelentés_2016.12.31.pdf
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Független könyvvizsgálói jelentés 

 
a Századvég Politikai Iskola Alapítvány Kuratóriuma részére 

 
 
Vélemény  
 
Elvégeztük a Századvég Politikai Iskola Alapítvány  („a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i 
fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 285 192 
ezer Ft, az adózott eredmény  201 874 ezer Ft nyereség -, és  az ugyanezen időponttal végződő 
üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek 
összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  
 
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 
Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen 
időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  
 
 
A vélemény alapja 
 
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján 
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A 
könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza 
tartalmazza.  
 
Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon 
hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen 
etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is. 
 
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 
alapot nyújt véleményünkhöz.  
 
 
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves 
beszámolóért 
 
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő 
és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső 
kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár 
hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  
 
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a 
Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően 
közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a 
vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való 
alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot 
vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális 
lehetőség. 
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Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért. 
 
 
 
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  
 
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves 
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, 
valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést 
bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar 
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az 
egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és 
lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 
befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági 
döntéseit.  
 
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő 
könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk 
fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:  
 

 Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő 
lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 
eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és 
megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel 
nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat 
összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll 
felülírását; 
 

 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 
véleményt nyilvánítsunk. 

 

 Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 

 Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 
elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján 
arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való 
képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság 
áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített 
éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem 
megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói 
jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események 
vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

 

 Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, 
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az 
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós 
bemutatása. 
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Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság 
által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős 
hiányosságait is.  

 
 

Budapest, 2017. május 24. 
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1103 Budapest, Kőér utca 2/A 
nyilvántartási szám: 002387 
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Általános rész 
 
A Századvég Politikai Iskola Alapítvány (továbbiakban: Társaság) a Magyar Köztársaság 
törvényei alapján 1993-ban alakult egyéb szervezet. 
 
Alapítás időpontja:  1993.04.20. 
 
Működési forma:  Alapítvány (egyéb szervezet) 
 
A Társaság székhelye:  1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10 
 
A Társaság alaptőkéje:  1.473.125 Ft 
 
A Társaság adószáma:  18052411-2-41 
 
A Társaság bírósági bejegyzés száma:  Pk.60902/1993/2 
 
Nyilvántartási szám:  01-01-0004243 
 
A Társaság tulajdonosai:  tulajdonos nincs, az alapítói jogokat a Főv. 

Törvényszék gyakorolja 
 
Fő tevékenységi köre:  tudományos tevékenység, kutatás 
 
Képviseletre jogosultak: Barthel-Rúzsa Zsolt elnök önállóan 
 
Könyvvizsgáló: BDO Magyarország Kft. 
 1103 Budapest, Kőér u. 2/a C. ép 
Nyilvántartási szám:  002387 
Kijelölt könyvvizsgáló:  Baumgartner Ferenc 
Nyilvántartási szám: 002955 
 
Könyvviteli szolgáltatás: Herczegh Henrietta 
reg.szám: 156209 
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1. A számviteli politikához kapcsolódó kiegészítések 

Mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő év március 31. 

Beszámoló fajtája: egyszerűsített éves beszámoló –  mérleg A változat 

Választott eredmény kimutatás: civil szervezetekre vonatkozó sajátos 

eredménykimutatás. 

A Társaság számviteli politikájának alapvető célkitűzése a reális eredmény minél 
megbízhatóbb kimutatása, illetve ennek számviteli alátámasztása. 
 
A Társaság könyvvezetésének módja kettős könyvelés az általános szabályok szerint. A 
számviteli nyilvántartások a számviteli szabályok alapján készülnek. 
 
A társaság az eredmény kimutatás formáját és a beszámoló formáját az előző évhez 
viszonyítva megváltoztatta az új jogi szabályozásnak megfelelően.  
 
Az egyéb (civil) szervezet egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000.(XII.19) 
Kormányrendelet 4. számú melléklet szerinti mérlegből és az 5. számú melléklet szerinti 
eredménykimutatásból áll. A civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a mérleg és az 
eredménykimutatás mellett az Ectv. szerinti kiegészítő mellékletet is tartalmazza.  
 
Eszközök értékelése 
 
A Társaság a befektetett eszközöket és a forgóeszközöket beszerzési költségen értékeli és 
tartja nyilván. 
A beszerzési költség a 2000. évi C. tv. 47-51. §-ban leírtakat tartalmazza. 
 
Az eszközök nettó értéken (bekerülési érték – elszámolt értékcsökkenés) kerültek kimutatásra 
a mérlegben.  
Az értékcsökkenés meghatározása a számviteli politika szerint, a használati idő függvényében 
történik. 
 
A 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök esetében a társaság maradvány értéket nem 
számol, a bekerülési értéket a tárgyévben teljes egészében elszámolja a társaság költségként. 
 
Eszközök értékcsökkenése 
 
A Társaság a befektetett eszközök értékcsökkenését lineárisan számolja el, a Számviteli 
Politikában rögzített kulcsok alkalmazásával. 
 
A tárgyév folyamán, terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el.  
Értékcsökkenési leírást a használatba vétel napjától számol el a társaság. 
 
2010. március 10-től az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartása, az 
értékcsökkenés és a bekövetkezett változások elszámolása elektronikus szoftver segítségével 
történik.  
 
Terven felüli értékcsökkenésként kerül elszámolásra a befektetett eszközök értékének 
lecsökkenése azok megrongálódása, megsemmisülése esetén, illetve ha használati értékük a 
Társaság tevékenységének megváltozása miatt megszűnik. 
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Eszközök értékvesztése 
 
Értékvesztést a Társaság a 2000. évi C. törvény 54-56. §. szerint számol el. 
2016. évben értékvesztést a Századvég Politikai Iskola Alapítvány összesen 4.536 e Ft 
összegben számolt el. 
 
 
2. A Társaság valós vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzetének alakulása, elemzése 
 
2.1. Vagyoni helyzet alakulásának elemzése 
 
A vagyoni helyzet alakulásának értékelésére a tőkeszerkezeti mutatók alkalmasak: 
 

a) Tőkeerősség: Saját tőke/Források összesen*100 =  49,44% 
 
b) Tőkemultiplikátor: Források összesen/Saját tőke= 2,02 

 
c) Tőkefeszültség mutatója: Idegen forrás/Saját tőke*100= 102,28% 

 
d) Kötelezettségek részaránya: Kötelezettségek/Források összege*100=  50,06% 

 
 
2.2  Pénzügyi helyzet alakulásának elemzése 
 

a) Likviditási mutató: Forgóeszközök/Kötelezettségek*100= 170,00% 
 
b) Likviditási ráta: Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100=  170,00% 
 
c) Pénzhányad mutató: (Pénzeszköz+Értékpapírok)/Rövid lejáratú 
    kötelezettségek*100= 31,18% 
 

 
 
3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 

3.1. ESZKÖZÖK 
 

3.1.1. Befektetett eszközök 
 

3.1.1.1. Tárgyi eszközök 
 

Az Alapítvány alakulása óta olyan tárgyi eszközök beszerzését hajtotta végre, amelyek nem 
kizárólagosan a közhasznú tevékenységet szolgálják, hanem a vállalkozási tevékenységet is. 
A tárgyi eszközök 2016. évi nettó értéke 178.418 e Ft. Immateriális javak mérlegben 
kimutatott értéke a mérlegforduló napon 5.444 e Ft. 
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3.1.1.2. Befektetett pénzügyi eszközök 
 

A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. 
 

3.1.2. Forgóeszközök 
 

3.1.2.1. Készletek 
 

Az Alapítvány készletet 2016.12.31-i fordulónapon 19.089 e Ft értékű készletet tart nyilván. 
 

3.1.2.2. Követelések 
 

A követelések között 822.404 e Ft vevőkövetelés, melyre 7.112 e Ft értékvesztés került 
elszámolásra, 600 e Ft előleg, 4.103 e Ft adó jellegű követelés, valamint 53.946 e Ft egyéb 
követelés került kimutatásra 2016. december 31-én.  
 

3.1.2.3. Értékpapírok 
 

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezett. 
 
3.1.2.4. Pénzeszközök 
 

Megnevezés Összeg e Ft-ban 
Pénztár 473 
Elszámolási betétszámla 200.124 
Összesen 200.597 
 

A pénzeszközök záró állománya a pénztárkönyvvel és a záró bankkivonattal egyező. 
 
 

3.1.3 Aktív időbeli elhatárolások 
Aktív időbeli elhatárolások között kerültek kimutatásra a mérleg fordulónapja előtt felmerült 
olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra 
számolhatók el, valamint az olyan bevételek, amelyek csak a mérleg fordulónapja után 
esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakot érintik. 
 
Mérlegben szereplő tételei: 
Bevételek aktív időbeli elhatárolásának:  2.366 e Ft 
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:  5.336 e Ft 
 
3.2. FORRÁSOK 
 
3.2.1. Saját tőke 
 
A saját tőkeként kimutatásra kerülő jegyzett tőke megegyezik a bíróságon nyilvántartásba vett 
tőkével. A tőkeváltozás tárgyévi változása megfelel a Számviteli törvényben előírtaknak.  
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Kimutatás a vagyon alakulásáról: 
           (e Ft) 
Megnevezés Előző év Előző év 

helyesbítése 
Tárgyév 

D.     Saját tőke 433.494  635.368 
I. Induló tőke/jegyzett tőke 1.473  1.473 
II. Tőkeváltozás/eredmény 227.520  432.021 
III. Lekötött tartalék 0  0 
IV. Értékelési tartalék 0  0 
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 176.151  48.676 
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 28.350  153.198 

 
 
Lekötött tartalékot, céltartalékot az Alapítvány nem képzett. 
 
 
3.2.2.Kötelezettségek 
 

Hátra sorolt kötelezettségek 0 e Ft 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 e Ft 
Rövid lejáratú kötelezettségek  643.317 e Ft 
Kötelezettségek összesen: 643.317 e Ft 

 
Rövid lejáratú hitelek 0 e Ft 
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 404.052 e Ft 
Adó jellegű kötelezettségek 110.717 e Ft 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 128.548 e Ft 

 
 
3.2.4 Passzív időbeli elhatárolások 
 
Passzív időbeli elhatárolásként vettük figyelembe a mérleg fordulónapja előtt befolyt, 
elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi, 
valamint a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a 
mérleg fordulónapja utáni időszakban jelentkezik kiadásként, kerül számlázásra. 
 
Bevételek passzív időbeli elhatárolása:    784 e Ft. 
Költségek passzív időbeli elhatárolása: 4.703 e Ft. 
 
Halasztott bevételként mutatja ki az Alapítvány a leltártöbbletként fellelt, még el nem adott 
könyveket, melynek értéke 2016.12.31-én 1.020 e Ft. 
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4. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések  
 
 

megnevezés 
Előző év e Ft-ban Előző év 

helyesbítése 
Tárgyév e Ft-ban 

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ 
ÁRBEVÉTELE 1.170.352  2.326.623 
AKTIVÁLT SAJÁT 
TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3.469  5.102 
EGYÉB BEVÉTELEK 70.500  74.834 
tagdíj, alapítótól kapott befizetés 0  0 
támogatások 65.805  20.132 
adományok   
PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
BEVÉTELEI 243  5.082 
ÖSSZES BEVÉTEL 1.244.564  2.411.632 
ebből közhasznú tevékenység 1.042.603  2.200.232 
ANYAGJELLEGŰ 
RÁFORDÍTÁSOK 664.129  1.706.532 
SZEMÉLYI JELLEGŰ 
RÁFORDÍTÁSOK 350.232  466.682 
ebből vezető tisztségviselők juttatásai 58.105  70.369 
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 14.593  16.725 
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 3.559  17.361 
PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
RÁFORDITÁSAI 7.331  2.467 
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 1.039.844  2.209.767  
ebből közhasznú tevékenység 866.453  2.151.556 
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 204.720  201.874 
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 219  0 
TÁRGYÉVI EREDMÉNY 204.501  201.874 
 
 
4.10. A társasági adó megállapítása 
 
Az Alapítvány alaptevékenységének eredménye 48.676 e Ft. A vállalkozási tevékenységének 
eredménye 153.198 e Ft. 
 
Az Alapítványnak 2016. évre társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

4.11 Kimutatás a cél szerinti (közhasznú) juttatásokról 
 

Juttatás megnevezése Összeg eFt-ban 
 Előző évi Tárgy évi 

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 
juttatás összesen: 

770 2.894 

- pénzbeli juttatások  770 2.894 
- természetbeni juttatások   
Közhasznú működés költségei összesen:   
Tovább utalt támogatás összesen:   
ebből:    
- pénzösszegben   
- eszközértékben   
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú   
- pénzbeli juttatás   
- természetbeni juttatások   
Egyéb:   
Összesen: 770 2.894 

 
 
4.12 Kimutatás a kapott támogatásokról 

 
 
4.13 Vezető tisztségviselők kölcsönei, garanciák 
 
Az Alapítvány vezető tisztségviselői részére kölcsön folyósítására 2016-ben nem került sor. 
A tisztségviselők garanciát nem vállaltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (e Ft) 
  Előző évi Tárgy évi 

1. Központi költségvetési szerv  718 566 
2. Elkülönített állami pénzalap alaptevékenység 80  
3. Helyi önkormányzat    
4. Kisebbségi önkormányzat    
5. Önkormányzatok társulása    
6. NAV Szja 1 %-a alaptevékenység  0 
7. Költségvetésből összesen:  798 566 
8. Magánszemély alaptevékenység 0 0 
9. Egyéni vállalkozó    

10. Jogi személyű Gt. alaptevékenység 30.000  
11. Jogi személyiség nélküli Gt.    
12. Közhasznú szervezet   700 
13. Külföldi személy  12 616 
14. 2016. évben ÁROP keretében Civil 
Információs Centrum működtetésére 

alaptevékenység 34.995 18.250 
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5. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok 
 
A Századvég Alapítvány a magyarországi rendszerváltásban aktív szerepet vállalt fiatal 
generáció szellemi arculatának kifejeződéseként jött létre. A kezdetben lap-, majd később 
könyvkiadásra vállalkozó alapítvány a magyar progresszió értékeinek és az európai fejlődés 
mintáinak bemutatására törekedett. Az alapító szakkollégiumi nemzedék fontos szerepet 
játszott az új magyar demokratikus jogállam és piacgazdaság megteremtésében. 
Az alapítók azzal a szándékkal hozták létre a Századvég Alapítványt, hogy  

• megteremtsék a lehetőségét a gyakorlati igényeket is figyelembe vevő magas 
színvonalú politikatudományi képzésnek; 

• hozzájáruljanak a demokratikus politikai kultúra terjesztéséhez; 
• segítsék a civil társadalom összeszerveződését és hatékony képviseletét; 
• támogassák a társadalomtudományi kutatások új irányait; 

• ösztöndíjakkal segítsék a határon túli kisebbségek képzését és fiatal kutatók 
tudományos tevékenységét. 

Az alapítvány rendkívül fontosnak tartotta, hogy a színvonalas szakmai munkák 
megjelentetésével párhuzamosan a politikatudományi oktatás és kutatás megújítása mellett 
elkötelezze magát. Az alapítvány az elmúlt két évtizedben sikerrel teljesítette legfontosabb 
célkitűzéseit, a magyar tudományos és közélet elismert és megbecsült szereplőjévé vált. Az 
alapítványt a bíróság közhasznú szervezetként jegyezte be. Mára az alapítvány széles körű 
tevékenységet végző szellemi műhellyé vált. Tevékenységének centrumában egyre inkább 
egy olyan think tank jellegű munka áll, amely Magyarországon úttörő jelentőségű. 
Magyarországnak szüksége van felkészült, az országot és az európai folyamatokat ismerő, 
azokat értelmezni tudó fiatal szakemberekre. A kormányzati döntések egyre összetettebbé 
válnak, így azok a kutatások, amelyek a döntések társadalmi feltételeit elemzik, 
nélkülözhetetlenek a sikeres nemzetstratégia kialakítása szempontjából. Az alapítvány kiemelt 
céljának tartja, hogy a stratégiai jelentőségű társadalmi kérdések megoldásához nyújtson 
segítséget mind a szakképzés, mind a tájékoztatás, mind a kutatás terén kifejtett 
tevékenységével. 

Közvélemény-kutatás, piackutatás és társadalomtudományi kutatás 
A Századvég Alapítvány Közvélemény- és Piackutatási osztályának kutatási tevékenysége 
rendkívül sokszínű, alapvetően 5 fő területre bontható: 
 
Politikai kutatások   
A kutatások témái kiterjednek az egyes szakpolitikai területekre, aktuálpolitikai eseményekre, 
párterőtérben tapasztalható mozgások vizsgálatára (párt- és személypreferencia vizsgálatok). 
Kutatási módszerek terén egyaránt alkalmazunk kvantitatív (survey) és kvalitatív technikákat 
(fókuszcsoportok). A rendszeres kutatásokból készülő termékek egy része stratégiai, másik 
része kifejezetten a nyilvánosságnak szóló sajtótermék (publikációk, sajtómegjelenések).  
 
Szociológiai kutatások  
E terület fontos célja a társadalom alapkérdéseinek vizsgálata, úgy mint az egyes demográfiai 
szegmensek mélyszociológiai feltérképezése, a kapcsolati hálózatok kutatása és egyes 
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gazdaságszociológiai területek, mint például a lakossági konjunktúrára ható tényezők 
elemzése. A szociológiai kutatások egyik része nagy volumenű, komplex módszertanú, 
nagymintás kutatásokat tartalmaz, de ezeken felül jelentősek a rendszerint saját publikációra 
készülő egy-egy érdekes szociológiai területet, vagy annak egy részét vizsgáló eseti kutatások 
is. Kutatási területek a teljesség igénye nélkül: identitáskutatás, középosztály kutatás, 
aktívkorúak vizsgálata, nyugdíjas kutatás, diaszpóra-kutatás, lakossági gazdasági közérzetre 
ható tényezők vizsgálata. A kutatási termékek rendszerint nagy terjedelmű, tudományos 
igényű tanulmányok.  
 
Piackutatás, marketingkutatás  
Klasszikus értelemben vett piackutatási feladatok tartoznak ebbe a csoportba. A kutatási 
módszerek rendkívül változatosak kezdve a szakértői mélyinterjúktól, a reklámhatékonyság-
kutatásokon át a piac feltérképezésére és a szegmentációra alkalmas survey kutatásokig. 
 
Gazdaságpolitikai kutatások 
A társadalom egészét és a nemzetgazdaságot alapjaiban érintő szakpolitikai elképzelések és 
nemzetközi folyamatok hatásainak vizsgálata. Ágazati törekvések és átfogó szakpolitikai 
javaslatok költségvetési, gazdasági és társadalmi hatásainak a vizsgálata. A döntés-előkészítés 
során az életszínvonal és a társadalmi jólét szempontjainak előnyben részesítése. A 
gazdaságpolitika egyes szakterületeinek támogatása a világban hasonló feladatokat ellátó, jól 
működő intézmények tevékenységének bemutatásán keresztül. A társadalmat érintő gazdasági 
folyamatok értelmezése, média-reprezentációja. 
 
Migrációkutatás  
A Migrációkutató Intézet a Századvég legfiatalabb szervezeti egysége, amely a Mathias 
Corvinus Collegiummal együttműködésben működik. Az Intézet munkatársai a kezdetektől 
elsősorban– de nem kizárólagosan – a biztonságpolitika és integráció, a közel-keleti térség és 
az iszlám radikalizáció, a menekültügy és uniós fejlesztéspolitika területén tevékenykednek. 
Rövid idő alatt az Intézet a migráció témájában a magyar közélet és szakma fajsúlyos és 
fontos szereplőjévé vált. A következő évre vonatkozó célok között a szervezet 
beágyazottságának további mélyítése szerepel az első helyen.  
 

Könyv- és lapkiadás 

A kiadói tevékenység az Alapítvány kezdetektől fogva felvállalt, hangsúlyos tevékenységi 
köre. 2016. évben két folyóiratot adunk ki, a Nemzeti Érdek című kiadványt és a Századvég 
folyóiratot. Az elmúlt esztendőben a Nemzeti Érdeknek két száma jelent meg, az első 2016-os 
kiadvány Olimpia tematikájút, majd pedig V4 szám. A Századvég folyóiratból pedig három 
számot adtunk ki: 79 - Zene, 80 - Építészet, 81 - Nyugati civilizáció. A mögöttünk hagyott 
évben négy könyvet adtunk ki: Koltay András – A vallások, az állam és a szólás szabadsága, 
Szilvay Gergely – A melegházasságról, Pogrányi Lovas Miklós (szerk.) – Konzervatív 
reneszánsz az Egyesült Államokban, Menczer Gusztáv – A Gulág rabtelepei címmel. 
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Civil tevékenység 

2012 óta működik a Századvég Politikai Iskola Alapítvány egységes civil projektje, a Civil 
Információs Centrum, mely egy országos hálózat tagjaként a budapesti székhellyel rendelkező 
civil szervezeteknek nyújtotta szolgáltatásait rendezvények, képzések és tanácsadások 
formáiban. 
 
A Századvég Politikai Iskola Alapítvány 2016-ban immáron 3. alkalommal pályázott – és 
nyerte el – Budapesten a Civil Információs Centrum címet, melyet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül támogat a 2012. január 1-én 
hatályba lépett 2011. évi CLXXV. törvény, azaz a „Civil törvény” alapján. 
A Civil Centrumok országos hálózatban (19 megye + Budapest) dolgoznak, a címpályázatban 
meghatározott konkrét feladatokat látják el, zömmel szaktanácsadásra, képzésekre és 
információs fórumok rendezésére fókuszálnak jogi, pénzügyi, pályázati/forrásteremtési, 
társadalmi felelősségvállalási és számítógép-kezelési témákban. A Centrumok összes 
szolgáltatása ingyenesen hozzáférhető a civil szervezeteket képviselők számára. 

 

Oktatás-képzés 

Az Alapítvány oktatási tevékenysége a szervezet elnevezésébe is belefoglalt, alapvető cél 
szerinti tevékenység. Az oktatási tevékenység magját képező „Politikai kommunikációs 
tanácsadó” szakirányú továbbképzés 2016-ben is futott.  

A Századvég Iskola és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola tevékenysége 
hozzájárul a működőképes piacgazdaság, a demokratikus és hatékony politikai és kormányzati 
rendszer számára szükséges humán erőforrás képzéséhez. A képzés folyamán hallgatóink a 
szakma legkiválóbb képviselőitől olyan szakmai ismereteket, valamint kommunikációs 
képességeket sajátíthatnak el, amelyek bővítik szakmai tudásukat, illetve amelyeket a 
későbbiekben a munkájukban kamatoztathatnak.  

Az oktatás célja, hogy 

• olyan szakembereket képezzen, akik politikai, társadalmi és civil szervezetek, 
intézmények kommunikációját hatékonyabbá teszik; 

• a különböző szintű – központi és helyi – közigazgatási szervezetekben dolgozók 
számára lehetővé tegye szakmai ismereteik továbbfejlesztését, kommunikációs 
képességeik továbbépítését; 

• a kommunikációs szakmában sikert tervezőknek, elérőknek új perspektívát mutasson, 
speciális tudást nyújtson; 

• megfelelő ismerteket és jártasságot biztosítson a média és a kommunikáció világában 
tevékenykedők számára; 

• a civil társadalom és a non-profit szektor szakembereinek magas szintű képzésével 
segítse ezen szervezetek szakszerűbb és hatékonyabb működését, kommunikációjuk 
professzionalizálódását; 

az eltérő politikai értékeket valló hallgatók közös képzésével elősegítse a demokratikus 
politikai kultúra fejlődését. 
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6. Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek kimutatása  
 

Támogatást adó neve 
Szerződés 

kelte 
Összeg  

(Ft) 
Utalás 

időpontja Támogatás célja 

NFÜ-ÁROP 2016.04.21 18.250.000  2016.05.03 

Civil Információs Centrum 
Civil Információs Centrum működtetése, 
eszközvásárlásokra, munkabérekre, 
rendezvényekre és konferenciára 
fordítottuk. 

  
 
 
 
7. Tájékoztató rész 
 
A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 64 fő. 
 
A környezetre káros tevékenységet a Társaság nem végzett és környezetvédelmi beruházás 
megvalósítására nem került sor. 
 
Az éves beszámoló könyvvizsgálattal alátámasztott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Barthel-Rúzsa Zsolt 
 elnök 
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