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1. A szervezet alapadatai 

 

Az alapítvány neve: Frank Ignác Alapítvány 

 
Közhasznúsági fokozata: közhasznú fokozatú szervezet 
Székhelye: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
Adószáma: 18075993-1-41 
Fővárosi Bírósági nyt.sz.: 4285, 9-PK-60853/1993/2. 
 
Minősítése:  a Fővárosi Bíróság 9. Pk. 60.853/1993/7. iktatószám alatti végzése alapján 2003. 
február 20-tól - az 1997.évi CLVI. Törvény (Ksztv.) 26.§. c.) 3, 4. és 19. pontjában foglaltak 
végzése okán - közhasznú fokozatú szervezet. 
 
Az alapítvány közhasznú fokozatúvá válásának (végzés) kelte: 2003. február 20. 
 
A 2014.06.05-én jogerőre emelkedett alapító okirat módosításának végzésében a Bíróság 
megállapítja, hogy a közhasznú jogállású alapítvány megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényben foglalt (Eetv.) közhasznúsági feltételeknek. 
 
Az alapítvány típusa: általános 
Az alapítvány:  nyílt 
A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló. 
 
a.) Alapítói tőke, az alapítványi vagyon felhasználásának módja:  
 
Az induló tőke  3 022 eFt, mely a tárgyévben nem változott. 
 
Az alapítvány céljainak megvalósítására – az alapító okirat szerint – az alapítvány teljes 
vagyona felhasználható. A vagyon felhasználásáról a kezelő szerv dönt költségek, kiadások 
finanszírozása útján. 
 
b.) Személyi feltételek: 
 

Az Elnökség elnöke:   dr. Menyhárd Attila 
Az Alapítvány igazgatója: dr. Báldy Péter  

Elnökségi tagok: dr. Székely László, dr. Kecső Gábor, dr. Somssich Réka 

 

Felügyelő Bizottsági elnök: dr. Steiger Judit. 
Felügyelő Bizottsági tagok: dr. Erdős Andrásné dr. Szeibert Orsolya, dr. Erdős István, dr. Tar 
Adrienn, dr. Ződi Zsolt. 
 
Könyvvizsgáló: az Alapítvány 2009.01.01 óta könyvvizsgálót nem alkalmaz 
Könyvelő: 2 BM Audit Kft képviseletében Bakk Mária Ilona, (Reg. száma: 132427) 
 
Az Alapítvány főszámláját és lekötött betét számláját az ERSTE Bank vezeti és kezeli. 
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c.) Az alapítvány főbb céljai:  
 
Az alapítvány főbb céljaiban, tevékenységi körében, és így az alapszabályában az év során 
változás nem történt.  
Az Alapító Okirat 2016. szeptember 30-ai dátummal módosításra került, melyet az OBH az 
egyszerűsített éves beszámoló összeállításáig nem jegyzett be. 
 
Tevékenységek és  statisztikai kódjai: 

Fő TEAOR 2008 - tó l  9499  M.n.s .  egyéb közösség i ,  t ársada lmi tevékenység  

Egyéb TEAOR–2008- tó l  8230  Konferenc ia ,  kereskede lmi bemutató szervezése  

Egyéb TEAOR–2008- tó l  7220  Társada lomtudomány i ,  humán kuta tá s ,  fe j le szté s  

Egyéb TEAOR–2008- tó l  8560  Oktatás t  k i seg í tő tevékenység  

Egyéb TEAOR–2008- tó l  8559  M.n.s .  egyéb okta tá s  

 

A KSH adatszolgáltatásnak az alapítvány rendszeresen eleget tesz.  
 

 
2. Számviteli beszámoló  

Mérleg 
 
A Frank Ignác Alapítvány 2016. évi működéséről szóló mérleg a beszámoló 1. számú 

mellékletében található. 

 
Eredménykimutatás 

 

A Frank Ignác Alapítvány 2016. évi működéséről szóló eredménykimutatása a 
beszámoló 2. számú mellékletében található. 

 
A számviteli politika fő vonásai: 
 
A Frank Ignác Alapítvány a könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel szabályai szerint 
vezeti a 2000. évi C. számviteli törvényben és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, 224/2000. (XII. 
19.) számú Kormányrendeletben meghatározottak szerint. Év végi beszámolóját a 224/2000. 
(XII. 19.) Kormányrendelet 4. melléklete szerint meghatározott formában készíti el, 
kiegészítve a 350/2011. (XII.30) Korm. rendelet Közhasznúsági mellékletével. 
 
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően a beszámolót és a közhasznúsági 
jelentést a 2011. évtől kezdődően az OBH részére letétbe helyezésre megküldi. A 
nyilvántartásba vétel megtekintése: 
http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke 

 
A 100.000,- Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy 
összegben számolja el.  
Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineáris módszerrel történik. 
Az értékcsökkenést a tárgyi eszköz aktiválásának napjától kezdődően számolja el. 
Készlet beszerzésről számla alapján értékbeni és mennyiségi nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartás beszerzési áron történik.  

http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke
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Adózási sajátosságok: 
 
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet 2016-ban sem végzett, az általános forgalmi adónak 
nem alanya, társasági adófizetési kötelezettsége nincs. Az alapítvány tevékenysége alapján helyi 
adó és illetékmentes. 
 

Eszközök és források 
 
Befektetett eszközök 
 
Az Alapítványnak befektetett (tárgyi) eszközei: 

- 1 db HP Laserjet nyomtató, melynek nettó értéke 0 Ft.  
- 1 db SONY VAILO Laptop melynek nettó értéke 70 523 Ft 
- 1 db Sony usb egér melynek nettó értéke 0 Ft.  
- 1 db zárható fali lemezszekrény melynek nettó értéke 0 Ft. 
- Új pénztárprogram, amelynek könyv szerinti értéke 0 Ft. 

A laptop és egér, valamint zárható fali kazetta eszközöket az ÁJK Idegen Nyelvi 
Oktatásszervezési Központja használja. 
 
Forgó eszközök 
 
A készletek értéke 501 e Ft.  
A követelések értéke 501 e Ft, melyből 2 e Ft fordulónapi adó túlfizetés és a többi 
elszámolásra kiadott támogatási előleg. 
A pénzeszközök értéke 8 989 eFt. Ebből a tartósan szabad tőke lekötött betétben került az év 
során elhelyezésre, melynek fordulónapi értéke 7.000 eFt. A lekötött betétek kamat bevétele: 
17 eFt. A pénzkészlet összege 33 e Ft. készpénz volt. 
 
Aktív időbeli elhatárolások 
A lekötött betét fordulónapig járó kamat bevételéből áll. 
 
Saját tőke 
 
Az induló tőke változatlanul 3 022 eFt. Az előző évek tevékenységéből felhalmozott tőke 
(eredménytartalék) 3 932 eFt.  
 
Eredmény, likviditás 
 
A tárgyévben a közhasznú eredmény  + 4 eFt.  
 
Rövid lejáratú kötelezettségek: 
A beszámolási időszak végén nem volt. 
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Passzív időbeli elhatárolások 
 

2016. évi nyitó bevétel (PIE) elhatárolások 

jogcím összeg (Ft) 

2015 évi 1% SZJA támogatás 202 930 

előző évek  szabad rendelkezésű bevétel elhatárolása 1 044 466 

Jessup perbeszédmondó versenyre 1 417 290 

Mediációs csapat  28 332 

összesen 2 693 018 

 

Feloldások, felhasználások 

jogcím összeg (Ft) 

Mediációs csapat bevétel elhatárolás feloldása 28 000 

2015. évben kiutalt  1% SZJA támogatás 202 930 

működési ktg fedezetre  87 475 

összesen 318 405 

 
 

Záró elhatárolás, képzés 

jogcím összeg (Ft) 

2016 évben kiutalt 1% SZJA támogatás 198 416 

előző évek  szabad rendelkezésű bevétel elhatárolása 957 323 

Jessup perbeszédmondó versenyre 1 417 290 

Jessup csapatnak 2017 évi versenyre (előlegként folyósítva) 255 495 

Mediációs csapat 2017. évi versenyre (előlegként folyósítva) 417 801 

Bevételek PIE összesen 3 246 325 

Költségek PIE – 2016. évi könyvelési díj 34 925 

 
Passzív időbeli elhatárolások összesen 3 281 e Ft. 
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A tárgyévi eredményt meghatározó tételek 
 

 
Alapítványi tevékenység összes bevétele:              2 628 547 
 

Értékesítés nettó árbevétele összeg (Ft) 

Szaknyelvi képzés költségtérítése 1 445 000 

 

Egyéb (támogatási) bevételek összeg (Ft) 

2015 évben kiutalt 1 % SZJA támogatás 202 930 

Mediációs csapat támogatás 31 405 

Adomány gyűjtés támogatás 61 000 

Magánszemély alapítványi támogatás 120 000 

Kriminológiai Konferencia részvétel támogatás 47 475 

Perbeszédmondó versenyen részvétel támogatás 556 216 

Működési költségekre 147 208 

Egyéb (támogatási) bevétel összesen: 1 166 234 

Pénzügyi műveletek bevételei; egyéb eredményt 
növelő bevétel 

összeg (Ft) 

lekötött betét kamatjóváírása, kerekítés 17 313 

 
 
Alapítványi tevékenység összes költsége, ráfordítása  (Ft-ban)                        2 624 104 
 

Szaknyelvi képzés költségei 792 224 

 
Közhasznú tevékenységek ráfordításai  
 

Jogcím összeg (Ft) 

Mediációs csapat támogatás 31 403 

Adomány gyűjtés támogatás 7 460 

Magánszemély alapítványi támogatás 0 

Kriminológiai Konferencia részvétel támogatás 47 475 

Perbeszédmondó versenyen részvétel támogatás 532 681 

Működési költségekre 1 212 861 

Ráfordítások összesen: 1 831 880 

 
Működési/Általános költségek:  
 

Postaköltség, irodaszer, pénztár program frissítés 5 585 

Könyvelői díj 454 025 

Egyéb igénybevett szolgáltatások  0 

Bankköltség 47 304 

Személyi jellegű  - pénzügyi vezető bér + járulék 609 600 

Értékcsökkenési leírás 95 747 

Egyéb, kerekítési ráfordítás 600 

Általános költségek összesen: 1 212 861 
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Költségvetési támogatás 

 
2016. évben kiutalt SZJA 1% támogatást 189 416 Ft-ot kapott az alapítvány, mely a mérlegben 
a passzív időbeli elhatárolások között szerepel. 
 
Az előző 2015. évben kiutalt SZJA 1% támogatásból cél szerinti tevékenységre 152 197 Ft 
(ebből Perbeszédmondó verseny támogatására 50 386 Ft, Kriminológiai Konferenciára 47 475 
Ft, Mediációs versenyen részvevők támogatására 31 403 Ft és a nyelvi képzés támogatására 
22 933 Ft került felhasználásra) működési költségek fedezetére 50 733 Ft támogatást 
fordítottunk.  
 

3. A vagyon felhasználása 

 
A tárgyévi ráfordítások a közhasznú feladatok végrehajtását, és az egyéb cél szerinti 
juttatásokat, valamint az általános költségeket szolgálták. 
 
Vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem végzett. 
 

4. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott 

támogatások 

 
2016-ben alapítványunk az Igazságügyi Minisztérium költségvetési szervhez nyújtott be 
támogatási kérelmet a Jessup csapat perbeszédmondó versenyének támogatására. A 482.295 Ft 
összegű támogatási megállapodás alapján megítélt támogatás felhasználásról benyújtott 
elszámolás elfogadásra és kiutalásra került. Helyi önkormányzattól nem kért és nem kapott 
támogatást az alapítvány. 
 

5. Vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

 
A vezető tisztségviselők e tevékenységüket díjazás nélkül látták el, részükre személyi jellegű 
kifizetés nem történt, sem költségtérítésben nem részesültek. 
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6. A közhasznú és célszerinti tevékenység rövid tartalmi beszámolója 

 

Tevékenységek 2016-ban Ismertetése 

március 27. – április 2. 
JESSUP perbeszédmondó 
verseny (munkaszám: 094) 

Az ELTE ÁJK 4 hallgatóból álló csapata ismételten jól 
szerepelt Washingtonban.. A csapat nem jutott be a 32-
es döntőbe, a selejtezők során négy csapattal került 
szembe: az Universidad de Puerto Rico-val Puerto Rico-
ból, az Universidad Francisco Marroquin-nel 
Guatemalából, a Yaroslav Mudryi National Law 
University-vel Ukrajnából és az izlandi University of 
Iceland csapatával 
 
A versenyre kiutazott résztvevők és 2 fő kísérő 
felkészítő tanár repülőjegy, szállás, utazási, biztosítás 
költsége összesen 632 681 Ft volt 
Támogatást nyújtók: 
Nagy és Trócsányi ÜI 300 e Ft,  
Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi 100 e Ft. 
A 2015. évben kiutalt 1 %-os SZJA támogatásból 50.386 
Ft került elszámolásra. 
IM Irányító szerv 482 295 Ft utófinanszírozott 
támogatást utalt át a benyújtott és elfogadott elszámolás 
alapján. 
A 2016. évi támogatásból 255 495 Ft elhatárolásra került, 
mely összeg támogatási előleg jogcímen elszámolási 
kötelezettséggel ki van adva. 

február 4–16. 
Mediációs verseny (munkaszám: 
081) 
 

A verseny 11. alkalommal került megrendezésre 
Párizsban. Az ELTE ÁJK mediációs csapata 2016. 
tavaszán 5. alkalommal vett részt a versenyen. 
Támogatást nyújtók: 
Magyar Országos Közjegyzői Kamarától 487 830 Ft 
támogatás érkezett, 
A 2015. évben kiutalt 1 %-os SZJA támogatásból 31.403 
Ft, valamint előző évben befolyt és tárgy évre elhatárolt 
(PIE) bevételből 28.000 Ft került felhasználásra. 
A tárgy évben kapott támogatásból 417.801 Ft 
elhatárolásra került, mely összeg támogatási előleg 
jogcímen elszámolási kötelezettséggel ki van adva. 

2016. tavaszi és 2016. őszi félévben 
Szaknyelvi képzés német, angol, 
orosz nyelvből (munkaszám: 018) 
 

2016-ban is elindítottuk szaknyelvi képzéseinket. Az 
oktatóink a már ismert nyelvtanárok és részben új 
közreműködők. Angol, német, orosz szaknyelvi 
tanfolyamokat indítottunk, melyen a költségtérítéses 
képzésen 60 fő vett részt.  
A költségtérítéses nyelvi képzés közvetlen ráfordítása 
792 224 Ft melynek forrása a hallgatók költségtérítése. A 
2015. évben kiutalt 1 %-os SZJA támogatásból 22.933 
Ft került elszámolásra. 
A tárgyévi bevételből fel nem használt összeg 652 776 Ft 
az általános költségek fedezetét egészítette ki. 
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Tevékenységek 2016-ban Ismertetése 

2016. november  16–19. 
Kriminológiai Konferencia 
(munkaszám 093) 
 
 

Az alapítvány a regisztrációs költség finanszírozásával 
támogatta dr. Inzelt Éva Veronika egyetemi adjunktus 
(az ICC MC csapat felkészítője) Amerikai Kriminológiai 
Társaság Éves Konferenciáján való részvételét New 
Orleans-ban, ahol Corporate Crime or Not? The 
Kolontár disaster in Hungary. A Case Study címmel 
megtartotta előadását. 
A 2015. évben kiutalt 1 %-os SZJA támogatásból 47.475 
Ft került elszámolásra. 

egész év során. 
Adomány gyűjtő akciók 
(munkaszám 090) 
 

Az Alapítvány 10 10 fő közérdekű önkéntes segítő 
közreműködésével az ELTE ÁJK épületének területén 
adománygyűjtő kitelepüléseket, akciókat tartott több 
alkalommal is az év során.. 
A befolyt összes adomány: 61.000 Ft. Az adomány 
gyűjtés bevétele a működési költségek fedezetéhez 
történő hozzájárulást szolgálta.. 
A készletérték év végén 501.489 Ft. 
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7. Az eredményt befolyásoló tényezők 

A célszerinti bevételek és célzott támogatások mellett az eredmény igen szerény mértékben 
pozitív: 4 eFt.  
 
Az általános költség fedezetéül 692,3 e Ft rezsilevonás, a szabad pénzeszközök lekötéséből 
befolyt 64 e Ft és a magánszemélytől kapott 120 e Ft támogatás szolgált. 
 

Egyéb események: 
 
Az Alapítvány a vonatkozó jogszabály alapján (a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény) közzététel céljából 
beküldte az Országos Bírósági Hivatalhoz (OBH) a 2011 - 2015 évről készített beszámoló- és 
közhasznúsági jelentést. A közzététel megtörtént. 
 
2016 nyarán az ELTE ÁJK vezetésében változás állt be: azóta Menyhárd Attila tölti be a 
dékáni tisztséget. Az Alapítvány alapszabálya szerint az elnök az ELTE ÁJK dékánja, így az 
elnök személyében történő változást az Alapítvány az Alapító Okirat módosítása iránti 
kérelemmel együtt a Fővárosi Törvényszékhez benyújtotta; a formai okokból kért 
hiánypótlásnak eleget tett; a bejegyzés folyamatban. 
 
Az Alapítvány elnöke személyének megváltozásával az Alapítvány Felügyelőbizottságának 
tagjai lemondtak tisztségükről. A Felügyelőbizottság tagjainak megváltozását az Alapítvány az 
Alapító Okirat módosítása iránti kérelemmel együtt a Fővárosi Törvényszékhez benyújtotta; a 
bejegyzés folyamatban. 
 
Az Alapítvány az 1990.évi XIII. számú illetéktörvény 11.§ (2). bekezdése alapján 2016-ban is 
eleget tett a támogatások bejelentési kötelezettségének. A NAV megküldte a bejelentésekhez 
tartozó illetékmentességről szóló „fizetési meghagyást”. Az alapítvány illetékmentes. 
 
Az elnökség a továbbiakban is a 2009. november 27.-i elnökségi ülésén 130/2009. számú 
határozatával elfogadott támogatási irányelvei szerint kíván működni.  
 
Kelt: Budapest, 2017. április 27. 
 
 
 

………………………… 
  dr. Báldy Péter igazgató 

Záradék: 
 
A Frank Ignác Alapítvány Elnöksége 2016. május hó 10. napi ülésén a 1/2017. határozat szám 
alatt  10 239 eFt  mérlegfőösszeggel és + 4 eFt eredménnyel elfogadta a 2016. évi 
tevékenységről készült beszámolót és közhasznúsági jelentést. 
 
Kelt: Budapest, 2017. május 10. 

 
 
 
………………………. 
  dr. Báldy Péter igazgató 


