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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. 
 
Az alapító okirat utolsó módosítása (végzés) jogerőre emelkedett: 2014.06.05, melyben 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 2008. november 1-től:  Dr.Király Miklós 
Az  Alapítvány igazgatója:    Dr. Báldy Péter  
Elnökségi tagok: Dr. Székely László, Dr. Kecső Gábor Dr. Somssich Réka    
         
Felügyelő Bizottsági elnök:  Bán Tamásné 
Felügyelő Bizottsági tagok:  Dr. Menyhárd Attila, Szabóné Krupa Ágnes, Dr. Steiger Judit, 
                                             Dr. Dzur Gábor 
 
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 Okiratban az alábbi személyi változások történtek: Dr. Sonnevend Pál igazgatói 
tisztségről történt lemondása miatt Dr. Báldy Péter személyének, és Dr. Berke Barna elnökségi 
tag lemondása miatt Dr. Somssich Réka személyének a bejegyzése. 
 
Tevékenységek és  statisztikai kódjai: 

Fő  TEAOR 2008- tó l  9499  M.n .s .  egyéb  közösség i ,  t á r sada lmi  tevékenység  
Egyéb  TEAOR–2008- tó l  8230  Konferenc ia ,  kereskede lmi  bemuta tó  szervezése  
Egyéb  TEAOR–2008- tó l  7220  Társada lomtudomány i ,  humán kuta tás ,  fe j l e sz tés  
Egyéb  TEAOR–2008- tó l  8560  Okta tás t  k i seg í tő  t evékenység  
Egyéb  TEAOR–2008- tó l  8559  M.n .s .  egyéb  okta tás  

 
A KSH adatszolgáltatásnak az alapítvány rendszeresen eleget tesz.  
 

 
2. Számviteli beszámoló  

 
 

Mérleg (1. melléklet) 
 
Eredménykimutatás (2. melléklet) 
 
 
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.  
 
Adózási sajátosságok: 
 
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet 2015-ben sem végzett, az általános forgalmi adónak 
nem alanya, társasági adófizetési kötelezettsége nincs. Az alapítvány tevékenysége alapján helyi 
adó és illetékmentes. 

http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke
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Eszközök és források 
 
Befektetett eszközök 
 
Az Alapítványnak befektetett (tárgyi) eszközei: 

- 1 db HP Laserjet nyomtató, amelynek könyv szerinti értéke 0 Ft.  
- 1 db SONY VAILO Laptop és egér 145 eFt, valamint zárható fali kazetta 21 eFt 

bruttó beszerzési értéken nyilvántartott, aktiválásra nem került eszközökkel 
rendelkezik az alapítvány. 2015. január 12-én határozatlan időre használatba átadásra 
került az ÁJK Idegen Nyelvi Oktatásszervezési Központja részére. 

- Új pénztárprogram, amelynek könyv szerinti értéke 0 Ft 
 
 
Forgó eszközök 
 
A pénzeszközök értéke 9.186 eFt. A tartósan szabad tőke 4 havi kamatlépcsős lekötött 
betétben került az év során elhelyezésre. Az év fordulónapján 7.000 eFt volt betétben. 
Lekötött betétek kamat bevétele: 64 eFt lett. 
 
 
Követelést nem tartunk nyilván. 
 
Saját tőke 
 
Az induló tőke változatlanul 3 022 eFt. Az előző évek tevékenységéből felhalmozott tőke 
(eredménytartalék) 3 927 eFt.  
 
 
Eredmény, likviditás 
 
A tárgyévben a közhasznú eredmény  + 4 eFt.  
 
 
 
Aktív időbeli elhatárolások 
 
 összeg	(Ft) 
Lekötött betétek 2015-re jutó kamata 11 058 
 
 
Rövid lejáratú kötelezettségek: 
 
 összeg	(Ft) 
Ars Boni cikkíró pályázat támogatása 130 000 
Januárban fizetendő adók 54 000 
Összesen: 184 000 
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Passzív időbeli elhatárolások 
 

2015.	évi	nyitó	elhatárolások	
név	 összeg	(Ft)	

OTDK-ra,	illetve	egyéb	közhasznú	célra		 379	857	
2014.	évi	SZJA	1%	bevételből	cél	szerinti	tevékenységre	 127	041	
Jessup	perbeszédmondó	verseny	támogatása	 367	001	
Szabad	forrás	a	Nyári	Egyetem	támogatásából	 231	400	
Ingyenes	szaknyelvi	képzés	költsége	 400	000	
Büntetőjogi	Konferencia		támogatása		 92	000	
Célszerinti	feladat	támogatása	(Szabados	Tamás)	 300	000	
Könyvelő	2014.	december	havi	és	évzárási	díja	 69	850	
összesen	 1	967	149	

 
 
 

Feloldások,	felhasználások	
név	 összeg	(Ft)	

előző	évi	bevétel	elhatárolás	feloldása	-	Ars	Boni	támogatásra	 2	959	
2014	évi	1%	feloldása	-	Ars	Boni	támogatásra	 127	041	
Györgyi	Kálmán	konferencia	támogatására	 92	000	
adománygyűjtés	felhasználása	-	tanulmányút	támogatása	(Szabados	Tamás)	 300	000	
Jessup	perbeszédmondó	versenyre		 367	001	
Ingyenes	nyelvi	felkészítőre	feloldás	 200	000	
működési	ktg	fedezetre		 223	028	
Könyvelő	2014.	december	havi	és	évzárási	díja	 69	850	
összesen	 1	381	879	

 
 
 

2016-ra	elhatárolt	összegek	
név	 összeg	(Ft)	

2015	évi	1%	SZJA	támogatás	 202	930	
Szaknyelvi	képzés	bevétel	elhatárolása	 659	196	
Jessup	perbeszédmondó	versenyre	 1	417	290	
Mediációs	csapat		 28	000	
OTDK-ra,	illetve	egyéb	közhasznú	célra		 157	161	
Szabad	forrás	a	Nyári	Egyetem	támogatásából	 228	441	
Könyvelő	2015.	december	havi	és	évzárási	díja	 69	850	
összesen	 2	762	868	

 
 
 
Passzív időbeli elhatárolások összesen                2	762	868 
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A tárgyévi eredményt meghatározó tételek 
 

 
Alapítványi tevékenység összes bevétele:              6 003 179 
 
Értékesítés nettó árbevétele összeg	(Ft) 
Szaknyelvi képzés költségtérítése 2 446 054 

 
 
  
  
  
Feladatok támogatási bevétele összeg	(Ft) 
Tanulmányút támogatása (Szabados Tamás) 300 000 
Ars Boni 	 130 000	
Jessup perbeszédmondó versenyre kapott támogatás	 1 964 711	
Mediációs csapat támogatása 172 000 
Adomány gyűjtés 150 314 
Konferencia támogatás  100 000 
Versenyjogi jogesetmondó 332 574 
Feladatok bevétele összesen: 3 149 599 
  

 
Rendkívüli bevételek összeg (Ft) 
 342 696 

 
Pénzügyi műveletek bevételei; egyéb eredményt 
növelő bevétel 

összeg (Ft) 

lekötött betét kamatjóváírása, kerekítés 64 830 
 
 
Alapítványi tevékenység összes költsége, ráfordítása  (Ft-ban)                      5 999 008  
 
Közhasznú tevékenységek ráfordításai  
 
Mediációs verseny résztvevőinek szállás-, utazás 
költsége 

156 000 

Tanulmányút támogatása (Szabados Tamás) 300 000 
Ars Boni cikkíró pályázat 130 000 
Jessup perbeszédmondó verseny (5 fő)  költségeihez 
való hozzájárulás 1 964 711 
Szaknyelvi oktatásban részt vevő oktatók díja 
 1 769 741 
Adománygyűjtő akció során molinó, egyéb 
támogatás 106 004 
Györgyi Kálmán konferencia 100 000 
Versenyjogi jogesetmondó 332 574 
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Ráfordítás összesen: 4 859 030 
 
 
 
Általános költségek:                            
 
Postaköltség, irodaszer 5 505 
Könyvelői díj 454 025 
Egyéb igénybevett szolgáltatások  12 580 
Bankköltség 57 372 
Személyi jellegű  - pénzügyi vezető bér + járulék 609 600 
Általános költségek összesen: 1 139 082 

        
 
Egyéb ráfordítások: 
 
Értékcsökkenési leírás - pénztárprogram  0 

 
Kerekítési különbözet 896 

 
 
 

 
3. Költségvetési támogatás  

 
 
2014. év után felajánlott SZJA 1%-ból 202.930 Ft-ot kapott az alapítvány, mely a mérlegben a 
passzív időbeli elhatárolások között szerepel (1/5/1. számú melléklet). 
A korábbi évek fel nem használt, rendelkezésre álló SZJA 1% felajánlásból származó 127.041 
Ft-t az Ars Boni cikkíró pályázat támogatására fordítottuk.  
 

 
4.  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. 
 

 
5. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott 

támogatások 
 

2014-ben alapítványunk központi költségvetési szervhez és helyi önkormányzathoz nem 
nyújtott be kérvényt és nem kapott támogatást. 
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6. Vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
 
 

A vezető tisztségviselők e tevékenységüket díjazás nélkül látták el, részükre személyi jellegű 
kifizetés nem történt, sem költségtérítésben nem részesültek. 
 
 
 
 

7. A közhasznú és célszerinti tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
 

 (1/5/2. számú melléklet) 
 
 

 
 

Tevékenységek 2015-ben Ismertetése 
 

április 5.- április 11. 
JESSUP perbeszédmondó verseny 

Ismételten kiemelkedően szerepelt a csapat 5 
hallgatója Washingtonban. A versenyre 
kiutazott résztvevők és 2 fő kísérő felkészítő 
tanár repülőjegy, szállás, utazási, biztosítás 
költsége összesen 1.964.711 Ft szponzori 
támogatásokból. A csapat a 34. helyen végzett 
a kijutott 127 csapatból. 
 
Pap Dániel Kristóf a 600 egyéni washingtoni 
versenyző közül az egyéni rangsorban a 
második legjobb szónok díját kapta, amely a 
verseny történetének legjobb európai 
eredménye. 
 
2014. évi elhatárolásból 367.001 Ft került 
feloldásra. 
A 2015. évi fel nem használt bevétel 
elhatárolása 1.417.290 Ft 
 
 

február 6-11. 
Mediációs verseny  
 

A verseny 10. alkalommal került 
megrendezésre Párizsban. Mediációs csapat 
2015. tavaszán 4. alkalommal vett részt a 
versenyen. 200.000 Ft támogatást kapott a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarától, 
melyet szállásköltségre és repülőjegyre  
fordított. 
A fennmaradó összeget (28.000 Ft) passzív 
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időbeli elhatárolásba tettük. 
 
 
 

2015. tavaszi és 2015. őszi félévben 
Szaknyelvi képzés német, angol, orosz 
nyelvből 
 

A szaknyelvi képzések 2015-ben is indításra 
kerültek, ezúttal ingyenes nyelvi képzést is 
indítottunk az érdeklődőknek.  Az oktatóink a 
már ismert nyelvtanárok és részben új 
közreműködők. Angol, német, orosz 
szaknyelvi tanfolyamokat indítottunk, melyen a 
költségtérítéses képzésen 85 fő, az ingyenes 
képzésen 45 fő vett részt.  
Az ingyenes nyelvi képzés közvetlen 
ráfordítása 200.000 Ft volt, ami a 2014-es 
passzív időbeli elhatárolásból került feloldásra.  
A költségtérítéses nyelvi képzés közvetlen 
ráfordítása 1.569.741 Ft melynek forrása a 
hallgatók költségtérítése. 
A tárgyévi bevételből fel nem használt összeg 
676.312 Ft az általános költségek fedezetét 
egészítette ki. 
Passzív időbeli elhatárolásba 459.197 Ft 
maradvány került. 
 

2015. április 
Versenyjogi Perbeszédmondó verseny  

A versenykultúra fejlesztése és terjesztése 
jegyében 2015 áprilisában jogász és közgazdász 
hallgatók számára megrendezett versenyjogi 
témájú esetmondó versenyen 6 csapat mérte 
össze tudását. Az első helyezettek között 
220.000 Ft értékben ajándékutalványt és 
könyvjutalmat osztottak ki.  
A Gazdasági Versenyhivatal 332.574 Ft-al 
támogatta a versenyt mely teljes mértékben 
felhasználásra került. Az Alapítványnak 70.686 
Ft járulékfizetési kötelezettsége volt az 
ajándékutalványok után. 
 

2014. december 19. 
Györgyi Kálmán Büntetőjogi konferencia 

A még 2014. végén megrendezett Györgyi 
Kálmán Büntetőjogi konferenciára elhatárolt 
92.000 Ft-ot 2015-ben feloldottuk és ehhez 
még 2015. februárjában kaptunk 8.000 Ft-os 
támogatást. Így a reprezentációs költséget 
teljesen mértékben fedezte a támogatás. 
A kapott szponzori támogatás és az összes 
ráfordítás 108.000 Ft volt. 
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2015. szeptember 14. – 2015. december 15. 
Ars Boni cikkíró pályázat 

Az Ars Boni cikkíró pályázatot hirdetett mind 
a nyolc magyarországi jogi karon és az NKE 
Közigazgatás-tudományi Karán. Az Alapítvány 
az Ars Boni cikkíró pályázatot 130.000 Ft-al 
támogatta melyet a 2014 évben kiutalt 1%-os 
támogatásból (127.041 Ft) a maradék összeget 
(2.959 Ft) az előző évi bevétel elhatárolás 
feloldásából fedezte. 
 

2015. április 1.- 2015. június 30. 
Szabados Tamás tanulmányút 

Szabados Tamás (Adjunktus; ELTE ÁJK) 
tanulmányúton vett részt mert lehetőséget 
kapott arra, hogy az Oxfordi Egyetem Európai 
és Összehasonlító Jogi Intézetében (Institute 
of European and Comparative Law) 
kutathasson a joggal való visszaélés és a 
személyek szabad mozgása kapcsolatának 
elemzéséről. 
Az Alapítvány Szabados Tamás tanulmányútját 
300.000 Ft-tal támogatta, amit utazásra és 
szállásra fordított. A teljes mértékben 
felhasznált 300.000 Ft a 2014-ben 
adománygyűjtésből elhatárolt összegből került 
feloldásra. 
 

További esemény volt még: 
 

 

április 28. – december 21. 
Adomány gyűjtő akció 

Az ELTE ÁJK épületének területén 
adománygyűjtő akciót tartott az Alapítvány 10 
fő közérdekű önkéntes segítők 
közreműködésével. 
A befolyt összes adomány: 150.314 Ft, amely 
18 fő adománya. Az ajándéktárgyak 
beszerzésére 2015-ben (bögre) 64.484 Ft 
költöttünk. 73e Ft összegű ajándék mindenki 
számára nyilvános, egyenlő feltételek melletti, 
promóciós kampányban került kiosztásra. A 
támogatások egy részének (22.045 Ft) az 
ELTE ÁJK Orientációs napokra készült 
molinóra került kifizetésre melyért cserében 
helyet biztosítottak a háromnapos 
rendezvényen az Alapítvány részére. Az 
adományból 70.000 Ft-tal támogattuk a Jessup 
perbeszédmondó csapat rendezvényét melynek 
témája a képzési formák fejlesztése volt. 
A készletérték év végén 447.000 Ft. 
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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. 
 
Az alapítvány gazdálkodásának sarokszámait 2011-2015. év viszonylatában az 1/5/4. számú 
melléklet mutatja be. 
 
Egyéb események 
 
A Fővárosi Törvényszék az Alapító Okirat 2013-as módosítási igényének benyújtásával egy 
időben a 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznúsági feltételek meglétét is vizsgálta. 
Ennek az alapítvány és a benyújtott dokumentumok megfeleltek, így 2014.06.05-i dátummal 
továbbra is megkapta az alapítvány a közhasznú besorolást.  
 
Az elnökség tagjai változtak, Sonnevend Pál igazgató helyett Báldy Péter vette át az igazgatói 
tisztséget és Berke Barna elnökségi tag helyett Somssich Rékát nevezték meg elnökségi tagnak. 
Az Alapító Okiratban a változás bejegyzése megtörtént. 
 
Az Alapítvány az 1990.évi XIII. számú illetéktörvény 11.§ (2). bekezdése alapján 2015-ben is 
eleget tett a támogatások bejelentési kötelezettségének. A NAV megküldte a bejelentésekhez 
tartozó illetékmentességről szóló „fizetési meghagyást”. Az alapítvány illetékmentes. 
 
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 - 2014. évről készített beszámoló- és 
közhasznúsági jelentést. A közzététel megtörtént. 
 
Az elnökség a továbbiakban is a 2009. november 27.-i elnökségi ülésén 130/2009. számú 
határozatával elfogadott támogatási irányelvei szerint kíván működni. Az Irányelvek a kari 
honlapon, az alapítvány híroldalán megtekinthetők. 
 
 
Kelt: Budapest, 2016. május 9. 
 

………………………… 
Dr. Király Miklós elnök 

Záradék: 
 
A Frank Ignác Alapítvány Elnöksége 2016. május hó 23. napi ülésén a 180/2016. Határozat 
szám alatt  9 900 eFt  mérlegfőösszeggel és + 4 eFt eredménnyel elfogadta a 2015. évi 
tevékenységről készült beszámolót és közhasznúsági jelentést. 
 
Kelt: Budapest, 2016. május 23. 

 
………………………. 
Dr. Király Miklós elnök 
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