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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 módosításának (végzés) jogerőre emelkedett: 2011.08.19. 
Az alapítvány típusa:    általános 
Az alapítvány:              nyílt 
A beszámoló formája:  közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 
A mérlegkészítés napja: 2014. 03.07. 
 
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.Sonnevend Pál 
Elnökségi tagok: Dr.Berke Barna, Dr.Székely László, Stein Piroska lemondása miatt Dr. 
Kecső Gábor (bejegyzés alatt) 
         
Felügyelő Bizottsági elnök:  Bán Tamásné 
Felügyelő Bizottsági tagok:  Dr. Menyhárd Attila, Szabóné Krupa Ágnes, Dr. Steiger Judit, 
                                              Dr. Dzur Gábor 
Könyvvizsgáló: az Alapítvány 2008.12.31 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. 
 
c.) Az alapítvány főbb céljai:  
 
Az alapítvány főbb céljaiban, tevékenységi körében, és így az alapszabályában az év során 
változás nem történt. A folyamatban lévő változás bejegyzési kérelemben az Alapító 
Okirat 4. pontja, az „Az alapítvány tevékenysége” kiegészült a 4.1, 4.2, 4.3. ponttal: 
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4.1. Az alapítvány közhasznú tevékenységei, amelyek közvetlenül és közvetetten az 
egyetemi szintű jogászképzést, mint közfeladat ellátását támogatják:… 
 
4.2. Az alapítvány közhasznú tevékenységei a mindenkor hatályos felsőoktatási 
törvényhez, mint közfeladathoz kapcsolhatók 
 
4.3. A közfeladat teljesítését előíró jogszabályhely: a 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti 
felsőoktatásról. 
 
Az elnökség 2009. november 27.-én megtárgyalta, és a 130/2009. számú Határozattal 
2009.12.1-i hatállyal elfogadta az alapítvány támogatási irányelveit, amelyet közzé tett. 
 

 
2. Számviteli beszámoló  

 
 

Mérleg (1. számú melléklet) 
 
Eredménykimutatás (2. számú 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 224/2000. (XII. 19.) 
Kormányrendeletben  (a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól) 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 2011. évi CLXXXI. törvény (a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról) előírásainak megfelelően a beszámolót és a 
közhasznúsági jelentést a 2011. évtől kezdődően az OBH részére letétbe helyezésre 
megküldi. 
 
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. 
 
Adózási sajátosságok: 
 
Az alapítvány 2013-ban vállalkozási tevékenységet nem végzett, az általános forgalmi 
adónak nem alanya, társasági adófizetési kötelezettsége nincs. Az alapítvány tevékenysége 
alapján helyi adó és illetékmentes. 
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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. Tárgyévi beszerzés: 1 db 
SONY VAILO Laptop és egér 145 eFt, valamint zárható fali kazetta 21 eFt bruttó 
beszerzési értéken.  
 
 
Forgó eszközök 
 
A pénzeszközök értéke 8.622 eFt,. Az értékpapírok a tárgyévben értékesítésre kerültek. A 
továbbiakban 4 havi kamatlépcsős lekötött betétben került a szabad pénz elhelyezésre. Az 
év fordulónapján 1.000 eFt volt betétben. (4. számú melléklet) 
 
 
Követelést nem tartunk nyilván. 
 
 
Eredmény, likviditás 
 
A tárgyévben a közhasznú eredmény  +  1 eFt.  
Az alapítvány szállítói tartozása 26 eFt,  az Adóhivatallal szembeni lejárt tartozása nincs. 
 
 
Rövid lejáratú kötelezettségek: 
 
Szállítói tartozás (Jessup verseny) 26 195 
December havi bér és járulékai 55 200 
Összesen 81 395 
 
 
Aktív időbeli elhatárolások 
 
Lekötött betétek 2013-ra jutó kamata 8 205 
 
Passzív időbeli elhatárolások 
 
2013. évi Nyitó elhatárolások  
2013. évi OTDK-ra, illetve egyéb közhasznú célra (2011 
évi képzés + 2012. évi képzés) 

1 378 000 

2013. évi OTDK-ra befizetett összeg 495 000 
2011. évi SZJA 1% záró bev.-ből a 2013-as OTDK-ra 44 395 
2011. évi SZJA 1% bevételből cél szerinti feladatra 260 257 
2011. évi SZJA 1% bevételből cél szerinti tevékenységre 178 516 
2012. évi SZJA 1% bevételből cél szerinti tevékenységre 235 636 
Jessup perbeszédmondó csapat támogatása 760 129 
Nyári Egyetem támogatása 231 400 
Könyvelő 2012. december havi díja 34 925 
Összesen 3 618 258 
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Feloldások, felhasználások 
2013. évi OTDK-ra, illetve egyéb közhasznú célra  998 143 
2011. évi SZJA 1% záró bevételből2013. évi OTDK-ra 44 395 
2011. évi SZJA 1% bevételből cél szerinti feladatra 260 257 
2012. évi SZJA 1% bevételből cél szerinti tevékenységre 181 975 
Könyvelő 2012. december havi díja 34 925 
2013. évi OTDK-ra befizetett összeg visszautalása 
 

495 000 

Összesen 2 014 695 
 
Képzés 
Könyvelő 2013. december havi és évzárási díja 69 850 
Jessup perbeszédmondó csapat támogatása  123 045 
Összesen 192 895 
 
Záró elhatárolás 
2013. évi OTDK-ra, illetve egyéb közhasznú célra (2011 
évi képzés) 

379 857 

2012. évi SZJA 1% bevételből cél szerinti tevékenységre 109 500 
2013. évi SZJA 1% bevételből cél szerinti tevékenységre 122 677 
Jessup perbeszédmondó csapat támogatása 883 174 
Nyári Egyetem támogatások 231 400 
Könyvelő 2013. december havi és évzárási díja 69 850 
Összesen 1 796 458 
 
 
Passzív időbeli elhatárolások összesen               1 796 458 
 

 
 

A tárgyévi eredményt meghatározó tételek 
 
Alapítványi tevékenység összes bevétele               3 137 448 
 
 
Egyéb bevételek 1 148 143 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 150 000 
közhasznú támogatások feloldása 998 143 
  
Pénzügyi műveletek bevételei  
kamatjóváírás, kerekítés 453 046 
  
Rendkívüli bevételek 1 536 259 
Jessup perbeszédmondó versenyre kapott támogatás 876 955 
1%-ok feloldása 609 304 
magánszemély adománya 50 000 
  
Összes bevétel: 3 137 448 

 



7 
 

A 495 eFt OTDK-ra érkezett támogatás a feloldás után elnöki döntésre a támogatóknak 
visszautalásra került. 
. 
Az induló tőke változatlanul 3 022 eFt. Az előző évek tevékenységéből felhalmozott tőke  
3 888 eFt-ra módosult.  
 
 
 
Alapítványi tevékenység összes költsége, ráfordítása  (Ft-ban)                      3 136 459 
 
Közhasznú tevékenységek ráfordításai 
 
„Új generáció a közigazgatástudományok 
művelésében” elnevezésű konferencia anyagából 
készült kötet 149 973 
Jessup perbeszédmondó verseny (5 fő)  
költségeihez való hozzájárulás 796 955 
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar XXXI. OTDK 
részvételi költségéhez hozzájárulás (40 fő) 300 000 
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar külföldi kapcsolatai 
kiszolgálásához idegennyelvű irányító táblák  260 350 
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar külföldi kapcsolatai 
kiszolgálásához idegennyelvű reklámhordozók , 
ajándéktárgyak  439 420 
 
Összesen 1 946 698 

 
 
Általános költségek:                            1 189 108 
 

Postaköltség 4 185 
Könyvelői díj 501 650 
Egyéb igénybevett szolgáltatások (fénymásolás) 27 866 
Bankköltség 57 807 
Személyi jellegű  - pénzügyi vezető bér + járulék 597 600 

        
 
Egyéb ráfordítások: 
 

Kerekítési különbözet 653 
 
 
 
 

3. Költségvetési támogatás  
 

 
150 eFt költségvetési támogatás érkezett célzottan az Állam-és Jogtudományi Kar által 
rendezett „Új generáció a közigazgatástudományok művelésében” konferencia költségeire. 
 
2012. év után felajánlott SZJA 1%-ból 123 eFt-ot kapott az alapítvány.  
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4.  A vagyon felhasználása 
 
 
A tárgyévben eszközvásárlás történt az elnökség 167/203-as számú határozatában 
foglaltaknak megfelelően a Nyelvi képzés elhatárolt maradványából, 166 eFt beszerzési 
értéken. Aktiválására nem került sor.  
 
Vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem végzett. 
 
A tárgyévi ráfordítások a közhasznú feladatok végrehajtását, és az egyéb cél szerinti 
juttatásokat, valamint az általános költségeket szolgálták. 

 
 
 

5. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott 
támogatások 

 
2013-ban alapítványunk központi költségvetési szervhez és helyi önkormányzathoz nem 
nyújtott be kérvényt és nem kapott támogatást. 
 
 

 
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 
 

 (3. számú melléklet) 
 

 
Tevékenységek 2013-ban Ismertetése 

 
március 23- április 9. 
JESSUP perbeszédmondó verseny 

Ismételten sikeresen szerepelt a csapat 6 
hallgatója Washingtonban. A versenyre 
kiutazott résztvevők és 1 fő kísérő felkészítő 
tanár repülőjegy költségéhez és egyéb 
költségéhez szponzori támogatásból 797 eFt 
–tal járult hozzá az alapítvány. Összes 
elszámolt költség: 877 eFt volt. 
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június 6-7. 
Tudományos Konferencia az ELTÉ-n 
„Új generáció a 
közigazgatástudományok művelésében” 
címmel 
 
 

Első olyan rendezvény volt, amelyen 
lehetőséget kaptak a magyar egyetemek 
közigazgatás jogi tanszéken oktató PHD 
fokozatot szerzett, fiatal oktatói  
kutatómunkájuk  bemutatására. A 
konferencián 17 előadás hangzott el, több 
mintegy 40 fő hallgató és oktató 
részvételével. 
Az alapítvány az előadások anyagából 
készített kötet személyi költségeit fedezte 
138 eFt összegben. Az összes ráfordítás 150 
eFt volt. 
 

További támogatások: 
 

 

XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia  

                                                                            
Március 25-27-én volt a Szegedi 
Tudományegyetemen a két évenként 
megrendezésre kerülő OTDK jogi 
szekciójának soros versenye. 40 dolgozattal 
neveztek az ELTE ÁJK hallgatói. A 
tartalékolt támogatási összegből a kar 
költségeihez 300 eFt – tal járult hozzá az 
alapítvány. 

Konferenciák rendezése 
 
 

 
ELTE ÁJK- n (2013. április – 2014. május) 
között 4 időpontban nemzetközi 
konferenciák megrendezésére kerül sor. Az 
alapítvány a vendégeknek, résztvevőknek 
promóciós anyagok nyomdai előállítását 
támogatta 439 eFt összegben. 

Tantermekre kihelyezésre kerülő 
magyar – angol nyelvű tájékoztató 
táblák  

 
Az ELTE ÁJK a nemzetközi konferenciákra 
külföldi előadókat hív meg. A két nyelvű, 
tantermeken elhelyezésre kerülő tájékoztató 
táblák elkészítését támogatta az alapítvány 
260 eFt összegben. 

 
 
 
 
Az eredményt befolyásoló tényezők 
 
 
Az eredmény a csökkenő bevételek, támogatások miatt  jelentős, 2 015  eFt passzív időbeli 
elhatárolás feloldása mellett lett pozitív.  
Az állandó általános költségek tovább nem csökkenthetők. Fedezetéül a szponzori 
támogatások 8%-a, a  4 havi kamatperiódusra történő pénzlekötéséből (8 000 eFt) befolyt 
realizált hozam (503 eFt), az elhatárolásban lévő közcélú támogatások feloldása (300 eFt), 
valamint SZJA 1%-ából  305 eFt szolgált (2. melléklet).  
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A vagyon csökkenése folytán a ráfordítások csaknem a szponzori támogatások szintjén 
alakultak (1. melléklet). Pályázat, támogatási kérelem csak az ELTE ÁJK-tól érkezett. 
 
Az ELTE ÁJK támogatására (OTDK, egyéb), közel 999 eFt - a közhasznú támogatások 
további feloldása a 2013. évi OTDK-ra és egyéb közhasznú célra 2011. óta elhatárolt 1.378 
eFt-ból - biztosított fedezetet (5. melléklet).  
 
A befektetések után a bank által fizetett kamat mind kisebb mértékű. Alakulását a 4. 
melléklet szemlélteti.  
 
Az alapítvány gazdálkodásának sarokszámait 2006-2013. év viszonylatában a 6. számú 
melléklet mutatja be. 
 
 
 
Egyéb események 
 
 
Az elnökség tagja, Stein Piroska bejelentette lemondását a megbízásáról. Az alapítók 
képviselői új tagnak Kecső Gábort nevezték meg.  
A Fővárosi Törvényszék az Alapító Okirat módosítási igény benyújtásával egy időben a 
2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznúsági feltételek meglétét is vizsgálja. A 
beszámoló készítésének idején hiánypótlás beadása késlelteti a módosítás elfogadását.  
 
Az elnökség 167/2013. Határozat szám alatt jóváhagyta a Szaknyelvi képzés 277 eFt 
elszámolási maradványának 2013. év végéig történő felhasználását. Bölcs Ágnes 
lektorátusvezető kérésének megfelelően egy SONY VAIO laptop és egy Protecrot Laptop 
K lemezszekrény beszerzésére került sor 166 eFt beszerzési értéken. 
A Nyelvi lektorátus szervezeti átalakítása miatt a tárgyi eszközök átadásra, és üzembe 
helyezésére nem került sor. Az eszközök a Mérlegben a 090-es munkaszámon befejezetlen 
beruházásként kerültek kimutatásra. A fel nem használt 111 eFt a továbbiakban az 
alapítvány szabad forrása.  
 
Az Alapítvány az 1990.évi XIII. számú illetéktörvény 11.§ (2). bekezdése alapján 2013-
ban 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 előírása szerint közzététel céljából) beküldte az Országos Bírósági Hivatalhoz 
(OBH) a 2011 és 2012. évről készített beszámoló- és közhasznúsági jelentést, közzététel 
céljából. 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. 
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Kelt: Budapest, 2014. április 4. 
 
 
 

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

    
 
Záradék: 
 
 
 
 
A Frank Ignác Alapítvány Elnöksége 2014. május hó 13. napi ülésén a 170 /2014. 
Határozat szám alatt  8 796 eFt  mérlegfőösszeggel és + 1 eFt eredménnyel elfogadta a 
2013. évi tevékenységről készült beszámolót és közhasznúsági jelentést. 
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