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Művészetért Programház Alapítvány 
Közhasznúsági jelentése 

 
2011. évről 

 
 
 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

Alapító az Alapítvány létrehozását határozta el azzal a szándékkal, hogy az 
Alapítvány elsődleges feladata művészeti programú és képzési rendszerű, két 
tanítási nyelvű, többcélú közoktatási intézmény működtetése, fenntartása, mely 
intézmény az iskolarendszeren belüli és az iskolarendszeren kívüli oktatási és 
kulturális tevékenységek ellátását vállalja, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül.  

 
 Az Alapító:       Hórász Gergely  
                                  (3531 Miskolc, Győri kapu 37. IV/1.) 

 

Az Alapítvány neve:   MŰVÉSZETÉRT PROGRAMHÁZ Alapítvány 

Az Alapítvány rövidített neve:   MŰPA 

Az Alapítvány székhelye:  3531 Miskolc, Győri kapu 23. 
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Az Alapítvány célja: 
 
 

Az alapítvány célja a Nemzeti Alaptantervhez igazodó, a változó közoktatás 
folyamatokból részt vállaló, valós társadalmi igények kiszolgálása. A Nemzeti 
Alaptanterv két tanítási nyelvű iskolai követelményrendszeréhez integrált művészeti 
oktatással kívánja megvalósítani a kompetencia alapú képességfejlesztést, mely a 
gyermekek számára teret, lehetőséget, sikerélményt biztosít. A Művészetért 
Programház Alapítvány és a fenntartásában működő többcélú két tanítási nyelvű 
közoktatási intézmény az iskolai nevelésen túl hivatott a magyar- és egyetemes-
kultúrtörténet mellet a kortársművészet irányzatainak népszerűsítéseiben, az iskola 
művészeti képzéseinek módszertani ismertetésére, mely szolgálata 

folyamatosságával gazdagítja a régió kulturális életét. A Művészetért Programház 
Alapítvány célja továbbá a művészeti invenció, a művészeti oktatás módszertani és 
didaktikai innovációjának erősítése, illetve kiemelt nyelvoktatás az alap- és 
középfokú közoktatásban, a felnőttképzésben. Egyéb kiemelt cél-feladatának tekinti 
az alapítvány az Európa Unió más tagállamainak oktatási intézményeivel történő 
együttműködést, közös pedagógiai programok kidolgozását és együttes 
megvalósítását, továbbá egymás oktatási rendszerének megismerését.  

 
 

A MŰVÉSZETÉRT PROGRAMHÁZ Alapítvány 2008. április 24-i nyilvántartásba 
vételi kérelemmel, 2008. május 21-i jogerős bírósági határozattal alakult meg. 
Nyilvántartásba vételi sorszáma: 64.067. Az iskolarendszeren belüli, és az 
iskolarendszeren kívüli oktatási és közoktatási intézmények működtetése és 
fenntartása céljából, e tevékenység kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél 
nélkül szolgáló tevékenység folytatására jött létre. 
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Az Alapítvány által fenntartott intézmény:  
 
„Sansz Park” Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, 
Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
3531 Miskolc, Győri kapu 23. 
 
A fenntartott intézmény külön gazdasági szervezetnek minősül, külön adószámmal 
rendelkezik és külön gazdálkodik. 
 
Az intézményfenntartás időszaka: 2008. június 30. napjától 2011. augusztus 31. 
napjáig tartott. 
 

2011. szeptembertől – intézményfenntartóként nem – alapítványként támogat 
oktatási intézményt. 
A támogatott oktatási intézmény: 
Balázs Győző Református Líceum 
3531 Miskolc, Győri kapu 23. 
 
A közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Tv. 19.§.(1) bek. szerint az 
egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági jelentés 
elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

 
 
I. A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés 
 
A Művészetért Programház Alapítvány a 2011-es év gazdálkodásáról közhasznú 
egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben és az egyéb 
szervezetekre vonatkozó beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettség 
sajátosságaira rögzített elveknek megfelelően. A beszámoló mérlegből, eredmény 
kimutatásból, tájékoztató adatokból áll. A mérleg főösszege 2 151 eFt., a saját tőke 
298 eFt. A részletes kimutatás a jelentés 1. sz. melléklete. 
A mérlegbeszámoló szöveges kiegészítő melléklete a közhasznúsági jelentés 2. sz. 
melléklete 
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II. A költségvetési támogatás felhasználása 
 
A Művészetért Programház Alapítvány 2010. évre vonatkozóan 86 091 eFt állami 
normatív támogatásban részesült a fenntartott oktatási intézménye tanulói létszáma 
alapján. 2011. évben 55 841 eFt-ot kapott,melyből 1 467 eFt-ot vissza kellett fizetnie. 
Összességében 2011. évben 54 375 eFt állami normatíva támogatásban részesült. 
Ez időarányosan számítva, az előző évihez képest közel 5,3 %-kal kevesebb. 
Fenti támogatásból 2011. év folyamán a teljes megkapott összeget, 55 841 eFt-ot fel 
is használta. Teljes egészében átadta a fenntartott intézménye részére. 
 
SZJA 1%-ból származó bevétele 2011. évben 225 eFt volt, melyet teljes egészében 

felhasznált közhasznú tevékenységére tekintettel. 
 
 
III. Vagyon felhasználásának bemutatása 
 
Az Alapítvány 2011. évi működése során az alábbi vagyoni helyzet alakult ki: 
 

 2010.év (eFt) 2011.év (eFt) 

Befektetett eszközök 1 978 1 904 

Forgóeszközök 363 247 

Aktív időbeli elhatárolások 56 - 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 397 2 151 

   

Saját tőke 217 298 

Kötelezettségek 372 610 

Passzív időbeli elhatárolások 1 808 1 243 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 397 2 151 

 
2011. évben csökkent a befektetett eszközök értéke, melyből egy selejtezés miatt 
történt kivezetés, illetve az aktuális év értékcsökkenése miatt lett kevesebb a nettó 
érték.  
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IV. A cél szerinti juttatások kimutatás 
 
Az állami normatíván felül az Alapítvány magánszemélyektől, vállalkozásoktól kapott 
juttatásai: 
2010. évi érték:  19 667 eFt.  
2011. évi érték:  18 895 eFt, ebből természetben adományozott eszköz 
értéke 500 eFt. 
 
A fenntartott intézménye részére – a már említett állami normatíván felül - még 
további 6 374 eFt összeget adott át.  
Alapítványi támogatása a Balázs Győző Református Líceumnak 3 951 eFt volt. 
 

Szervezetünk 2011. évben 44 eFt ösztöndíj támogatást nyújtott diákoknak. 
 
 
V. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 
önkormányzatoktól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 
kapott támogatás mértéke 
 
Az alapítvány az előző években kapott informatikai fejlesztésre az Oktatási 
Minisztériumtól támogatást, amelynek a tárgyévet érintő árbevétel része 513 eFt. 

 
 
VI. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 
 
Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása 3.291 eFt volt 2011-ben. Vezető 
tisztségviselők részére tiszteletdíj kifizetések nem történtek. A személyi jellegű 
ráfordítások csak munkaviszonyra való tekintettel kerültek elszámolásra. 
Megállapítható, hogy indokolatlan kifizetések nem történtek az alapítványnál. 
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VII. Az Alapítvány szervezeti  felépítése 
 
A társaság legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a kuratórium.  
A kuratórium tagjai:  Sziráki Szűcs Gábor (a kuratórium elnöke) 

Schulhof Ernő 
    Schulhoff Tibor 
    ifj.Schulhoff Tibor 
 
     
 
Az alapítványt felügyelő bizottság tagjai a Balázs Győző Református Líceum szülői 
munkaközösségének tagjai: 

 
Szóráthné Broda Mária    (lakcím: 3800 Szikszó, Móra F. u. 39.) 
Farkas Mónika     (lakcím: 3531 Miskolc, Thököly u. 1.) 
Dr. Hudák Zita     (lakcím: 3752 Szendrő, Gépállomás út 1.) 
 
 
Miskolc, 2012. május 25. 
 
 

 
        ………………………………. 
         Kuratórium elnöke 
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          1. sz. melléklet 

 
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat 

   
 

(Eszközök) 
   

   
adatok: eFt-ban 

     
Ssz. A tétel megnevezése Előző év Előző év 

módosításai Tárgyév 

a b c d e 

1. A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)                1 978                       -                     1 904    

2.   I. IMMATERIÁLIS JAVAK                       -                         -                            -      

3.     2.sorból:  Immateriális javak értékhelyesbítése                             -      

4.  II.TÁRGYI ESZKÖZÖK                1 978                       -                     1 904    

5.     4.sorból: Tárgyi eszközök értékehelyesbítése                             -      

6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                       -                            -      

7.      6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                             -      

8. B. Forgóeszközök (9.-12.sorok)                    363                       -                         
247    

9.   I. KÉSZLETEK                        -                            
-       

10.  II. KÖVETELÉSEK                       -                         -                         242    

11. III. ÉRTÉKPAPÍROK                       -                         -                            
-       

12. IV. PÉNZESZKÖZÖK                    363                       -                             
5    

13. C.Aktív időbeli elhatárolások                      -        

          

14. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13.sor)                2 397                       -      2 151 

     
     
     
    
     
     Miskolc, 2011. március 25. ----------------------------------------------------- 
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kuratórium elnöke 

 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" 
változat 

   
 

(Források) 
   

    
eFte 

Ssz. A tétel megnevezése Előző év Előző év 
módosításai Tárgyév 

a b c d e 

15. D.Saját tőke ( 16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)                    217                        -                         
298     

16.   I. JEGYZETT TŐKE/INDULÓ TŐKE                       -                               
-       

17. Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken       

18.  II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 
(-)                       -                               

-       

19. III. TŐKETARTALÉK       

20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK                    732                          
217    

21. Ebből: közhasznú tev. eredménytartaléka                 732                       217    

22.               vállalkozási tev.eredménytartaléka                           
-       

23. V.  LEKÖTÖTT TARTALÉK       

24.  VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                       -                               
-       

25. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -                 515                            
81    

26. Ebből: közhasznú tevékenység mérleg szerinti eredménye -               515                          81    

27.               vállalkozási tevékenység mérleg szerint 
eredménye                     -                             -      

28. E. Céltartalékok       

29. F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)                    372                        -                         
610    

30.   I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                       -                               
-       

31.         

32.  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                            
-       

33.  III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                    372         
610    
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34. G. Passzív időbeli elhatárolások                1 808       1 243 

      
36. FORRÁSOK (PASSZíVÁK) ÖSSZESEN 

(15.+24.+25.+29. sor )                2 397                        -      2 151 

     
     
     
     
     
     Miskolc, 2012. május 25. ----------------------------------------------------- 

  
kuratórium elnöke 
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eFt 

    
eFt 

Ssz. A tétel megnevezése Előző év Előző év 
módosításai Tárgyév 

a b c d e 

A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE            106 153      77 498 

1) Közhasznú célú működésre kapott támogatás            105 758      74 008 

  a) alapítótól                          
-                                   

-    
  b) központi költségvetésből 86 091   54 375 

  c) helyi önkormányzattól       

  d) Elkülönített alapok, SZJA 1%                             
738    

  e) egyéb 19 667   18 895 

2) Pályázati úton elnyert támogatás                    
243        

3) Közhasznú tevékenységből származó bevétel       

4) Tagdíjból származó bevétel       

5)  Egyéb bevétel                    
152      3 490 

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE                        -                                 
-    

C) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)      106 153                 77 498    

D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI            106 668      77 417 

  Anyagjellegű ráfordítások 1 121   6 926 

  Személyi jellegű ráfordítások               3 715      3 291 

  Értékcsökkenési leírás                    
341                       

760    
  Egyéb ráfordítások (fenntartott intézmény ráfordításai)            101 491      66 440 

  Költségvetési visszafizetési kötelezettség                          
-                                   

-    

  Pénzügyi műveletek ráfordításai                          
-                                   

-    

  Rendkívüli ráfordítás                          
-                                   

-    

E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI                          
-                           

-    

  Anyagjellegű ráfordítások                          
-                                   

-    
  Személyi jellegű ráfordítások       

  Értékcsökkenési leírás       

  Egyéb ráfordítások       
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  Pénzügyi műveletek ráfordításai       

  Rendkívüli ráfordítás       

F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)      106 668                   -               77 417    

G) ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-
E) 

                         
-    

                      
-    

                             
-    

H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG                                  
-    

I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)                          
-    

                      
-    

                             
-    

J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) -                 515                       
-    

                          
81    

     
 

Tájékoztató adatok (eFt) 
   

     A. Személyi jellegű ráfordítások       
  1. Bérköltség                 2 805      2 007 
  ebből:       
  megbízási díjak       
  tisztelettdíjak       

  2. Személyi jellegű egyéb kifizetés  -    
                        

531    

  3. Bérjárulékok                    910      
                        

754    

B. Szervezet által nyújtott támogatások                          -      
               

-    
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Művészetért Programház Alapítvány 
2011.évi egyszerűsített éves beszámolójának 

Kiegészítő melléklete 
 
 
ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 
2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. 
 
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet 
összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, az egyéb 
szervezetek beszámolási kötelezettségéről szóló Kormányrendelet, valamint az 
érvényben lévő adótörvények szolgáltak. 
 
Az alapítványt a Bíróság 2008. május 21-én jogerős 15.Pk.60.089/2008/4. számú 
határozatával 64.067 sorszám alatt nyilvántartásba vette.   
 
Az alapítvány székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu 23. 
Adószáma: 19334086-2-05. 
Az alapítvány induló vagyona: 500.000,-Ft 
Alapító: Hórász Gergely 
Az alapítvány fő közhasznú tevékenysége az alapfokú oktatás (TEÁOR 8520). 
 
A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés 
 
A Művészetért Programház Alapítvány tevékenységéről egyszerűsített éves 
beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. A 
beszámoló mérlegből, eredmény kimutatásból, kiegészítő mellékletből áll, melyek 
egyben a Közhasznúsági jelentés mellékletét képezik. 
 
A mérleget összeállította: Petőné Szeszák Anita, reg.sz.: PM 118128. 
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Az alapítvány feladata az iskolarendszeren belüli, és az iskolarendszeren kívüli 
oktatási és közoktatási intézmények működtetése és fenntartása, nyereség és 
vagyonszerzési cél nélkül. 
 
Az alapítvány fenntartott intézménye:    
 

„Sansz Park” Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, 
Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

3531 Miskolc, Győri kapu 23. 
 
Az Intézmény alapítása 2008. június 30-én történt. 

Az Intézmény fenntartását 2011. augusztus 31. napjáig végezte. 
 
Ez időponttól intézményfenntartóként nem működik, viszont továbbra is támogat 
oktatási intézményeket. 
2011. szeptembertől a támogatott intézmény: 
Balázs Győző Református Líceum 
3531 Miskolc, Győri kapu 23. 
 
Az alapítvány kettős könyvvitelt vezet, az eredmény kimutatást összköltség eljárással 

állítja össze, a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem 
vezet, beszerzéseit költségként számolja el. 
 
Az eszközök és források értékelése 
- Immateriális javak, tárgyi eszközök: nettó értéken kerülnek a mérlegbe. 
Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés 
halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe. A vállalkozás nem élt a piaci 
értéken való értékelés lehetőségével. 
- Befektetett pénzügyi eszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken épülnek az 
eszközök közé. 
- Készletek: tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe.  
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Az alapítvány a készletről nem vezet év közben folyamatos nyilvántartást, a 
beszerzéseket eladott áruk beszerzési értékeként (elábéként) könyveli el. A tételes 
leltárfelvételre december 31-én került sor. 
 
- Követelések, kötelezettségek: bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. 
A valutában, devizában meglévő követeléseket, kötelezettségeket MNB deviza 
középárfolyamon könyveljük, és értékeljük. 
Az alapítványnak nem volt határidőn túli, valamint kétes kintlévősége.  
 
- Értékpapírok, pénzeszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a 
mérlegben. 
A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatain 

szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a 
mérlegbe. 
Forgatási célú értékpapírral év végén a vállalkozás nem rendelkezett. 
 
A MÉRLEG 
A mérlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon 2 151 ezer Ft. 
 
ESZKÖZÖK 
 

A befektetett eszközök 
 

Tárgyi eszk.bruttó értékte (eFt) Tárgyi eszk.écs. (eFt) Nettó ért. (eFt) 

nyitó növ/csökk. záró nyitó növ/csökk. záró NETTÓ érték 

2 395 +687 
- 115 

2 967 417 +760 
-115 

1 063 1 904 

 
A tárgyi eszközök csökkenését egy eszköz selejtezés okozta. 
A tárgyi eszköz növekedése beszerzésből, illetve támogatásként kapott eszközökből 
adódik. 
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A forgóeszközök 
 
I. Készletek 

Saját termelésű és vásárolt készlete az alapítványnak év végén nincs. 
II. Követelések   2010.év  2011.év 

A követelések értéke        -         242 eFt 
III. Pénzeszközök értéke     363 eFt      5 eFt 
 melyből pénztári készpénz    336 eFt      5 eFt 
 bankszámla egyenleg      27 eFt        0 eFt  

 
Aktív időbeli elhatárolások:  
Az aktív időbeli elhatárolások nincsenek. 
 
FORRÁSOK 
 
Mérleg szerinti eredmény 
A tárgyévben az alapítvány mérleg szerinti eredménye  81 eFt, teljes egészében 
közhasznú  tevékenységből származó eredmény. 

 
Céltartalékok 
Céltartalékot az alapítvány nem képzett, nem minősítette kétesnek a kinnlevőségeit. 
Nincs a vállalkozásnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, 
ezért a várható kötelezettségekre céltartalékot nem képzett. 
 
Kötelezettségek 
Hosszú lejáratú kötelezettség: nincs. 
Rövid lejáratú kötelezettségek 
A vállalkozás rövid lejáratú kötelezettsége 610 eFt, mely 574 eFt szállítói 
kötelezettségből és a következő év elején kifizetendő bér és járulékaiból adódik. 
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Passzív időbeli elhatárolás értéke 1 243 eFt, mel teljes egészében az informatikai 
fejlesztésre kapott támogatás bevételként még el nem számolt része. 
 
 
 
AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS 
 
Az Alapítvány a közhasznú egyéb szervezetekre  vonatkozó összköltség eljárással 
összeállított eredmény kimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként 
számolja el. 
 
A nettó árbevétel és az exportértékesítés bemutatás 

 
Árbevétele nem volt az alapítványnak, mivel a vállalkozási tevékenységet nem 
végzett. 
 
Közhasznú tevékenység bevétele 
 
A közhasznú tevékenység bevétele a fenntartott intézmény részére igényelt állami 
normatív hozzájárulásból és magánszemélyek, cégek támogatásainak befizetéseiből 
tevődik össze. 

 
Kapott állami normatíva     55 841 eFt 
Visszafizetett normatíva            -    1 467 eFt 
Kapott állami normatíva össz:    54 375 eFt 
Egyéb kapott támogatás, juttatás      18 895 eFt 
Eszközbeszerzésre kapott támogatás 
elszámolt bevétele                               513 eFt 
SZJA 1%-ból származó bevétel                   225 eFt 
 
 Ebből 
A fenntartott intézménynek juttatott állami normatíva           55 841 eFt 
A fenntartott intézménynek juttatott egyéb támogatás    6 374 eFt 
Támogatott intézménynek átadott egyéb támogatás    4 176 eFt 
Ösztöndíj támogatás diákoknak            44 eFt. 
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Anyagjellegű ráfordítások    6 926 eFt 
- anyagköltség       1 221 eFt 
- igénybevett szolgáltatások    1 832 eFt 
- egyéb szolgáltatások igénybevétele      223 eFt 
- egyéb anyagjellegű ráfordítás    3 651 eFt 
 
A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai 
 
Személyi jellegű ráfordítás    3 291 eFt 
- bérköltség        2 007 eFt 

- személyi jellegű egyéb kifizetések       530 eFt 
- bérjárulékok          754 eFt 
 
A rendkívüli eredmény tételeinek részletezése 
Rendkívüli tétel nem volt. 
 
Társasági adófizetési kötelezettsége vállalkozási tevékenység hiányában 2011. 
évben nincs. 
 

 
Miskolc, 2012 május 25.         
            
     …….………………………………. 
      Művészetért Programház Alapítvány 
               kuratóriumának elnöke 
 


