
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

05 Miskolci Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Tudománnyal a gyermekek egészségéért Alapítvány

3 5 2 6 MISKOLC

SZENTPÉTERI kapu
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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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Tudománnyal a gyermekek egészségéért Alapítvány
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0 0
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4 017 4 084
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. 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

- 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

- alapítótól kapott befizetés

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)

ebből: adományok

Tudománnyal a gyermekek egészségéért Alapítvány

230 248 230 248

230 248 230 248

17 17

230 248 230 248

230 248 230 248

190 181 190 181

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

375 0 375 0

0 0 0 0

565 181 565 181

565 181 565 181

-335 67 -335 67

0 0 0 0

-335 67 -335 67
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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. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Tudománnyal a gyermekek egészségéért Alapítvány
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Tudománnyal a gyermekek egészségéért Alapítvány

3 5 2 6 MISKOLC

SZENTPÉTERI kapu

76
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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. Adózott 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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Tudománnyal a gyermekek egészségéért Alapítvány

230 248

230

0 248

565 181

0 0

565 181

-335 67
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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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Tudománnyal a gyermekek egészségéért Alapítvány

SZJA 1%

KÖLSÉGVETÉS

2020

231
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Tudománnyal a gyermekek egészségéért Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .05  15 .15 .24
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Kiegészítő melléklet 
 a 
 

Tudománnyala Gyermekek Egészségéért Alapítvány 
 

2020. évi beszámolójához 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      Dr. Hauser Péter   
Kuratóriumi elnök 

 
 
 
 
Miskolc,2021.10.15.  
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A Tudománnyal a Gyermekek Egészségéért Alapítvány 1994.09.10.-én jött létre az alapító 
okirat aláírásával. A B.-A.-Z. megyei Bíróságon 1999.10.29.én a 15.Pk.746/1994 
nyilvántartási számon számon került bejegyzésre az alapítvány. 
Nyilvántartási szám: 05-01-0000746 
Az Alapítvány székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. 
Az Alapítvány telephelye: nincs 
Az Alapítvány adószáma: 18415234-1-05 
Beszámoló aláírására jogosult: Dr. Hauser Péter  (Címe: 2000 Szentendre, Vörösbegy u. 3/a.) 
 
Rövidített név:  GYEK Alapítvány 
 
Az alapítvány közhasznúsági jogállása: Közhasznú 
 
Az Alapítvány alapító tagjai és alapító tőke megoszlása: 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Velkey László 
Gyermekegészségügyi Központ3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76..     2.141.000 Ft 
 
Az alapítvány jelenlegi alaptőkéje : 2.141.000 Ft 
 
A mérlegkészítés időpontja: 2021.10.15. 
 
Az alapítvány fő tevékenysége: 9499 MNS egyéb társadalmi, közösségi tevékenység 
 
Az alapítvány célja 
Az Alapítvány közhasznú tevékenységet végző szervezetként hozzájárul a társadalom és az 
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben szolgáltatásai a szervezet testületi 
tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívüli más személyek számára is hozzáférhetőek. Az 
Alapítvány felvállalt- a Civil tv. 34. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feltétel szerint – 
alapító okiratban rögzített – a céljai elérése érdekében végzett közfeladatok:  
-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 
- tudományos tevékenység, kutatás 
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
- rehabilitációs foglalkoztatás 
Ezen közhasznú tevékenységek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. (eütv.) 37. §-ban, 
100. §-ban, 141. § (3) bekezdésének a), e), f) és g) pontjaiban meghatározott közfeladatok, 
melyek a  meghatározott célok megvalósulását szolgálják. 
. 
 
Az Alapítvány főbb jellemző adatai: 
 
2020 évi bevétel:          248 eFt 
Átlagos foglalkoztatottak száma:                      0  fő 
Foglalkoztatottaknak fizetett bér:                                      0 eFt 
Személyi jellegű egyéb kifizetések:                                  0 eFt 
 
A beszámolót készítette:        Tóth Krisztina mérlegképes könyvelő 
Regisztrálási szám:                 125409 
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Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak 
 
Szabályrendszer főbb jellemzői 
 
Szabályrendszer főbb jellemzői 
 
Az Alapítvány a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. Kormányrendelet, illetve 
2017.01.01.-től a 479/2016 (XII.28.) Kormányrendelet szerint egyszerűsített éves beszámolót 
készít. 
A mérleget a kormányrendelet 4. sz. melléklete szerint készíti el. 
Az eredmény kimutatását a kormányrendelet 3. sz. melléklete szerint készül. 
Az Alapítvány számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvényben és az egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. Kormányrendelet rögzített szabályokhoz. 
Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően 
vezeti. 
 
ÉRTÉKELÉSI MÓDOK ÉS ELJÁRÁSOK 

 
 Eszközök 
 
Az eszközök mérleg szerinti értéke 4.084 eFt. Ebből a befektetett eszközök értéke 0 eFt, a 
forgóeszközöké pedig 4.084 eFt, aktív időbeli elhatárolások 0 eFt. 

Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján soroltuk a befektetett eszközök, illetve 
forgóeszközök közé. 
A befektetett eszközök csoportjában a Tudománnyal a Gyermekek Egészségéért Alapítvány  
gazdálkodásában immateriális javak és tárgyi eszközök szerepelnek. 
A forgóeszközök csoportjába készleteket, követeléseket és pénzeszközöket soroltuk. 
Értékpapírokkal a társaság nem rendelkezik. 
A követelés vevőkkel szembeni követelésből származik. 
A társaság pénzeszközei a mérleg fordulónapján 4.084 eFt, melyből a Pénztár 153 eFt. 
Aktív időbeli elhatárolást a mérleg 0 eFt értékben tartalmaz . 
 
Az eszközök értékelési szabályai: 
 
A befektetett eszközöket beszerzési áron értékeltük, csökkentve a terv szerinti leírásokkal. 

 
 
I.2.1.2. FORRÁSOK 

 
A források mérleg szerinti értéke : 4.084 eFt. 
Ennek összetevői saját tőke 4.008 eFt értékkel, a kötelezettségek 76 eFt értékkel, passzív 
időbeli elhatárolás 0 eFt-al szerepelnek. A mérlegben saját tőkeként az alapítvány alapító 
tőkéjét az eredménytartalékot, és az adózott eredményt mutattuk ki. Kötelezettségek között az 
Alapítvány rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeket szerepeltetett. 
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Ezek azok a szállítási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzformában teljesítendő 
elismert fizetések, melyek e vállalkozás által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
adófizetési kötelezettséghez kapcsolódnak. 
A rövidlejáratú kötelezettségek mérlegben szereplő értéke 76 eFt, mely kötelezettségei az 
Alapítványnak a költségvetéssel és a társadalombiztosítással szemben állnak fenn, a hosszú 
lejáratú kötelezettségeket 0 eFt értékben szerepeltettünk. 
Ezek részletezését a főkönyvi kivonat tartalmazza. 
 
 

I.2.2. AZ AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLÁSI MÓDJÁNAK ISMERTETÉSE 

 
A 200 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök költségét a társaság a 
használatba vétel évében egyösszegben számolja el értékcsökkenési leírásként. 

A Társasági adó törvény szerint 33 %-os leírási kulcs alá sorolt eszközök amortizációját a 
várható élettartamuk alapján számolja el a társaság, amely megegyezik a Társasági adó Tv . 
általi leírási kulcsokkal . 
Maradványértéket nem állapítottunk meg, mert az előre láthatólag nem jelentős. 
Az évenkénti amortizációt üzembe helyezéstől számoltuk el. A bruttó érték és a halmozott 
értékcsökkenés adja a befektetett eszközök nettó, nyilvántartás szerinti értékét. 
Terven felüli értékcsökkenést nem számolt el a tárgyévben a társaság. 
A társaság hitelezési veszteséget csak jogerős végzés vagy hivatalos értesítés után számol el, 
de erre a tárgyévben nem került sor. 
 

I.2.3. AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁS FORMÁJA 

 
A Tudománnyal a Gyermekek Egészségéért Alapítvány az adózás előtti eredményének 
megállapításához az  „ A „ típusú /összköltség eljárással készült/ eredmény kimutatást 
használja. Ez tartalmazza az alapítvány adózott eredményének levezetését. Az értékesítés 
nettó árbevételét és az egyéb bevételeket állítja szembe az időszak alatt, a szokásos  
tevékenységhez kapcsolódó összes költséggel. A kettő különbözete az tevékenység adózás 
előtti eredménye, ami  a Tudománnyal a Gyermekek Egészségéért Alapítvány esetében 2020-
ban: 67 eFt volt. 

Az adózás előtti eredményt befolyásolja a pénzügyi műveletek eredménye, ami jelen esetben 
0 eFt értékben szerepel. 

Az adózás előtti eredmény: 67 eFt volt, adófizetési kötelezettsége 0 eFt. 

Az adózott eredmény 67 eFt volt, mely az eredménytartalékot módosítja. 

 
I.3. Egyéb  
 
Az Alapítvány kiemelt fontosságúnak tartja egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-
, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, rehabilitációs foglalkoztatás feladatainak ellátását a 
gyermekek gyógyítása, egészségmegőrzése  érdekében.  
 

Az alapítványi vagyon kezelője és a legfőbb döntést hozó szerv a 3 tagú kuratórium. 
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A kuratórium tagjai 2021.09.15.-től: 

Dr Hauser Péter elnök                             2000 Szentendre, Vörösbegy u. 3/a. 

Mádayné Dr Ormay Cecília                    3525 Miskolc, Felmező u. 13. 

Dr Cservenyák Judit                                3519 Miskolc, Győri út 37. 

Az Alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság. A Felügyelő bizottság tevékenységét 
az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok gyakorlójának számol be. 
A felügyelő Bizottság elnökét és 2 tagját az alapító kéri fel és bízza meg 5 éves időtartamra 
Tagjai 2021.09.15.-től: 

Vargáné Dr. Bajusz Ilona felügyelő bizottsági elnök   cím: 3526 Miskolc, Kassai u. 52. Fszt/1. 
Dr. Almási Andrea                                               cím: 3580 Tiszaújváros, Árpád u. 14. Fszt/1 
Vizi Valéria Laura                                                cím: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 19. 1/2. 
 

 

A felügyelő bizottság hatáskörébe tartozik az alapítvány működésének és gazdálkodásának 
ellenőrzése. Ügyrendját maga állapítja meg. 


