A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-742
2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-05-31 19:14:11. Érkeztetési szám: EB00609250

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kommentár Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

Tárgyév:

0 0 0 9 7 9 8

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

2 0 2 1

2 0 2 1
1 2
időszak vége

3 1

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-742

2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 1
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Kommentár Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

8 2 5 2

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Balatonszepezd
Közterület jellege:

Petőfi
28/A

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 0 9 7 9 8

/P k.6 1 1 1 8

1 8 1 8 9 1 9 9

/2 0 0 5

1

1 9

Simon Ildikó Beatrix

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Balatonszepezd

2 0 2 2

0 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1

3 0

Nyomtatva: 2022.06.01 19.54.36

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

PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kommentár Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Adatok ezer forintban

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

1 372 496

1 839 551

1 387
1 371 109

5 416 424
803

1 839 551

5 415 621

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

3 911 381

13 773 176

618

69 291

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7 317 202
3 910 763

6 386 683

164

536

5 284 041

1 839 551

19 190 136

91 747

8 451

80 931

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke

100

100

II. Tőkeváltozás/eredmény

112 621

91 647

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

-20 974

8 451

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

-5 727
-5 089

4 875 265

16 233 319

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

120 491
4 875 265

16 112 828

317 029

1 831 100

2 875 886

5 284 041

1 839 551

19 190 136
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2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kommentár Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

2 503

35 110

190 895

-2 300 473 798

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1 985

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

2 503

37 095

190 895

-2 300 473 798

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

191 384

191 384

ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

23
99

6 862

193 497

-2 300 515 770

2 503

35 110

5. Anyagjellegű ráfordítások

97 906

-717 315 741

6. Személyi jellegű ráfordítások

39 514

118 181

3 622

96 296

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

23

1 985

2 125

99

6 862

193 497

-2 300 517 755

2 503

35 110

97 906

-717 317 866

39 514

118 181

3 622

101 245

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások

73 429

-10 034

4 949

-8 721

73 429

-10 034

-8 721

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

214 471

-10 751 521 497

7 074

214 471

-10 751 528 571

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

-20 974

8 451

-5 727

-5 089

-20 974

8 451 -10 816

-20 974

8 451

-5 727

-5 089

-20 974

8 451 -10 816

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kommentár Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

152 452

383 499

152 452

383 499

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

113

113

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

152 565

23

152 565

23

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Kommentár Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

8 2 5 2

Település:

Balatonszepezd
Közterület jellege:

Petőfi

28/A

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 1 0 0 / P k .6 1 1 1 8

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 0 5

0 0 0 9 7 9 8

1 8 1 8 9 1 9 9

1

1 9

Simon Ildikó Beatrix

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kommentár folyóirat kiadása, rendezvényszervezés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A civil szervezetekről szóló

2011. évi CLXXXI törvény
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: nyitott, bármely korosztály
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

8000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kommentár Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Adatok ezer forintban

Előző év

Miniszterelnöki Kabinetiroda
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

146 845
Előző év

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
383 499
Tárgy év
37 223

Előző év

EMMI támogatás

29 965
Tárgy év

5 606

16 393

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

189 674

429 857

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

189 674

464 857

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
Kuratórium elnöke

6.2 Tisztség

A.

Tárgyév (2)
0

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

17 105
Tárgy év (2)

0

17 105
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kommentár Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Adatok ezer forintban

Előző év

Tárgyév

MVM Energetika Zrt
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

30 000
Előző év

Tárgy év

Magyar Fejlesztési Bank
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

5 000
Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

35 000

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

189 674

464 857

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0

17 105
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kommentár Alapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer forintban

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

191 197

517 755

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

113

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)]

191 084

517 755

H. Összes ráfordítás (kiadás)

203 720

528 571

39 514

118 181

-12 523

-10 816

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kommentár Alapítvány
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2022.06.01 19.54.37

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
A 2021. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ
I. A SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAI
Név:
Kommentár Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)
Képviseletre jogosult személy: Simon Ildikó Beatrix (továbbiakban: Képviselő)
Székhelye:
8252 Balatonszepezd Petőfi utca 28/A
Statisztikai számjele:
18189199-9499-569-19
Adószáma:
18189199-1-19
Nyilvántartási száma:
01-01-0009798
Nyilvántartó hatóság:
Fővárosi Törvényszék
Bejegyző határozat száma:
PK.61118/2005
Beszámolót készítette:
Oláh Gábor Péterné (Nyilvántartási száma: 158371)
II. A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE
Az Alapítvány a könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti
a 2000. évi C Számviteli törvényben és a 224/2000 (XII. 19.) Kormány rendeletben (a
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól) meghatározottak szerint.
Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, jelen beszámoló a 2021. január 01.2021. december 31-ig terjedő időszakra szól, kimutatásai magyar forintban készültek és a
beszámolóban ezer forintban (e Ft) kerülnek kimutatásra.
Az Alapítvány a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel
szabályai szerint vezeti könyveit, egyszerűsített éves beszámolót készít, a mérleg a 224/2000.
(XII.19.) kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti formában készül – a mérlegforma a
kormányrendelet szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett. Az eredmény-kimutatásban
az Alapítvány tárgyévi eredményét a támogatások, adományok, az egyéb bevételek
összességének, valamint a működési költségek (anyag- és személyi jellegű ráfordításoknak,
az értékcsökkenési leírás, egyéb) továbbá a pénzügyi ráfordítások különbsége adja. Az
eredmény-kimutatás a 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet 5. számú melléklete szerinti
formában készül. Az eredmény-kimutatás s vonatkozó kormányrendelet szerinti tagoláson
túl tovább nem részletezett.
Az Alapítvány 200.000,- Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt
aktiváláskor egy összegben számolja el. Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének
elszámolása lineárisan történik. Az értékcsökkenést a tárgyi eszköz aktiválásának napjától
kezdődően számolja el.
Az Alapítvány készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét év végi
leltárral állapítja meg. A készletek értékelése az utolsó beszerzési áron, bekerülési értéken
történik.
Az Alapítvány beszámolóját könyvvizsgáló véleményezte – mellékeljük a
könyvvizsgálói jelentést.
1.

Adózási sajátosságok: Az Alapítvány az általános forgalmi adónak nem alanya,
vállalkozási tevékenységet (bérbeadás) 2021.évben végzett.
III. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK
Befektetett eszközök:
A befektetett eszközök 2021.12.31–i értéke 5.426.414 e Ft volt, amelyből a nem aktívált
beruházás értéke 4.186.683 e Ft.
Forgóeszközök:
Az Alapítvány pénzeszköz állománya az alábbiak szerint alakul:
Bankszámlán lévő pénzkészlet:
6.386.403 e Ft
Értékpapírok:
7.317.202 e Ft
Házipénztárban lévő pénzkészlete:
281 e Ft
Saját tőke:
A saját tőke összege 80.931 e Ft, amely 100 e Ft induló tőkéből, 91.647 e Ft
eredménytartalékból és -5.727 e Ft tárgyévi eredményből (veszteség), és - 5.089 e Ft
tárgyévi vállalkozási tevékenység eredményéből (veszteség) áll.
Az előző év helyesbítéséből 8.451 e Ft volt a nyereség.
Céltartalékok:
A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség.
Követelések
Adott előlegek értéke 1.483 e Ft és a különféle egyéb követelések értéke 67.807 e Ft.
Kötelezettségek:
Az Alapítvány a tárgyévi fizetési kötelezettségei között 3.079 e Ft szállítói tartozással
rendelkezik. Az Alapítványnak 2021. évi rövid lejáratú hitel tartozása a beszámolási
időszakban nem volt.
Pénzforgalmi szempontból az Alapítvány 2021. évben összesen 12.468.850 e Ft
támogatást kapott, amely összegeket a kötelezettségek között mutattuk ki.
IV. EREDMÉNY, LIKVIDITÁS
Tárgyévi eredményt meghatározó tételek:
2021. évi bevételek:
2021. évre elszámolt működési célra kapott támogatások összesen:
2021. évre elszámolt fejlesztési célra kapott támogatás:
Részvételi díjak és a Kommentár folyóirat előfizetések díja:
Vállalkozási tevékenység bevétele (bérbeadás):
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62.189 e Ft
411.584 e Ft
35.111 e Ft
1.985 e Ft

Adományok:
Kamatbevétel:
Egyéb bevétel:
2021. évi bevételek összesen:

23 e Ft
6.862 e Ft
1 e Ft
517.755 e Ft

A 2021. évi beszámolóban bevételként azon kapott támogatások kerültek kimutatásra,
amelyek a 2021. évi költségek közül elszámolásra és jóváhagyásra kerültek a támogató
szervezetek által.
A fejlesztési célra kapott támogatás halasztott bevételként került elszámolásra.
2021. évi kiadások:

ANYAGKÖLTSÉG
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
BÉRKÖLTSÉG
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
BÉRJÁRULÉKOK
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 789 e Ft
290 747e Ft
20 321 e Ft
99 208 e Ft
3 820 e Ft
15 153 e Ft
101 245 e Ft
8 711 e Ft
545 994 e Ft

V. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
2021-ben a Kommentár c. közéleti és kulturális folyóirat XVI. évfolyamát adtuk ki,
négy megjelenéssel. A lapban számos fiatal szerző kapott publikálási lehetőséget
nagynevű kutatók, tudósok mellett. A tanulmányok mellett interjúkat, idegen nyelvű
írások fordításait közöltünk, valamint jó néhány recenziót jelentettünk meg. A
kiadvány az előfizetők mellett országos terjesztésben is elérhető volt, valamint
könyvtárak, közgyűjtemények számára is eljuttattuk. A koronavírus hatásainak
ellenére a folyóirat 2021-es évi megjelenése zökkenőmentesen zajlott, amely által
egyre szélesebb olvasóközönséghez jutottunk el.
A Kommentár Alapítvány kiemelt törekvése, hogy erősítse a párbeszédet a közéletet
érintő legfontosabb kérdésekben. Ennek érdekében indítottuk útjára 2009
decemberében a Tranzit Rendezvénysorozatot. Az elhúzódó világjárvány átírta a
terveinket, a lekötött programokat nem tudtuk megvalósítani a szokott formában.
Ahogy a korlátozó intézkedések feloldásra kerültek, úgy folytattuk mi is az „offline”
rendezvények szervezését, melyek közül a legnagyobb a Tranzit Közéleti Évadnyitó
és Gondolatexpó volt Tihanyban.
A 2020/2021-es évfolyamon folytatódott, továbbá a 2021/2022-es évfolyamon
megkezdődött – a korlátozó intézkedések adta keretek között – a Tranzit Képzés is,
3.

ahol a 18-28 év közötti fiatalok számára biztosíthattunk képzési lehetőséget. Ezen
tevékenységünkhöz kapcsolódva a tavalyi évben megkezdett Képzési Központunk
kivitelezését is folytattuk.
A Kommentár Alapítvány hosszú távú célkitűzése, hogy Budapesten is helyet
biztosítson a párbeszédnek a közéletet érintő legfontosabb kérdésekben és
színvonalas otthont adjon a fiatal korosztályt érintő rendezvényeknek. A 2020-ban az
Alapítvány birtokába adott Puskin utca 4. szám alatti lepusztult házat
Alapítványunk felújítva kívánja visszaadni a nagyközönségnek, így a ház 120 év után
- közösségi tér és képzési központ létrehozásával - az eredeti funkciók betöltésével
újulhat meg. 2021-ben sikeres tervpályázatot folytattunk le, zajlik az építészeti
tervezés, a szükséges engedélyek megszerzése, illetve a kivitelezés előkészítése.

VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
Az Alapítvány kuratóriumi elnöke munkaviszonyban végezte tevékenységét. A kuratórium
további tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végezték, díjazásban 2021. évben nem
részesültek.
A 2021. évi közhasznúsági beszámolót az Alapítvány kuratóriuma 1/2022. (V.27.) számú
határozatával elfogadta.

Balatonszepezd, 2022. május 27.

_______________________
Simon Ildikó Beatrix
A Kuratórium elnöke
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Kommentár Alapítvány Kuratóriumának

Vélemény
Elvégeztük a Kommentár Alapítvány ("Alapítvány") 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának
könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből
– melyben az eszközök és források egyező végösszege 19 190 136 E Ft, az adózott eredmény 10 816 E Ft
veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a
számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány
2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti
évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel
összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen
standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves
beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Függetlenek vagyunk az Alapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról
szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók
Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak
(a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben)
foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményünkhöz.
Egyéb kérdések
Az Alapítvány 2020.dec.31-re vonatkozó pénzügyi adatait nem könyvvizsgálták.
Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet
Az egyéb információk a Kommentár Alapítvány 2021. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős
a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban
történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves
beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre
vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.
Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a
közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben
foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a
könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást
tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet
lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a
tekintetben nincs jelenteni valónk.
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A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól
mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapítványnak a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a
véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban
elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek
csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban
vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott
gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést
alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Továbbá:
- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a
véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de
nem azért, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt
nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték
alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány vállalkozás folytatására való
képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn,
független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves
beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek,
minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig
megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban
okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.
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- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány
által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős
hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Csömör, 2022. május 27.

Sölch Ágoston Györgyné
kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató
kamarai tagsági szám: 001340
Co-Auditor Könyvvizsgáló Kft.
2141 Csömör, Szőlő u. 67.
nyilvántartási szám: 000069
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2021. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ
001.
Támogatási program elnevezése:

SZNP-212/3/2020

Támogató megnevezése:

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2020.03.03-2021.02.28.

Támogatás összege:

40 000 000





ebből tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

2 777 895
2 777 895
0

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
személyi:

0

dologi:

2 777 895

felhalmozási:

0

Összesen:

2 777 895

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Alapítvány működésére, a Kommentár folyóirat megjelenésére fordítottuk.
A tárgyévben felhasznált összeg elszámolásra került a támogató felé.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
Megjelent a Kommentár folyóirat 2021/01. lapszáma

1

002.
Támogatási program elnevezése:

MFB 2408-3/2020 4/4 számú támogatása

Támogató megnevezése:

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2020.10.01-2021.10.02

Támogatás összege:

5 000 000





ebből tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

5 000 000
5 000 000
0

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
személyi:

0

dologi:

5 000 000

felhalmozási:

0

Összesen:

5 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Alapítvány működésére, a Kommentár folyóirat megjelenésére fordítottuk.
A tárgyévben felhasznált összeg elszámolásra került a támogató felé.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
Megjelent a Kommentár folyóirat 2021/02. lapszáma

2

003.
Támogatási program elnevezése:

"Kommentár" nevű Periodika 2020-21 évi
működésére

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020. 01. 01 – 2021. 04. 30.

Támogatás összege:

22 000 000





ebből tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

16 393 493
16 393 493
0

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
személyi:

7 816 178

dologi:

8 577 315

felhalmozási:

0

Összesen:

16 393 493

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Kommentár folyóirat megjelenésére, valamint a megjelenéshez kapcsolódó
költségekre fordítottuk. A tárgyévben felhasznált összeg elszámolásra került a
támogató felé.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
Megjelentek a Kommentár folyóirat 2021/1-2. lapszámai, a honlapunk működtetése

3

004.
Támogatási program elnevezése:

MK_TSZ/118/2(2021)

Támogató megnevezése:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.01.01 – 2021.12.31

Támogatás összege:

389 500 000





ebből tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

389 500 000
389 500 000
389 500 000

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
személyi:

89 699 173

dologi:

291 450 827

felhalmozási:

8 350 000

Összesen:

389 500 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Kommentár Alapítvány működésére, a Tranzit konferenciasorozat és Tranzit
Képzés költségeire, a Kommentár folyóirat kiadására fordítottuk.
A tárgyévben felhasznált összeg elszámolásra került a támogató felé.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
Megjelentek a Kommentár folyóirat 2021/1-4. lapszámai. Honlapjaink és közösségi
oldalaink működtetése, rendezvényszervezés
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005.
Támogatási program elnevezése:

MK_TSZ/28/3 (2020)

Támogató megnevezése:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.01.01-2022.02.28.

Támogatás összege:

1 852 092 000





ebből tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

1 852 092 000
727 473 615
0

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
személyi:

0

dologi:

1 223 600

felhalmozási:

726 250 015

Összesen:

727 473 615

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Kommentár Alapítvány balatonszepezdi képzési központjának tervezési-,
kivitelezési- és ehhez kapcsolódó költségekre fordítottuk.
A tárgyévben felhasznált összeg elszámolásra került a támogató felé.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
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006.
Támogatási program elnevezése:

MK_TSZ/275/2 (2020)

Támogató megnevezése:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.09.04-2022.12.31

Támogatás összege:

1 699 150 000





ebből tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

405 601 717
405 601 717
0

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
személyi:

0

dologi:

4 652 715

felhalmozási:

400 949 002

Összesen:

405 601 717

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Kommentár Alapítvány tulajdonában lévő budapesti közösségi tér és képzési
központ létrehozásához kapcsolódó építészeti felmérésekre és tervezés
előkészítésére, tervezésre fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
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007.
Támogatási program elnevezése:

MK_TSZ/276/2
(2021)]

Támogató megnevezése:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.12.01-2022.06.30.

Támogatás összege:

1 569 365 000





ebből tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

(2020)

[MK_TSZ_395/2

165 464 358
165 464 358
300 000 000

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
személyi:

0

dologi:

1 052 543

felhalmozási:

164 411 815

Összesen:

165 464 358

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Kommentár Alapítvány balatonszepezdi konferenciaépületének
kivitelezési- és ehhez kapcsolódó költségekre fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
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tervezési-,

008.
Támogatási program elnevezése:

MSZ-4245

Támogató megnevezése:

Mathias Corvinus Collegium Alapítvány

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.01.01-2032.05.31

Támogatás összege:

11 539 000 000





ebből tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

917 107 755
917 107 755
11 539 000 000

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
személyi:

15 110 953

dologi:

30 193 702

felhalmozási:

871 803 100

Összesen:

917 107 755

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Kommentár Alapítvány ingatlanán budapesti Képzési Központ létrehozására - az
Alapítvány közéleti képzéseinek folytatása, az Alapítvány tevékenysége és egyéb
feladatainak elősegítése érdekében -, az Alapítvány budapesti irodájának
létrehozására, az Alapítvány balatonszepezdi Képzési Központ befejező ütemére,
kiegészítő
funkciók
létrehozására,
a Kommentár
Folyóirat
budapesti
rendezvényeinek helyszínét biztosító, valamint az Alapítvány vendégelőadói, kutatói
és a képzésben részt vevő fiatalok részére a képzések ideje alatti szállás biztosítására
szolgáló ingatlanok vásárlására, a Kommentár Alapítvány működésének
támogatására fordítottuk.
A tárgyévben felhasznált összeg elszámolásra került a támogató felé.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
Megjelent a Kommentár folyóirat 2021/4. lapszáma.
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009.
Támogatási program elnevezése:

MK_TSZ/367/2 (2021)

Támogató megnevezése:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.09.01-2022.02.28

Támogatás összege:

100 000 000





ebből tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

100 000 000
100 000 000
100 000 000

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
személyi:

0

dologi:

0

felhalmozási:

100 000 000

Összesen:

100 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Balatonszepezdi Képzési Központ kialakításához kapcsolódóan telekvásárlásra
fordítottuk.
A tárgyévben felhasznált összeg elszámolásra került a támogató felé.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
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010.
Támogatási program elnevezése:

SzNp-312/5/2021

Támogató megnevezése:

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2021.05.13-2022.02.28

Támogatás összege:

40 000 000





ebből tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

40 000 000
40 000 000
40 000 000

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
személyi:

0

dologi:

27 600 000

felhalmozási:

12 400 000

Összesen:

40 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Alapítvány működésére, a Kommentár folyóirat megjelenésére és a Tranzit
konferenciasorozat lebonyolítására fordítottuk.
A tárgyévben felhasznált összeg elszámolásra került a támogató felé.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
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011.
Támogatási program elnevezése:

TÁM/00044-5/2021

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.05.01-2022.04.30

Támogatás összege:

20 000 000





ebből tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

6 567 815
6 567 815
20 000 000

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
személyi:

0

dologi:

6 567 815

felhalmozási:

0

Összesen:

6 567 815

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Kommentár folyóirat megjelenésére, valamint a megjelenéshez kapcsolódó
költségekre fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
Megjelentek a Kommentár folyóirat 2021/3-4. lapszámai.
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012.
Támogatási program elnevezése:

KIG-M-7-351/2021

Támogató megnevezése:

MVM Energetika Zrt.

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2021.10.11-2022.08.31

Támogatás összege:

30 000 000





ebből tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

30 000 000
30 000 000
30 000 000

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
személyi:

0

dologi:

30 000 000

felhalmozási:

0

Összesen:

30 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Tranzit konferenciasorozat és Tranzit Képzés költségeire fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
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013.
Támogatási program elnevezése:

Adományozási megállapodás

Támogató megnevezése:

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2021.12.22 – 2022.12.31

Támogatás összege:

50 000 000





ebből tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

0
0
50 000 000

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
személyi:

0

dologi:

0

felhalmozási:

0

Összesen:

0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatás nem került tárgyévben felhasználásra

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek

Budapest, 2022. május 27.
________________________
Simon Ildikó Beatrix
a Kuratórium elnöke
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