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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A gazdálkodó bemutatása 

A "Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" Alapítvány 1991. évben alakult. Létrehozásának célja, 
hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával támogasson jól teljesítő tanulókat, kiváló 
tanárokat, eszközökkel, különféle sport- és egyéb felszerelésekkel  elősegítse az oktatást, versenyeket, 
egyéb rendezvényeket szervezzen a gyermekek segítésére. 

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 

Jelen beszámoló a 2021. január 01. - 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 
2021. december 31. 

1.3. A beszámoló közreműködői 

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy könyvvizsgálói 
képesítéssel bír, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett nyilvántartásban szerepel, a 
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért 
felelős Kontschán Éva, MKVK nyilvántartási száma: 00239. 

A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más 
jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés módja 

A "Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" Alapítvány könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel 
elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a 
beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata. 

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a "Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" 
Alapítvány kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való 
eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása 

A tárgyévben a "Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" Alapítvány számviteli politikájában olyan 
változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

2.5. Beszámoló választott formája és típusa 

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került 
összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő 
értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 
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2.6. Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Értékcsökkenési leírás módja 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből 
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték 
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az 
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti 
évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, 
mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt 
megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. 

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 

A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű 
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem 
kell. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja 
meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 200 EFt-ot, vagy 
az ennek megfelelő devizaösszeget. 

2.7. Céltartalék-képzés szabályai 

A "Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" Alapítvány garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére 
céltartalékot az általános szabályok szerint képez., de a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő 
jövőbeni költségekre nem képez céltartalékot. 

2.8. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem 
változtak. 

2.9. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.10. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 

A "Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" Alapítvány tevékenysége alapján más jogszabály által 
további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére kötelezett, a kapott támogatások 
jellemző adatait, és azok felhasználását kell bemutatnia. 

3. Mérlegadatokhoz kapcsolódó kiegészítések 
 
3.1. Befektetett eszközök  
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A mérlegben szereplő befektetett közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - 
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: 
 

Immateriális javak jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Műszaki berendezések 798 
2. Egyéb berendezések 884 

 
3.2. Pénzeszközök  

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és 
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 
 

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Pénztár, csekkek 150 
2. Bankbetétek 3 967 

 
3.3 Saját tőke változása 

Az alapítvány saját tőkéje pozitív, az előző évek során kismértékben nőtt. 
 
3.4. Passzív időbeli elhatárolások 
Passzív időbeli elhatárolások között tartjuk nyilván az előző években kapott támogatásokból 
beszerzett eszközök elhatárolt összegét, valamint a személyi jövedelemadó 1%-ából származó 
bevétel tárgyévben fel nem használt összegét. 

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A "Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását 
mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 288 8.1 350 6.9 

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 

Egyéb bevételek 3 273 91.9 4 711 93.1 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 0 0.0 

Bevételek összesen 3 561 100.0 5 061 100.0 

4.2. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A "Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását 
mutatja be az alábbi táblázat: 
 



-4- 

"Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért" 
Alapítvány 

Kiegészítő melléklet 

[EsBo program] 

Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 1 994 56.2 2 383 48.7 

Személyi jellegű ráfordítások 321 9.0 248 5.1 

Értékcsökkenési leírás 1 149 32.3 2 260 46.2 

Egyéb ráfordítások 90 2.5 1 0.0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0 

Ráfordítások összesen 3 554 100.0 4 892 100.0 
 

5. A közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása 

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják 
be támogatásonként az alábbi táblázatok: 
 

5.1 Támogatási program elnevezése: NEA-UN-20-EG-0187   

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.  

Támogatás forrása: központi költségvetés  

   

Támogatás időtartama: 2020.04.01-2021.03.31  

Támogatás összege (1000HUF)  200 

 -ebből az előző évben felhasznált összeg: 30 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 170 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  170 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa:  vissza nem térítendő    

   

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 170 

 Felhalmozási: 0 

 Összesen: 170 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 

A NEA támogatást felhasználása két célra valósult meg: 

1. Hunyadi Várépítő fegyelmi verseny – az egész éves versengés nyertes osztálya a Gyémánt 
Fürdőbe nyert kirándulást, az alapítvány a díjazást buszköltség térítássel támogatta a nyertes 
osztály részére . A támogatás összegéből 30.000 forintot fordítottunk erre a célra 2020-ban. 

2. Alapítványunk minden évben Gyermeknap alkalmából Tehetségnapot szervez, amin játékos, 
sportos vetélkedőkön vehetnek részt a gyermekek. A támogatási összegből alapítványi logóval 
ellátott szív alakú villogó lámpákat szereztünk be, amit a közlekedésben a gyerekek jól tudnak 
használni. Minden tanulónk kapott a Tehetségnapi játékok után egy villogót. A támogatás 
összegéből 170.000 forintot fordítottunk erre a célra 2021-ben. 
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5.2 Támogatási program elnevezése: NEAN-KP-1-2020/5-000074  

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.  

Támogatás forrása: központi költségvetés  

Támogatás időtartama: 2020.04.01-2021.09.30  

Támogatás összege (1000HUF)  224 

 -ebből: előző évben felhasznált összeg: 143 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 81 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  81 

 -tárgyévben folyósított összeg:   224 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő  

   

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 81 

 Felhalmozási: 0 

 Összesen: 81 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 
Az Alapítvány a támogatást működési költségek fedezetére kapta. 
Működési költségeink közül a támogatásból fedeztük 2021-ben: 
- a 2020-as év könyvelői díját – 51eFt-ot, amit 2021. júniusában fizettünk ki 
- a 2021-es banki költségeinkből a pályázati időszakba eső részt – 11eFt-ot 
- 2021 júniusában pedagógus továbbképzésekhez kapcsolódó reprezentáció költségét 19eFt-ot 
 
 
 
 

5.3 Támogatási program elnevezése: NEAG-KP-1-2021/5-000253  

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.  

Támogatás forrása:  központi költségvetés  

Támogatás időtartama: 2021.04.01-2022.03.31  

Támogatás összege (1000HUF)  300 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 300 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  300 

 -tárgyévben folyósított összeg: 300 

Támogatás típusa:  vissza nem térítendő  

   

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 300 

 Felhalmozási: 0 

 Összesen: 300 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 
Alapítványunk a támogatást programok szervezésére nyerte el és cél szerint használta fel: 

1. Hunyadi Várépítő kihívás – Fegyelmi verseny – éves program a versengő felsős 
osztályok között. A második helyezett osztályoknak az osztálykirándulás 
buszköltségeihez járultunk hozzá – összesen 40.000 forint értékben. 
 

2. Alapítványunk fontosnak érzi az általa támogatott iskola tantestületének mentális 
egészségét, motiváltságát, mely meghatározza a tanító-nevelő munka színvonalát, 
eredményességét. Pedagógusaink továbbképzéséhez hívtunk két ismert előadót, 
stresszkezelési és motivációs trainingre. A programokra a támogatásból 260.000 
forintot hasznátunk fel. 

 
 
 
 

5.4 Támogatási program elnevezése: Két napközis tábor lebonyolításához tárgyi 
eszközök beszerzése 

 

Támogató megnevezése: Oroszlány Város Önkormányzata  

Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés  

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.11.15  

Támogatás összege (1000HUF)  550 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 550 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 550 

 -tárgyévben folyósított összeg: 550 

Támogatás típusa:    

 vissza nem térítendő  

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 0 

 Felhalmozási: 550 

 Összesen: 550 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 
Alapítványunk számára kiemelten fontos, hogy a diákjaink a hagyományos írás-olvasás tudás 
elsajátítása mellett az ún. digitális íráskészség területén is fejlődjenek – már kisgyermek korban 
kialakítsuk és fejlesszük az algoritmikus gondolkodást, fejlesszük az adatok felhasználásával történő 
munkavégzést. Törekszünk arra, hogy a gyermekek ezt a tudást játékosan, élményként megélve 
sajátíthassák el. Ebből a célból a nyárra két tábort szerveztünk: 
- Digitális kompetenciák fejlesztése Scottie Go! programozással alsó tagozatosoknak napközis tábor 

formában, Óvjuk meg a Földet a kibertérben! napközis tábor  
- Digitális kompetenciák fejlesztése EV3 robotprogramozással felső tagozatosoknak napközis tábor 

formában 
A táborban és később a tanórákon, szakkörökön használható eszközöket szereztünk be a pályázati 
forrásból. 
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5.5 Támogatási program elnevezése: Tanösvény  

Támogató megnevezése: EFFEKTEAM Egyesület  

Támogatás forrása: egyéb  

Támogatás időtartama: 2021.01.11-2021.12.31  

Támogatás összege (1000HUF)   250 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  250 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  250 

 -tárgyévben folyósított összeg: 250 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő  

   

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 250 

 Felhalmozási: 0 

 Összesen: 250 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 
Az Effekteam támogatását a Tesco „Ön Választ, mi segítünk” kampánya keretén belül nyerte el az 
alapítványunk. A pályázatból az iskola elé egy víz témájú öko-tábla került felállításra. A táblán a víz 
körforgásához kapcsolódó információkat, egy interaktív, forgatható panelt, és egy diákjaink rajzaiból 
álló panelt helyeztünk el. A forgatható, színes elemekkel szívesen játszanak a diákjaink, és az iskola 
környéki gyerekek. A project megvalósításába helyi fafaragót vontunk be. A forgatható elemeken helyt 
kapott iskolánk volt tanulója, aki példaként szolgál a gyermekeknek a sportteljesítményével. 
 
 
 
 

5.6 Támogatási program elnevezése: Tesco Kültéri Fitness Eszközök  

Támogató megnevezése: EFFEKTEAM Egyesület  

Támogatás forrása: egyéb  

Támogatás időtartama: 2021.09.01-2021.11.30  

Támogatás összege (1000HUF)  400 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  400 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  400 

 -tárgyévben folyósított összeg: 400 

Támogatás típusa:  vissza nem térítendő  

   

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  0 

 Felhalmozási: 400 

 Összesen: 0 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 
 
Az Effekteam támogatását a Tesco „Ön Választ, mi segítünk” kampánya keretén belül nyerte el az 
alapítványunk. A pályázaton elnyert összegből az iskolaudvarra került beszerzésre két darab kültéri 
kondigép. A kondigépek használata a napköziben, a tanórák közti szünetekben, és tornaórákon is a 
diákok rendelkezésre áll, és segíti testi fejlődésüket sajátsúlyos gyakorlatokkal. 
 
 


