
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-31 13:10:42. Érkeztetési szám: EB00605396

01 Fővárosi Törvényszék

Magyarország Barátai Alapítvány

0 1 0 1 0 0 1 1 4 0 0 2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  01 .26 .58



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-742

2021. 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)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 1

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

Magyarország Barátai Alapítvány

1 1 2 2 Budapest

Széll Kálmán tér

14 f 1

    

0 1 0 1 0 0 1 1 4 0 0

0 7 0 0 P k 6 0 2 7 3  2 0 1 1

1 8 2 1 9 6 1 2 1 4 3

Dr. Vizi E. Szilveszter

Budapest 2 0 2 2 0 5 3 1

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  01 .26 .58



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Magyarország Barátai Alapítvány

Adatok ezer forintban

145 346 154 317

7 634 19 717

137 712 134 600

0 0

165 943 199 889

11 314 10 280

169 319

0 0

154 460 189 290

113 232 121 607

424 521 475 813

43 259 50 835

200 200

49 697 43 059

0 0

0 0

-6 506 7 548

-132 28

0 0

206 317 210 800

0 0

0 0

206 317 210 800

174 945 214 178

424 521 475 813

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  01 .26 .58



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Magyarország Barátai Alapítvány

Adatok ezer forintban

0 0 0 343 0 76 343 0 76

5 764 0 12 632 0 0 0 5 764 0 12 632

114 447 0 210 820 0 0 0 114 447 0 210 820

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 439 0 210 819 0 0 0 114 439 0 210 819

4 085 0 11 308 0 0 0 4 085 0 11 308

59 0 101 0 0 0 59 0 101

120 270 0 223 553 343 0 76 120 613 0 223 629

120 262 0 223 553 0 0 0 120 262 0 223 553

33 137 0 64 743 475 0 48 33 612 0 64 791

76 426 0 122 148 0 0 0 76 426 0 122 148

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 702 0 15 253 0 0 0 12 702 0 15 253

3 604 0 13 821 0 0 0 3 604 0 13 821

907 0 40 0 0 0 907 0 40

126 776 0 216 005 475 0 48 127 251 0 216 053

126 776 0 215 925 0 126 776 0 215 925

-6 506 0 7 548 -132 0 28 -6 638 0 7 576

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-6 506 0 7 548 -132 0 28 -6 638 0 7 576

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  01 .26 .59



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Magyarország Barátai Alapítvány

Adatok ezer forintban

200 000 200 000 200 000 200 000

7 7

4 078 41 437 4 078 41 437

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  01 .26 .59



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-742

2021. év

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

Magyarország Barátai Alapítvány

1 1 2 2 Budapest

Széll Kálmán tér

14 f 1

    

0 7 0 0 P k 6 0 2 7 3  2 0 1 1

0 1 0 1 0 0 1 1 4 0 0

1 8 2 1 9 6 1 2 1 4 3

Dr. Vizi E. Szilveszter

Magyar kulturális és nyelvi azonosságtudat ápolása

2001.LXII tv. a szomszédos államokban élő magyarokról

2 par.( 1) és 3 par.( 2.)

A világban élő magyarok és közösségei és rokonszenvezők

500

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  01 .26 .59



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-742

2021. év

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

Magyarország Barátai Alapítvány

1 1 2 2 Budapest

Széll Kálmán tér

14 f 1

    

0 7 0 0 P k 6 0 2 7 3  2 0 1 1

0 1 0 1 0 0 1 1 4 0 0

1 8 2 1 9 6 1 2 1 4 3

Dr. Vizi E. Szilveszter

A magyarországi és a külhoni magyar fiatalok kapcs

(2011. évi CXC. törvény a nemzeti nevelésről

9 par (4)

Magyarországon és a Diaszpórában élő fiatalok

450

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  01 .26 .59



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-742

2021. év

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

Magyarország Barátai Alapítvány

1 1 2 2 Budapest

Széll Kálmán tér

14 f 1

    

0 7 0 0 P k 6 0 2 7 3  2 0 1 1

0 1 0 1 0 0 1 1 4 0 0

1 8 2 1 9 6 1 2 1 4 3

Dr. Vizi E. Szilveszter

Kulturális hagyományok és értékek ápolása

(1991. évi XX. tv. 121 par a) és b)

a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, egyes centráli szervek feladat és hatásköréről

Külföldön élő magyarok és a magyar kultúra iránt érdekl

500

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  01 .26 .59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Magyarország Barátai Alapítvány

Adatok ezer forintban

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  01 .26 .59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Magyarország Barátai Alapítvány

Adatok ezer forintban

120 613 223 629

7

120 606 223 629

127 251 216 053

76 426 122 148

126 776 215 925

-6 638 7 576

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  01 .26 .59



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

Magyarország Barátai Alapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  01 .26 .59



 
 

 

 

 

Magyarország Barátai Alapítvány 
 

Közhasznúsági melléklet 

2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122 Budapest, Széll Kálmán tér 14. Fszt. I. 

Nyilvántartási szám: 01-01-0011400 

Bejegyző határozat száma: 07-Pk-60273/2011/3 

Szervezet adószáma: 18219612-1-43 

 



 
1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

A Magyarország Barátai Alapítvány tevékenységét a magyar kulturális és nyelvi 

azonosságtudat ápolásáról szóló 2001. LXII. tv. a szomszédos államokban élő magyarokról 2.§ 

1. (bek.) és 3.§ 2. (bek)) szellemében végzi. 

 

Az Alapítvány közel egy évtizede foglalkozik a Diaszpóra magyarságának összefogásával, 

tájékoztatásával. Küldetése, hogy Magyarország eseményeiről és a magyarok eredményeiről 

értékközpontú, de pártatlan tájékoztatást nyújtson folyamatosan növekvő létszámú 

közösségének segítségével; a Magyarországról és a magyarokról a világban kialakult képet 

kívánja teljesebbé, korrektebbé tenni azáltal, hogy hídként szolgál a Kárpát-medence és a 

Diaszpóra magyarsága között. 

A Magyarország Barátai Közösségnek közel 500 tagja van a világ csaknem 50 országában: 

külföldön élő magyar származású, vagy Magyarországgal szimpatizáló személyek, olyan 

sikeres emberek, akik saját hazájukban, közösségükben véleményformálónak számítanak. 

Alapító tagjai között megtalálható Nobel-díjas vegyészmérnök, sikeres bankvezér, volt 

nagykövet, külföldi újságíró, akadémikus, operaénekes is. A világ öt kontinensén élő tagjainkat 

rendszeresen tájékoztatjuk az Alapítvány történéseiről, valamint Magyarország eseményeiről. 

Több mint 70 helyi magyar szervezettel tartunk kapcsolatot vezetőik által, a szervezeteken 

keresztül eljuttatva a Magyarországról és magyarokról szóló híreket a világban élő 

magyaroknak. 

Az Alapítvány tevékenysége a következőket foglalja magában: programok szervezése, 

kiadványok megjelentetése, sajtóorgánumok megjelentetése, közösségépítés. 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

2.1. Magyar kulturális és nyelvi azonosságtudat ápolása 

Közhasznú tevékenység megnevezése: magyar kulturális és nyelvi azonosságtudat ápolása 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2001. LXII. tv. a 

szomszédos államokban élő magyarokról 2.§ 1. (bek.) és 3.§ 2. (bek) 

Közhasznú tevékenység fő célcsoportja: A világon szétszórva élő magyarok, magyar 

származású személyek és azok közösségei, valamint Magyarországgal rokonszenvező 

személyek. 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Kb. 500 fő 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A Magyarország Barátai Alapítvány évről évre egyre több külföldön élő magyart, illetve 

Magyarország barátait éri el. Programok szervezésével és kiadványok megjelentetésével 

fokozottabb jelenlétet ért el mind a Kárpát-medence, mind a Diaszpóra magyarságának 

körében, folytatva a Magyarország Barátai Alapítvány évek óta tartó, mind Magyarországon, 

mind külföldön nagy megbecsülésnek örvendő munkásságát. 

 



 
2.2. A magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása és 

erősítése 

 

Közhasznú tevékenység megnevezése: A magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti 

kapcsolatok kialakítása és erősítése  

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: (2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről 9.§ (4) bek.) 

Közhasznú tevékenység fő célcsoportja: Magyarországon és a Diaszpórában élő fiatalok 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Kb. 450 fő 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

A Magyarország Barátai Alapítvány az általa szervezett közösség, a Magyarország Barátai 

Közösség segítségével a külhoni magyar fiatalok Magyarországhoz való kötődését segíti elő, 

többek között a Future: Hungary rendezvényein történő részvétellel a Nagy-Britanniában élő, 

illetve ott tanuló fiatalok bevonásával színesíti programjait, tevékenységét. 

 

2.3. Kulturális hagyományok és értékek ápolása 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális hagyományok és értékek ápolása 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: (1991. évi XX. tv. a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121.§ a) és b) pont) 

Közhasznú tevékenység fő célcsoportja: Külföldön élő magyarok és a magyar kultúra iránt 

érdeklődők 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Kb. 500 ezer fő 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A Magyarország Barátai Alapítvány által 

működtetett I Dance Hungary néptáncoktató honlap a magyar kultúrába kíván betekintést 

nyújtani az érdeklődőknek egy angol nyelvű internetes felület által, amelyen a magyar néptánc 

alapjait lehet rövid videófilmeken keresztül elsajátítani. A táncházmozgalom online térbe 

helyezése ezt a magyar kulturális értéket kívánja megismertetni a külföldön élő, Magyarország 

és a magyarság iránt érdeklődő közönséggel. Hungary Today és Ungarn Heute hírportáljaink a 

napi politikai közéleti eseményekről szóló tájékoztatáson túl a kulturális hagyományok és 

értékek bemutatását is kiemelten kezelik. 

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása (adatok ezer forintban) 

3.1 Cél szerinti juttatás megnevezése  Előző év  Tárgyév  

  0 0 



 

    

 Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)  0 0 

 Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)  0 0 

 

 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás  

Nem volt 

 

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok (adatok ezer forintban) 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 120 613 223 629 

Ebből:   

C. A személyi 

jövedelemadó 

meghatározott részének az 

adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 

1996. évi CXXVI. törvény 

alapján átutalt összeg 

7 0 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás   

F. Az Európai Unió 

strukturális alapjaiból, 

illetve a Kohéziós Alapból 

nyújtott támogatás 

0 0 

G. Korrigált bevétel [B-

(C+D+E+F)] 

120 606 223 629 

H. Összes ráfordítás 

(kiadás) 

127 251 216 053 

I. Ebből személyi jellegű 

ráfordítás 

76 426 122 148 

J. Közhasznú tevékenység 

ráfordításai 

126 776 215 925  

K. Tárgyévi eredmény -6 638 7 576 

L. A szervezet 

munkájában közreműködő 

közérdekű önkéntes 

0 0 



 
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] 

 

X 

 

Ectv. 32. § (4) b) 

[K1+K2>=0] 

 

X 

 

 Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-

A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] 

 

X 

 

Társadalmi támogatottság 

mutatói 

Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) 

[(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] 

  

X 

Ectv. 32. § (5) b) 

[(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] 

 

X 

 

Ectv. 32. § (5) c) 

[(L1+L2)/2>=10 fő] 

  

X 

 

  



 
 

6. Kiegészítő melléklet 

6.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

 

Hetedik Magyarország Barátai Konferencia 

Az Alapítvány 2021-ben végre ismét megrendezhette hagyományos éves világtalálkozóját, a 

szokástól eltérően ezúttal szeptemberben. A Magyarország Barátai Konferenciára a 

Magyarország Barátai Közösség tagjai kapnak meghívást. Az évente megrendezett 

Magyarország Barátai Konferenciák résztvevői saját költségükön érkeznek Budapestre és 

szállnak meg a fővárosban, hogy gondolataikat megosszák a világ minden részéről érkezett 

vendégekkel és a magyar döntéshozókkal, egyúttal értesülhessenek Magyarország 

aktualitásairól. A Magyarország Barátai Alapítvány szervezésében megvalósuló világtalálkozó 

főelőadója Orbán Viktor miniszterelnök volt, a találkozón szintén beszédet mondott Trócsányi 

László és Gál Kinga. A konferencia vendégeit a Sándor-palotában fogadta Áder János 

köztársasági elnök. A konferencián ötödször adták át a Magyarország Barátja Díjakat. A Díjra 

a Magyarország Barátai Közösség tagjai terjeszthettek fel olyan jelölteket, akik az elmúlt évben 

hozzájárultak Magyarország pozitívabb nemzetközi megítéléséhez. A díj 2021-es kitüntetettjei: 

Gaál-Schott Anikó, aki évtizedek óta "Magyarország és a washingtoni régió közötti hídként" 

dolgozik az Egyesült Államokban és más nemzetközi fórumokon Magyarország és a magyar 

érdekek népszerűsítésén, Haynalné Kesserű Zsuzsánna újságíró, aki az argentíniai 

magyaroknak segít megőrizni magyar identitásukat, és a bécsi Európa Klub, amelyet az 1956-

os forradalom idején Magyarországról kivándorolt fiatalok alapítottak. A Magyarország Barátai 

Konferencia vendégei a konferencia második napját Szentendrén töltötték, ahol lehetőségük 

volt meglátogatni a méltán híres skanzent.  

Hungary at first „site” nemzetközi újságíró-konferencia 

A nemzetközi lapok számára Magyarországról tudósító újságírók számára immár hatodik 

alkalommal szervezett konferenciát az Alapítvány, amelyet a személyes találkozások 

elkerülésével, online formában tartott meg. A vendégeknek lehetőségük nyílt az ország 

vezetőinek és döntéshozóinak előadásait meghallgatni és kérdéseiket feltenni az előadóknak.  

Kiadványok 

Az Alapítvány 2021-ben több új kiadvány megjelentetésével is hozzá kívánt járulni a 

Magyarországról kialakult kép formálásához, a magyarok sikereinek és eredményeinek 

megismertetéséhez a nagyközönséggel. Ennek keretében Reinhard Olt: Im Karpatenbogen 



 
című kötete a német nyelvű közönség számára mutatja be a Kárpát-medence magyarságát, és 

segíti a nemzetről alkotott elképzelésünk megértését a nyugati világ számára. A korábban 

kiadott könyvet a nagy sikerre való tekintettel 2021-ben újra kiadta az Alapítvány. Mindszenty 

József bíboros levelezéseit John Sabo and Cardinal Mindszenty 1957–1971 címmel adta ki a 

Magyarország Barátai Alapítvány, valamint Somorjai Ádám OSB atya Segnato dalla Corona di 

Santo Stefano Protore d’Ungrheria című kötetét is. 

A Magyarország Barátai Alapítvány fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte, amely 

alkalommal egy ünnepi almanach kiadásával emlékezett meg az elmúlt időszak eseményeiről 

és eredményeiről. 

I Dance Hungary – Your first steps to Hungary angol nyelvű néptáncoktató honlap 

A 2018-ban indított I Dance Hungary honlapon angol nyelvű néptáncos-népzenei tartalmakon 

keresztül leshetik el a világ távoli részein élő, magyarul nem beszélő, de a magyar néptánc és 

népzene iránt érdeklődő emberek a különböző tájegységek táncainak csínját-bínját. A 

beágyazott videók olyan hírekkel, linkekkel, hirdetésekkel van körülvéve, amelyek az 

Alapítvány által elérni kívánt országimázs kialakítását segítik. Ennek fő eszköze a 

Magyarország Barátai Alapítvány által kiadott Hungary Today angol nyelvű hírportál kulturális 

hírblokkja, amely a honlap jobb oldalán jelenik meg. Az Alapítvány 2021-ben a korábban 

elkezdett a honlap népszerűsítését és azon keresztül a közösségépítést tűzte ki célul, amelynek 

lényege, hogy a néptáncot tanuló csoportok globális közösséget alkossanak, és egymástól 

tanulva, egymást bátorítva népszerűsítsék a magyar néphagyomány ápolását, a kulturális 

gyökerek megőrzését. 

 Great HungarICON 

Az Alapítvány 2020 tavaszán döntött arról, hogy videósorozatot készít és publikál sikeres, 

szakmájukban kimagasló teljesítményt nyújtó magyarokról. A sorozat lehetőséget nyújt arra, 

hogy a nézők rövid és látványos formában megismerhessék a kiemelkedő, nemzetközileg is 

elismert magyar teljesítmények mögött rejlő munkát, a szülőföldhöz kapcsolódó érzelmeket, a 

teljesítményre ösztönző inspirációkat és a sikerek mögött rejlő küzdelmeket. A kisfilmek az 

ismert személyiségeket új szemszögből mutatják be, míg az eddig kevésbé reflektorfényben 

lévőket közelebb hozzák a közönséghez. Az Alapítvány a sorozatot 2021 februárjában kezdte 

el bemutatni, kétheti megjelenéssel az Alapítvány Youtube-csatornáján, választható angol és 

német feliratokkal. Minden epizódot egy beharangozó cikk vezet be a Hungary Today és 

Ungarn Heute hírportálokon. 



 
A tízrészes sorozat szereplői: Csókay András idegsebész; Fucsovics Márton teniszező; Gera 

Marina színésznő; Hampel Katalin divattervező; Polgár Judit sakk nagymester és többszörös 

olimpiai bajnok; Rácz Jenő Michelin-csillagos séf; Rost Andrea operaénekesnő; Szepsy István 

borász; Szőke Gábor Miklós szobrász és Vitáris Iván zenész. 

Hungarian Horizon 

Ugyancsak a Magyarország Barátai Alapítvány online megjelentését erősíti a Hungarian 

Horizon angol nyelvű podcast sorozat, amelynek keretében olyan emberekkel készülnek 

interjúk, akiknek sikerei magyar erényeket példáznak, és relevanciával bírnak a Magyarország 

iránt érdeklődő nemzetközi közönség számára. A riportalanyok között van, akinek munkássága 

nemzetközileg is jelentős, mások eredményei kiemelkedő helyi válaszok egy-egy globális 

problémára, megint mások története betekintést enged a magyar társadalom kevésbé ismert 

szegmenseinek életébe. Az interjúalanyok közt szerepel többek között Szalay-Berzeviczy 

Attila, volt tőzsdeelnök és a Budapest 2032 (Olimpiai) Bizottság elnöke, György Ádám 

világhírű zongorista és zeneszerző, vagy a World Press Photo Prize nyertes fotográfus Horváth 

Eszter.  

Webináriumok 

A pandémia nehézségei egyben lehetőséget is adtak a világ különböző pontjain élő magyarok 

összekötésében, hiszen az internetnek köszönhetően olyan emberekhez is eljuttathatta az 

Alapítvány híreit és információit, akiknek nem nyílt módjuk személyesen Magyarországra 

látogatni. Webinárium-sorozatával a Magyarország Barátai Alapítvány igényes előadásokat 

szervezett a távol élő közönségnek. 2021. január 18-án Szántai Gábor angol nyelvű előadásából 

a középkori török-magyar harcokról és azok hatásairól hallhattak érdekességeket a magyar 

történelem iránt érdeklődő tagok. 2021. március 8-án került sor Vincze Loránt, a FUEN 

(Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) elnökének előadására, egy rendkívül aktuális 

témában, nevezetesen a Minority Safe Pack és a Nemzeti Régiók európai uniós polgári 

kezdeményezések hátteréről, státuszáról, és jövőben várható fejleményeiről. Az Alapítvány 

Youtube-csatornáján utólag is több százan tekintették meg ezeket az előadásokat. 

Hungary Today 

A Magyarország Barátai Alapítvány által kiadott hungarytoday.hu hírportál angol nyelvű 

tájékoztatást ad Magyarország aktuális történéseiről. A Hungary Today az angol nyelven 

Magyarországról tudósító lapok között továbbra is piacvezető, pillanatnyilag 125 ezer 

követővel büszkélkedhet Facebook-on, míg Twitteren több mint tízezerrel. 2022 márciusában 

csaknem egymillió cikkolvasást könyvelhetett el a portál.  A Hungary Today-en megjelenő napi 



 
15-20 cikk elkészülését a főszerkesztő és 3 újságíró, valamint egy anyanyelvi lektor segíti. 

Munkájukat kiegészíti fotósok, valamint kétnyelvű fordító kolléga tevékenysége. 

 

Ungarn Heute 

A Magyarország Barátai Alapítvány 2017-ben létrehozta az Ungarn Heute blogot, amely a 

német-magyar politikai, kulturális kapcsolatok megerősítését szolgálja, s már elérte az 55.000 

Facebook-követőt. A németül megjelenő Ungarn Heute hírportál szintén rekordmennyiségű, 

félmilliós egyedi látogatottságot ért el az utóbbi időben. 

 

6.2. Támogatási programok bemutatása 

6.2.1. Miniszterelnökség 

Támogatási program elnevezése:  

Támogató megnevezése: Miniszterelnökség 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

Támogatás időtartama: 2020.01.01-2021.05.31 

Támogatási összeg: 200 000 000 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 89 123 527,- 

- tárgyévben felhasznált összeg: 89 123 527,- 

- tárgyévben folyósított összeg: 0,- 

 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

- Személyi: 33 569 899,- 

- Dologi: 24 662 456,- 

- Felhalmozási: 30 891 172,- 

- Összesen: 89 123 527,- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

 

A Miniszterelnökség által nyújtott támogatás segítségével a Magyarország Barátai Alapítvány 

folytatta Magyarország jóhírének terjesztését, a világban élő magyarok közösségének építését. 

A koronavírus járvány következtében ennek eszközei elsősorban online megjelenések és 



 
kiadványok voltak. Reinhard Olt: Im Karpatenbogen című kötetének ismételt kiadása mellett 

Mindszenty József bíboros és John Sabo 1957–1971 közötti levelezését, valamint Somorjai 

Ádám OSB atya Segnato dalla Corona di Santo Stefano Protore d’Ungrheria című kötetét is 

megjelentette a Magyarország Barátai Alapítvány. Az online tevékenység keretében a Great 

HungarIcons és a Hungarian Horizon kisfilmek készültek el és jelentek meg. A hatékony 

működéshez szükséges infrastruktúráját és humán erőforrás kapacitását az Alapítvány ezekhez 

a feladatokhoz rendelten fejlesztette. 

 

6.2.2. Miniszterelnökség 

Támogatási program elnevezése:  

Támogató megnevezése: Miniszterelnökség 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

Támogatás időtartama: 2021.06.01-2022.05.31 

Támogatási összeg: 200 000 000 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 111 824 420,- 

- tárgyévben felhasznált összeg: 111 824 420,- 

- tárgyévben folyósított összeg: 200 000 000,- 

 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

- Személyi: 75 232 820,- 

- Dologi: 34 790 527,- 

- Felhalmozási: 1 801 073,- 

- Összesen: 111 824 420,- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

 

A támogatás segítségével rendezte meg az Alapítvány a Hetedik Magyarország Barátai 

Konferenciát és hatodik nemzetközi újságíró találkozóját. Az Alapítvány fennállásának 10. 

évfordulója alkalmából ünnepi Almanach készült az elmúlt évek tevékenységének 

bemutatására. Az év végén készült el új online magazinunk első száma. A hírportálok iránti 

megnövekedett érdeklődés a humán kapacitások bővítését is szükségessé tette. 



 
6.2.3. OTP Bank Nyrt 

 

Támogató megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

Támogatás forrása: más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2020 

Támogatási összeg: 20 000 000 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 9 871 053,- 

- tárgyévben felhasznált összeg: 9 871 053,- 

 

- tárgyévben folyósított összeg: 0,- 

 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

- Személyi: 2 644 966,- 

- Dologi: 7 226 087,- 

- Felhalmozási: 0,- 

- Összesen: 9 871 053,- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

 

A támogatást az Alapítvány előző és tárgyévben is a koronavírus járvány okozta korlátozások 

miatt csak részben tudta felhasználni. A felhasznált összeget az iroda működtetésére, 

munkatársak képzésére, valamint könyvkiadás költségeire fordította. 

 

6.2.4. OTP Bank Nyrt 

 

Támogató megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

Támogatás forrása: más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021 

Támogatási összeg: 20 000 000 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0,- 

- tárgyévben felhasznált összeg: 0,- 

- tárgyévben folyósított összeg: 20 000 000,- 

 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 



 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

A támogatás tárgyévben nem került felhasználásra 

 

6.2.5. Richter Gedeon Nyrt 

 

Támogató megnevezése: Richter Gedeon Nyrt. 

Támogatás forrása: más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021 

Támogatási összeg: 20 000 000 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 

- tárgyévben felhasznált összeg: 0,- 

- tárgyévben folyósított összeg: 20 000 000,- 

 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

A támogatás tárgyévben nem került felhasználásra 

 

 

 

 

Budapest, 2022. május 
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A Magyarország Barátai Alapítvány Kuratóriumának! 
 

Vélemény 
Elvégeztük a Magyarország Barátai Alapítvány (székhelye:  1122 Budapest, Széll Kálmán tér 14.  
nyilvántartási száma. 01-01-00114000; a továbbiakban: „az Alapítvány”) 2021. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra 
készített mérlegből – melyben az eszközök és a források egyező végösszege 475 813 E Ft, a saját tőke összege 
50 835 E Ft; az adózott eredmény 7 576 E Ft  – és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó 
közhasznú jelentésből 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 felelőssége az 
egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért” 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 Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által 
kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (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 információk: a közhasznúsági melléklet 
Az egyéb információk az Alapítvány 2021. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a 
közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő 
elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves 
beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, amelyre vonatkozóan nem 
bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. Az egyszerűsítettéves 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 az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, akkor 
kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk. 
 
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 közzé tegye a működés 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 folytatása elvének ellentmondó tényező, körülmény nem áll 
fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért. 
 
A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért 
A könyvvizsgálat során célunk az, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves 
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, és 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 észszerűséget.  

· 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. Ha azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, akkor a 
független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban 
lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, akkor 
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 működését folytatni. 

· Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 
közhasznú jelentésben 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 kontrolloknak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, 
ha voltak ilyenek. 

 
Budapest 2022. május 24. 
 
         Wessely Vilmos  
         Kamarai tag könyvvizsgáló (004257) 
         ügyvezető igazgató 


