BKKK Alapítvány
Közhasznúsági jelentés
a 2009. évi éves beszámolóhoz
(2009. 01. 01. – 2009. 12. 31.)

1054 Budapest Alkotmány u. 15.
E-mail: bhkka@bhkka.hu
www.bhkka.hu
Tel: 303 6824

1. A szervezet alapadatai, működési formája:
Működési forma:
Besorolásról és minősítésről
rendelkező bírósági végzés száma:
Nyilvántartási szám:
Alapító okirat kelte:
Bírósági bejegyzés kelte:
Adóigazgatási szám:
Székhely
Bankszámlaszámok:

alapítvány, amely közhasznú szervezetnek minősül
12.Pk.64.685
1674.
1990. november 30.
1990. november 30.
19665841-2-42
1054 Budapest, Alkotmány út 15.
OTP 11705008-20415190

Az Alapítvány célja, hogy a biztonságpolitika és honvédelmi politika területén független
kutatási tevékenységet folytasson, segítse a Magyar Köztársaság euroatlanti szerepének,
feladatainak megvalósulását.
Fentieknek megfelelően az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket mint cél szerinti
tevékenységeket látja el:
a) kutatások kezdeményezése, szervezése és finanszírozás a szélesebb értelemben vett
biztonságpolitika és a honvédelem terén, az új kihívások, veszélyforrások (katasztrófák,
közbiztonság, informatika, kriminalizációs jelenségek, migráció és etnika-kisebbségi
konfliktusok) vonatkozásában;
b) tanfolyamok, szemináriumok tartása, nemzetközi konferenciák szervezése;
c) kiadványok megjelentetése;
d) kapcsolattartás a külföldön tevékenykedő, hasonló célú intézményekkel;
e) szakértői vélemények készítése a kormányzat vagy más intézmények felkérésére
Az alapítvány jelenleg vállalkozási tevékenységet nem végez.
A kuratórium elnöke:
tagjai:

dr. Botz László
Gárdos Tamás
dr. Jávor Endre
dr. Kis-benedek József
dr. Koós Anna (képviselő)
dr. Kovács Géza Péter
dr. Lovassy Tamás
Pálvölgyi Péter
dr. Szövényi György

A felügyelő bizottság elnöke: dr. Schütt Margit
tagjai: Balla Béla
dr. Pintér István

2. A könyvvezetés módja, a beszámoló:
Az alapítvány 2009-ben mint közhasznú egyéb szervezet a számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet (amelyet a jelen beszámoló elkészítését szabályozó,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. §-ának (1) bek. c) pontjában kapott
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felhatalmazás alapján rendelt el a Kormány) alapján vezette könyveit és készítette el 2009. évi
beszámolóját. Az alapítvány könyvelését a kettős könyvvitel szabályai szerint vezette.
Az alapítványnál az üzleti év azonos a naptári évvel, ennek megfelelően a mérleg
fordulónapja december 31. A mérlegkészítés ideje: január 31.
Könyvelési rendszerét úgy alakította ki, hogy az esetleges vállalkozási és cél szerinti
bevételek a törvényi előírásoknak megfelelően elkülönüljenek. A közvetett költségeket
(kiadásokat) (ár)bevétel arányosan osztja fel a tevékenység célja szerinti és a vállalkozási
tevékenység között. Nem vállalkozási tevékenységből származó bevételek a pénzügyi
műveletek bevételei közé tartozó bevételek (pl. bankkamat, állami értékpapír hozama),
amelyek nem képezik a közvetett költségfelosztás alapját.
3. A mérleg és az eredménykimutatás formája:
A beszámoló formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló.
Az alapítvány mint közhasznú egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját a
hivatkozott rendelet 4. számú melléklete szerinti mérleg, továbbá a rendelet 6. számú
melléklete szerinti eredménykimutatás előírt tagolásának megfelelően készíti el. A beszámoló
tartalmazza továbbá az előírt tájékoztató adatokat is. Az alapítvány az üzleti évről a törvény
szerinti kiegészítő mellékletet is készít (cash-flow kimutatás nélkül). Jelen kiegészítő
melléklet tartalmazza továbbá a közhasznú jelentés adatait is.
4. Az alkalmazott értékelési eljárások:
Az alapítvány a befektetett eszközök között 0-ra leírt irodai berendezéseket, bútorokat tart
nyilván. A mérleg egyes tételeinek értékelése a számviteli politika előírásainak megfelelően
történik.
5. Pénzügyi, vagyoni helyzet, kapott támogatások részletezése, a vagyon felhasználásával
kapcsolatos kimutatás (1997. évi CLVI. Tv. 19.§ (3) c) pont):
Az alapítvány 2009. december 31-én 7.923 eFt mérlegfőösszeggel készítette el mérlegét az
előző időszakban 1.769 eFt volt a mérlegfőösszeg). Eszközei főként (79%-ban)
pénzeszközökben vannak, a fennmaradó rész áfa-követelés, vevőkövetelés és megítélt, de
még nem utalt támogatás. A mérlegfőösszeg az előző évinek a 4,5-szöröse.
A saját tőke aránya a mérlegfőösszeghez képest 58,4% (az előző időszakban 70,3% volt). A
kötelezettségek forrásokon belüli aránya mindössze 38,6%-ra nőtt (az előző időszakban
29,6% volt).
A közhasznú működésből származó nettó árbevétel 462 eFt-ot tett ki (2008-ban 622 eFt-ot), a
kapott támogatások összege az előző évi 2.600 eFt-ról 9.995 eFt-ra nőtt (SZJA 1%-os
támogatás 2009-ben 52 eFt volt). A költségek és ráfordítások összege 2009-ben az előző évi
5.221 eFt-tal szemben 7.432 eFt-ot tettek ki.
Vállalkozási tevékenységet az alapítvány 2009-ben sem végzett.
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A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult az elmúlt években (eFt-ban):

A.

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

b

c

e

Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.sorok)

3 885

10 591

1.

3 260

9 995

3 260

2 128

Közhasznú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb, ebből 1%: 52 eFt

7 867

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4.

Tagdíjból származó bevétel

5.

Egyéb bevétel

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

C.

Összes bevétel (A.+B.)

622

462

3

134

3 885

10 591

Az alapítvány költségei és ráfordításai 7.432 eFt-ot tettek ki, így a tárgyévi közhasznú
eredmény 3.159 eFt.

B. SPECIFIKUS RÉSZ
1. Kötelezettségek, követelések (eFt-ban):
Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége, biztosítékkal fedezett, illetve mérlegen kívüli
kötelezettségvállalása nincs az alapítványnak.
A kötelezettségek között esedékes szállítói, bér, adó-és járuléktartozások szerepelnek (eFtban).
2008

2009

Kötelezettségek összsen

302

3 057

Szállítók

219

2 583

9

4

Egyéb adók, járulékok
NYBA

30

EBA

7

SZJA

11

Tagi hitel

470

Utalványok

12

Jövedelemelszámolás

8

MNYP

6
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2. Adófizetési kötelezettség:
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez, így társasági és iparűzési adófizetési
kötelezettsége sincs. Az alapítvány illetékmentes.

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ
Az alapítványnál 2009-ben az átlagos statisztikai állományi létszám 0,44 fő volt. Az éves
bérköltség 607 eFt volt.
A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 717 eFt, amely saját gépjárműhasználat
költségtérítését, reprezentációs költséget, étkezési jegy és a telefonhasználat ide tartozó
költségét, továbbá önkéntesek jutalmazását tartalmazta.
A költségvetési támogatások felhasználása (1997. évi CLVI. tv. 19.§ (3) bek. b) pont):

Kapott támogatások
SZJA 1%
Költségvetési támogatás

2008

2009

2 600

9 995

2 600

52
2 128

2009-ben az alapítvány nem kapott működési támogatást (elutasított NCA pályázat, a KüM
nem írt ki működési pályázatot). A Külügyminisztérium által kiírt program pályázatokon
nyert támogatás összege: 1 988 eFt volt. Ezen felül a HM Zrínyi Nonprofit Kft-től kapott az
alapítvány 140 eFt támogatást.
A Táncsics Alapítványtól a külpolitikai klub költségeire kaptunk 500 eFt-ot.
Emellett a KüM 2009. évi programtámogatásra 700 e Ft-ot hagyott jóvá, utólagos elszámolási
kötelezettséggel (ezért ezt a támogatást még nem kaptuk meg teljes mértékben). A
támogatások 2008. évi negatív mérlege ezzel 2009-ben megváltozott.
A költségvetési támogatásból szervezett konferencia:
1. 2009. május 26. - Az állami és civil szervezetek közötti középtávú együttműködés
elvei, módszerei illetve főbb irányai 2009-2015 közötti időben
Kül- és biztonságpolitikai klub:
1. 2009. december 17. - "Ukrajna a 'kaukázusi krétakörben' - dilemma előtt: USA vagy
Oroszország"
2. 2009. november 18. - "Magyar-szlovák kapcsolatok - együttműködés és szembenállás"
3. 2009. október 14. - "A jelen és jövő biztonsági kockázatai Indiában"
4. 2009. szeptember 23. - "Afrika nagyító alatt"
5. 2009. július 15. - Változások az iszlám világban. Az USA és Izrel külpolitikai váltása
6. 2009. május 20. - A békefolyamat akadálya Irán? Izrael külpolitikai irányváltása
7. 2009. április 15. - Megújulás vagy válság - ünnepi NATO-csúcs után
8. 2009. március 18. További missziók: Magyar Honvédség - 2009
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9. 2009. január 21. A biztonság perspektívája, a nemzetközi viszonyok átrendeződése áttekintés
A fent említetteken túl egyéb támogatást központi költségvetési szervtől, elkülönített állami
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kaptunk (1997. évi
CLVI. Tv. 19.§ (3) bek. e) pont).
A alapítvány támogatást kapott továbbá az Edini Szvit – United World ukrán
alapítványtól 27 000 euro 7 315 eFt összegben
A cél szerinti juttatások kimutatása (1997. évi CLVI. Tv. 19.§ (3) bek. d) pont):
Az alapítvány 90,3 eFt összegű cél szerinti juttatást adott 2009-ben konferencián való
részvételre.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
(1997. évi CLVI. Tv. 19.§ (3) bek. f) pont):
Az alapítvány vezető tisztségviselőinek juttatást, támogatást nem adott.
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló (1997. évi CLVI. tv. 19.§ (3)
bek. g) pont):
1) Programok (tanulmányok) kidolgozása, megkezdettek befejezése
- Civil tematikus térkép – 24 civil szervezet repertóriuma
- Biztonságpolitikai prognózis 2015 - 14 tanulmány
2) Rendezvények – konferenciák, műhelymunka:
1. 2009. december 21. – A Budapesti Memorandum és az új európai biztonsági struktúra
című nemzetközi konferencia, társszervező: Edini Szvit Alapítvány
2. 2009. június 12. – Üzlet a Balkánon – kapcsolatépítő fórum
3. 2009. május 26. – Az állami és civil szervezetek közötti középtávú együttműködés
elvei, módszerei illetve főbb irányai 2009-2015 közötti időben
4. 2009. május 11. – Energiabiztonság 2009 – társszervező: Hadtudományi Társaság
5. 2009. április 22. – Országvédelem civil szemmel és profi támogatással,
műhelyvbeszélgetés
6. 2009. február 12. – Nők a rendészetben, konferencia
Kül- és biztonságpolitikai klub – 9 rendezvény, átlag látogató létszám 30 fő/rendezvény.
A rendezvényekről összesítő tájékoztatás jelent meg havonta a BHKK honlapján és a
www.klubhalo.hu lapon.
Nemzetközi kapcsolat:
Szlovák Atlanti Tanács, Szlovákia
Edini Szvit, Ukrajna
******
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Az Alapítvány kuratóriuma 2010. március 22-én elfogadta a 2009. évi számviteli beszámolót
és közhasznúsági jelentést. Kivonat a jegyzőkönyvből:
„A kuratórium 1/2010. (2010. III. 22.) határozata: a kuratórium egyhangúlag elfogadta az
Alapítvány 2009. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. Hozzájárul továbbá annak a
www.bhkka.hu honlapon történő közzétételéhez.”
******
A 1997. évi CLVI. tv. 19.§ (4) bek. alapján az alapítvány mint közhasznú szervezet éves
közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot
készíthet.
Budapest, 2010. március 22.

……………………………………………….
dr. Koós Anna
(2120 Dunakeszi, Rév u. 34.)
kurátor
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