BKKK Alapítvány
Közhasznúsági jelentés
a 2011. évi éves beszámolóhoz
(2011. 01. 01. – 2011. 12. 31.)

1054 Budapest, Alkotmány utca 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:
A kuratórium tagjai:

A felügyelő bizottság elnöke:
A felügyelő bizottság tagjai:

dr. Koós Anna (képviselő)
dr. Jávor Endre
dr. Kis-Benedek József
dr. Kovács Géza Péter
dr. Lovassy Tamás
dr. Szövényi György
Balogh Béla
Bösenbacher Ferenc
dr. Schütt Margit
Balla Béla
dr. Pintér István

2. A könyvvezetés módja, a beszámoló:
Az alapítvány 2011-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
felhatalmazás alapján rendelt el a Kormány) alapján vezette könyveit és készítette el 2011. 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.
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Az alapítvány 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 irodai berendezéseket, bútorokat tart nyilván,
amelyek könyvi értéke 124 eFt. 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):
A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult az elmúlt évben (eFt-ban):
Megnevezés
A.

2010

2011

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

3 499

2 881

1. Közhasznú működésre kapott támogatás

3 493

2 879

2 941

197

552

2 682

6

2

3 499

2 881

a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb, ebből 1%: 10.832 Ft
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.)
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Az alapítvány költségei és ráfordításai 2011-ben az alábbiak voltak (eFt-ban):
Megnevezés
D.

2010

Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások

2011

3 443

4 549

2 540

3 020

899

1 165

3. Értékcsökkenési leírás

43

4. Egyéb ráfordítások

4

321

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások

Az alapítvány tehát a tárgyidőszaki bevételek és költségek, ráfordítások egyenlegeként -1.668
eFt közhasznú eredményt (veszteséget) mutat ki, amit elhatárol.
Az alapítvány vagyona az alábbiakban alakult 2011-ben (eFt):
Megnevezés

2010

Saját tőke (14.-19.sorok)
INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

2011
4 682

3 014

385

385

4 241

4 297

56

-1 668

Az alapítvány vagyona 2011-ben 3.014 eFt-ot tett ki, az előző évhez képesti vagyonváltozás 1.668 eFt, amit a tárgyévi veszteség okozott (azaz 2011-ben kevesebb támogatást, bevételt
kapott az alapítvány, mint amennyi költsége és ráfordítása volt).
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B. SPECIFIKUS RÉSZ
1. Kötelezettségek, követelések (eFt-ban):
Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége, biztosítékkal fedezett, illetve mérlegen kívüli
kötelezettségvállalása nincs az alapítványnak.
2010

2011

Követelések összesen
Vevők

2 073
140

1 882
140

ÁFA

1 273

1 472

2010
Kötelezettségek összesen
Szállítók
Egyéb adók, járulékok

2011

572
568

89
85

4

4

2. Adófizetési kötelezettség:
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez, így társasági és iparűzési adófizetési
kötelezettsége sincs. Az alapítvány illetékmentes.
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C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ
A költségvetési támogatások felhasználása (1997. évi CLVI. tv. 19.§ (3) bek. b) pont):
2011
Kapott támogatások

2 879

SZJA 1%

10

Költségvetési támogatás

197

ICES

2 672

2011-ben az alapítvány költségvetési támogatást kapott a Külügymimisztériumtól (500 eFt,
amiből 250 eFt folyt be 2011-ben), de 53 e Ft-ot vissza kellett fizetnie egy NCA-tól kapott
támogatásból (NCA-NK-10-A-0107).
A fent említetteken túl egyéb támogatást központi költségvetési szervtől, elkülönített állami
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kaptunk (1997. évi CLVI. Tv. 19.§
(3) bek. e) pont).
A alapítvány 2.672 eFt összegben magántámogatást kapott.
A kapott támogatásokból valósította meg cél szerinti közhasznú programjait és finanszírozta
működését.
A cél szerinti juttatások kimutatása (1997. évi CLVI. Tv. 19.§ (3) bek. d) pont):
2011-nem az alapítvány nem adott cél szerinti juttatást.
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 2011-ben sem.
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló (1997. évi CLVI. tv. 19.§ (3)
bek. g) pont):
1) Programok (tanulmányok) kidolgozása, megkezdettek befejezése
Civil szervezetek az európai biztonságért program – konferencia és kiadvány
A „Civil szervezetek az európai biztonságért” projekt III. üteme megkezdődött. Célja az
európai biztonság, a válságkezelés területén működő magyar és nemzetközi civil
szervezetek személyes kapcsolatfelvétele, a kapcsolati háló bővítése, információs
központ létrehozása a BHKK honlapján és koordinálásával. A magyar EU- elnökség
társadalmi támogatása a „public diplomacy” eszközeivel. Módszertani tapasztalatok
cseréje, a jó gyakorlat terjesztése.
2) Rendezvények – konferenciák, műhelymunka:
2. 1. Konferencia szervezése, megrendezése:
6

• Civil szervezetek az európai biztonságért – nemzetközi konferencia
2011. március 30. – sikeres rendezvény volt, várakozásnak megfelelő részvétellel, jelentős
sajtóvisszhanggal: www.bhkka.civilek.hu
A program lezárult, az elszámolást az NCA-nak benyújtottuk. Előfinanszírozott program volt,
53 000 Ft-ot – fel nem használt támogatás – visszafizettünk. A támogatás összege (2010-ben
átutalt) 2 100 000 Ft volt.
• A korrupció és a civil társadalom
Az Edini Svittel kötött együttműködési megállapodás ez évi közös rendezvénye volt az orosz
nyelven tartott nemzetközi kerekasztal 2011. május 27-29-én cseh, izraeli, lengyel, lett,
magyar, orosz és ukrán civil szervezetek vezetői, parlamenti képviselők, társadalomkutatók és
szakértők részvételével.
A rendezvényre 10 000 euro támogatást kapott a BHKK. A költségek – szálloda, szállítás,
étkezés, repülőjegy, terembérlet – kifizetése után a bevétel 300 000 Ft.
A rendezvény sajtóösszesítése megtekinthető a honlapon:
http://www.bhkka.hu/index.php?f=showpage&page=10&t=112
A konferencia további kapcsolatépítésre nyújtott lehetőséget: a résztvevő ICES-szel
(International Expert Center for Electoral Systems),
elnöke Alexander Tsinker,
együttműködési keretmegállapodás született.
Kül- és biztonságpolitikai klub – 9 rendezvény, átlagos látogatói létszám 30 fő/rendezvény.
A rendezvényekről összesítő tájékoztatás jelent meg havonta a BHKK honlapján és a
www.klubhalo.hu lapon.
Az alapítvány rendezvényein (konferencia, egyéb) összesen mintegy 800 résztvevő jelent
meg, holnaplátogatottság, kiadványok terítése révén 2500 látogatóval számíthatunk.
Nemzetközi kapcsolat:
Szlovák Atlanti Tanács, Szlovákia
Edini Szvit, Ukrajna
International Expert Center for Electoral Systems
******
Az Alapítvány kuratóriuma 2012. február 21-én elfogadta a 2011. évi számviteli beszámolót
és közhasznúsági jelentést. Kivonat a jegyzőkönyvből:
„A kuratórium 1/2012. (2012. II. 21.) határozata: a kuratórium egyhangúlag elfogadta az
Alapítvány 2011. 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, 2012. február 21.
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……………………………………………….
dr. Koós Anna
(2120 Dunakeszi, Rév u. 34.)
képviselő kurátor
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