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Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 
 

Emlékeztető 
 

az alapítvány kuratóriumának 2011. március 23-án megtartott üléséről 
 

 
Jelen vannak:  Nagy Albert, dr. Káposztás Zoltán, dr. Rönky Ernő, a kuratórium tagjai 
 Boksayné dr. Zsuffa Katalin vezető szakértő (az alapító képviseletében) 
 
 
Napirend:  
 
1. Tájékoztatás az alapítvány 2010. évi tevékenységéről 
 Témavezető: Nagy Albert kuratóriumi elnök 
 
2. 2010. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása 
 Témavezető: Nagy Albert kuratóriumi elnök 
 
3. Egyebek  
 
 
1. Tájékoztatás az alapítvány 2010. évi tevékenységéről 

 
Nagy Albert az alapítvány 2010. évi tevékenységét összefoglalva kiemelte a következőket: 

• A kuratórium működése a működési szabályzatnak megfelelő volt 2010-ben. A márciusi ülést 
követően egy esetben konferenciatelefon útján, további, sürgős döntést igénylő esetekben pedig 
elektronikus levélváltás útján hozott támogatásokra vonatkozó határozatokat. A határozathozatal 
dokumentálása minden esetben kinyomtatva, a kuratóriumi tagok aláírásával ellátva megtörtént, 
a határozatokról és teljesítésükről lista készült (az emlékeztetőhöz mellékelve). A kuratórium tag-
jai az év folyamán jó néhány alkalommal találkoztak az alapítvány egyéb (pl. banki, bírósági nyil-
vántartási stb.) ügyei kapcsán is. Nagy Albert megköszönte a kuratórium tagjainak egész éves 
együttműködésüket és tevékenységüket. 

• A 2010. év folyamán 5 fő igényelt és kapott támogatást az alapítványról, négy esetben nyelvtan-
folyami, egy esetben egyéb képzés céljából. Egy további esetben a kedvező döntés megszületett, 
de a támogatás kifizetésére csak 2011-ben kerül(t) sor. Ezen túlmenően is több érdeklődő fordult 
az alapítványhoz. 

• Az alapítvány bankszámláján mintegy 130 E Ft található (lekötés nélkül) és különféle lejárati ha-
táridőkkel összesen 2 650 E Ft van lekötve. A kuratórium az előre látható finanszírozási szükségle-
tekre figyelemmel intézkedett a folyószámlán levő összegek lekötéséről, aminek eredményeként 
az alapítvány több mint 125 E Ft kamatbevételt realizált. 

• Az SZJA 1 %-ából az alapítvány a 2010. évben – miután közhasznú tevékenységét a jogszabályok-
nak megfelelően sikeresen igazolta – csaknem 770 E Ft bevételhez jutott. A kapott összegnek kö-
szönhetően - annak ellenére, hogy az előző évinél lényegesen több támogatást fizetett ki -- az 
alapítvány gazdálkodása a 2009. év kis mértékű veszteségével ellentétben 2010-ben pozitívumot 
mutatott. Ugyanakkor az SZJA 1 %-ából érkezett felajánlásokat közcélra kell fordítani, amire a ku-
ratórium figyelmet fordít majd, illetve a felhasználásról be is kell számolnia a NAV részére. 
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• A könyvelésre vonatkozó szerződést közös megállapodással az év során – tekintettel a feladat 
viszonylag kis volumenére – módosítottuk, ennek révén éves szinten 50 E Ft + ÁFA megtakarítás 
lehetséges. 

• A 2009. évi egyszerűsített közhasznú beszámolót az APEH értesítése alapján módosítani kellett. A 
módosítás csekély mértékben módosította csak az eredménykimutatást (a kimutatott hiány ki-
sebb mértékű lett). A kuratórium elnöke ennek megfelelően intézkedett a korábban közzétett 
beszámoló cseréjéről. 

 
A tájékoztatásban foglaltakat a kuratórium tagjai és az alapító képviselője is tudomásul vették. 
 
 
2. 2010. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása 

 
Nagy Albert utalt rá, hogy a közhasznú egyszerűsített beszámolót és a közhasznúsági jelentés terve-
zetét a kuratórium tagjainak, valamint az alapító képviselőinek is megküldte a meghívóval együtt, 
illetve hogy a két dokumentumban megjelenő számszerű adatokat összefoglalóan már az előző napi-
rendi pont keretében ismertette. A jelentéssel kapcsolatban Káposztás Zoltántól a meghívó kiküldé-
sét követően kapott észrevételt megköszönve jelezte, hogy azt a szövegben már a kuratóriumi ülést 
megelőzően átvezette. 
 
A kuratórium tagjai egyhangú szavazással az alábbi határozatokat fogadták el: 
 
1/2011. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2010. évre vonatkozó közhasznú 

egyszerűsített beszámolójának mérlegét 2 635 E Ft mérlegfőösszeggel, 
eredménykimutatását 407 E Ft nyereséggel elfogadja. 

 
2/2011. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentését 

elfogadja, és azt az Alapító internetes honlapján közzéteszi. – Felelős: Nagy Albert 
 
 
3. Egyebek 

 
Nagy Albert tájékoztatta a kuratórium tagjait, hogy utolsó munkával töltött napja az AH Zrt.-nél 2011. 
március 30. lesz. Az alapító számára korábban már jelezte, hogy tevékenységét – amennyiben arra az 
igényt tart – a továbbiakban is kész ellátni. Kérte az alapító most megjelent képviselőjét, hogy ameny-
nyiben további kuratóriumi tevékenységére az alapító nem tartana igényt, akkor ezt jelezzék számá-
ra. Természetesen kuratóriumi munkájának folytatása esetén elérhetőségét módosítani kell, ami 
iránt intézkedik. 
 
 
 
 

dr. Káposztás Zoltán s.k. 
a kuratórium titkára 

Nagy Albert s.k. 
a kuratórium elnöke 

dr. Rönky Ernő s.k. 
a kuratórium tagja 

 


