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Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 
 

Emlékeztet ő 
 

az alapítvány kuratóriumának 2016. május 18-án megtartott üléséről 
 

 
Jelen vannak:  Nagy Albert, Bata Györgyné, dr. Káposztás Zoltán, a kuratórium tagjai 
 
 
Napirend:  
 
1. Tájékoztatás az alapítvány 2015. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy Albert kuratóriumi elnök 
 
2. A 2015. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása (írásos előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy Albert kuratóriumi elnök 
 
3. Egyebek 
 
 
Bevezetőként Nagy Albert köszöntötte a kuratórium megjelent tagjait, és tájékoztatta őket, hogy az 
alapító képviselői nem tudnak részt venni az ülésen. 
 
 
1. Tájékoztatás az alapítvány 2015. évi tevékenység éről 
 
Nagy Albert az alapítvány 2015. évi tevékenységéről kiküldött írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészí-
tést fűzött, amelyben kiemelte a következőket: 

• Az alapítvány működése érdekében a legfontosabb feladat az elmúlt évben a közhasznúság fel-
tételeinek biztosítása volt. Mivel az alapítványt támogató önkéntesek foglalkoztatása nem történt 
meg, erre más megoldást is kellett keresni. A megtett intézkedések eredményként két vállalat is 
1–1 M Ft-os adománnyal segítette az alapítvány munkáját, amelyről az adókedvezmény igénybe 
vételére jogosító igazolásokat kiadtuk. A két vállalat közül a Junior Zrt.-vel ráadásul tartós támoga-
tási megállapodást kötöttünk, és tőlük már a 2016. évi adomány is megérkezett a számlánkra. 

• Az alapítvány továbbra is minimális költségráfordítással működik, a kuratórium tagjai díjazásban, 
költségtérítésben nem részesültek. Döntéseinket az alapítóval egyetértésben elfogadott működési 
szabályzat alapján elsősorban levélszavazás útján, de utólag minden esetben dokumentálva hoz-
tuk meg. Hirdetményeink, dokumentumaink az alapító honlapján jelennek meg, amiért köszönet il-
leti meg az ebben résztvevőket. 

• Az alapítványhoz a 2015. év folyamán a korábbiaknál több támogatási igény érkezett, amelyeket a 
megnövekedett pénzügyi lehetőségek alapján ki tudtunk elégíteni. Összesen 20 fő részére nyúj-
tottunk – a képző intézmények részére átutalva – a felnőttképzésben való részvételükhöz segítsé-
get, együttesen 1 978 E Ft-ot költöttünk erre a célra, sőt már a 2016. év eddigi időszakában is fi-
zettünk ki támogatást. 

• Az alapítvány jelenleg 4 260,2 M Ft-tal rendelkezik. Ebből a bankszámlánkon jelenleg 260,2 E Ft 
található (lekötés nélkül), és 2016. augusztus 1-jei lejárati határidővel, 2 részletben összesen 3 M 
Ft, 2016. szeptember 8-i lejárati határidővel 1 M Ft van lekötve. Az alapítvány anyagi helyzete en-
nek megfelelően jónak minősíthető; ez a vagyoni helyzet biztosítja, hogy az arra rászoruló igény-
lőket az alapítvány létrehozásakor megfogalmazott és azóta is érvényes céloknak megfelelően a 
továbbiakban is támogatni tudjuk. 

 
Nagy Albert az elmúlt évben végzett munkájukért köszönetét fejezte ki a kuratórium tagjainak. A kura-
tórium a beszámoló és az elhangzottak megvitatását követően az alábbi határozatot  fogadta el: 
 
3/2016. Az előzetesen a kuratórium tagjai számára megküldött beszámoló-tervezetben és az ahhoz 

fűzött kiegészítésben foglaltakat a kuratórium tagjai egyhangú szavazással, jóváhagyólag 
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tudomásul veszik, az írásos beszámoló kivonatának az egyszerűsített beszámolóban való 
közzétételét jóváhagyják. A kivonat elkészítésére és a könyvelő számára történő továbbítás-
ra felkérik Nagy Albert kuratóriumi elnököt. 

 
 
2. A 2015. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés el fogadása 
 
Nagy Albert elmondta, hogy az egyszerűsített beszámolót továbbra is a néhány éve bevezetett új 
formátumban, a szöveges beszámolót is magában foglalva és olyan közhasznúsági adatokkal kiegé-
szítve kell összeállítani, amelynek alapján a bíróság a jogszabály szerinti közhasznúsági feltételek 
teljesítését is elbírálhatja. A benyújtásra csak a kormányablakon keresztül van lehetőség, a képviseleti 
megbízást a könyvelő számára ennek megfelelően korábban már kiadta. 
 
A korábbi szöveges közhasznúsági jelentés nem feltétlenül szükséges ugyan, de mivel a megfelelő 
információkat így „emészthetőbben” is közzé lehet tenni, továbbra is célszerű kiadni. A beszámolót és 
a közhasznúsági jelentés tervezetét a kuratórium tagjainak, valamint az alapító képviselőinek is meg-
küldte a meghívóval együtt, illetve utalt rá, hogy a két dokumentumban megjelenő számszerű adatokat 
összefoglalóan már az előző napirendi pont keretében ismertette. 
 
A kuratórium az alábbi határozatokat  fogadta el: 
 
4/2016. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2015. évre vonatkozó, egyszerűsí-

tett beszámolójának mérlegét az eszközök és források egyező, 3 787 E Ft főösszegével, 
eredmény-kimutatását 215 E Ft eredménnyel (nyereséggel), egyhangúlag elfogadja. 

 
5/2016. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2015. évi szöveges közhasznúsági 

jelentését egyhangúlag elfogadja, és azt az Alapító internetes honlapján közzéteszi. 

Felelős: Nagy Albert 
 
6/2016. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2015. évre vonatkozó egyszerűsí-

tett beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét a közzétételre egyhangú szavazással 
alkalmasnak tartja, azt az Országos Bírósági Hivatal részére megküldi. 

Felelős: Nagy Albert 
 
 
3. Egyebek 
 
Megbeszélendő téma nem merült fel. 
 
 
 
 
 

dr. Káposztás Zoltán s.k. 
a kuratórium titkára 

Nagy Albert s.k. 
a kuratórium elnöke 

Bata Györgyné s.k. 
a kuratórium tagja 

 


