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Nyelvészet az Oktatásban és a Kutatásban Alapítvány
1068 Budapest, Benczúr u. 33.

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ
2013. évről

1. Szervezet azonosító adatai:
• Az alapítvány elnevezése: Nyelvészet az Oktatásban és a Kutatásban Alapítvány
• Székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 33.
• Adószáma: 18074710-1-42
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:
2013-ban az alapítvány a szokásos módon hirdetett meg támogatási lehetőséget az ELTE elméleti
nyelvészet szakos képzéseiben (BA, MA, PhD) részt vevő diákok kutatómunkájához. Az év során
azonban (a korábbi évekhez képest szokatlan módon) egyetlen pályázat sem érkezett be a
kuratóriumhoz, mely ezért nem tudott támogatást kiosztani. A helyzetre való tekintettel a
kuratórium meg is vitatta az eddigi támogatási politika esetleges módosítását, de a változtatást
egyelőre elvetette.
3. Közhasznú tevékenység bemutatása
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:
Az alapítvány célja az ELTE elméleti nyelvészet szakán folytatott oktatási és kutatási tevékenység
támogatása. Ezen belül az alapítvány az elméleti nyelvészeti szakemberképzés támogatása
érdekében az alábbi tevékenységeket támogatja:
• kulturális tevékenység
• oktatási tevékenység
• kutatási tevékenység
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
• oktatási tevékenység (2011. évi CCIV tv. a nemzeti felsőoktatásról)
• kutatási tevékenység (2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai
innovációról )
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Az ELTE elméleti nyelvészet szakának oktatói és hallgatói.
3.4. Közhasznú tevékenységi kedvezményben részesülők létszáma:
2 fő ELTE egyetemi hallgató képzési költség támogatása
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A tárgyévben nem sikerült eredményt elérni e téren.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyon megnevezése:
a számviteli beszámolóban kimutatott saját tőke tárgyévi csökkenésének a közhasznú tevékenység
érdekében felhasznált része. (Civil vhr. 1 § (5) bekezdés g) pont)
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Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen): 0 e Ft
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagon kimutatása (mindösszesen): 0 e Ft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése:

egyetemi hallgatók támogatása

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen):

29.360 Ft

6. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás: 0 Ft
Az alapító okiratnak megfelelően a tisztségivselőket díjazás, költségtérítés nem illeti meg.
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
B. Éves összes bevétel: 55 e Ft
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg: 55 e Ft
D. Közszolgáltatási bevétel: 0 e Ft
E. Normatív támogatás: 0 e Ft
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás: 0 e Ftt
G. Korrigált bevétel *B-(C+D+E+F)]: 55 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás): 31 e Ft
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás: 0 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai: 29 e Ft
K. Adózott eredmény: 24 e Ft
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően): 4 fő
Erőforrás ellátottság mutatói:
Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a
következő feltételek közül legalább egy teljesül: (Ectv. 32. (4) bekezdés)
• Ectv. 32. § (4) a) *(B1+B2(/2> 1.000.000, - Ft] – Megfelelő erőforrás áll a szervezet
rendelkezésére, ha az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot. (Ectv. 32. (4)
bekezdés a) pont) nem
• Ectv. 32. § (4) b) *K1+K2>=0+ – Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha a két év
egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív. (Ectv. 32. (4) bekezdés b)
pont) igen
• Ectv. 32. § (4) c) *(I1+I2-A1-A2/(h1+H2)>=0,25] – Megfelelő erőforrás áll a szervezet
rendelkezésére, ha a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők
juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. (Ectv. 32.
(4) bekezdés c) pont) igen
Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve
vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: (Ectv. 32. (5) bekezdés)
•

Ectv. 32. § (5) a) *(C1+C2)+(G1+G2)>=0,02] – Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a
szervezetnél, ha a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított
összes bevétel kettő százalékát. (Ectv. 32. (5) bekezdés a) pont) igen
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•
•

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/H1+H2)>=0,5] – Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a
szervezetnél, ha a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az
összes ráfordítás felét a két év átlagában. (Ectv. 32. (5) bekezdés b) pont) igen
Ectv. 32. § (5) c) *(L1+L2)/2>=10 fő+ – Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a
szervezetnél, ha közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz
közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. (Ectv. 32. (5) bekezdés c) pont) nem

Budapest, 2014. május 6.

………………………………………………….
a kuratórium elnöke

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriuma

2014. május 13-i

ülésén elfogadta.

