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ElnökBabosa Antal

A Hi-Tech Alapítvány
jelentése és éves beszámotója a 2016 évről

Iskolank nyugalmazott igazgatója ÁwaZoltán 1996-ban sa.iát kezdeményezéssel hozia létre

azalapitványt

Aza|apítvány célja

a szakmai oktatás fejlesztésének támogatása ösztöndíjak és kutatási támogatások formájában

tanulmányi versenyek szervezése ós díjazása

OSZTV .í'elkészítés támogatása

tan ul óinkat támo gatj uk az állami nyelvvizs ga nregszerzésé ben

Nevelés és oktatás, képessé gfej l esztés, i smeretterj esztés

A kuratórium tagjai:

. Babosa Antal

. Tóth lmre

. SzilvásiErika

Pénzügyi beszámoló

a) számvitelibeszámoló

b) a központi költségvetési szeMől, a helyi önkormanyzatoktól, azokintézményeitől és szerveitől

kapott tamogatás mértéke

1. ) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

2.) Az Alapítv ány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

3. ) A cél szerinti intézkedések kimutatása



1) Pénzügyi beszámoló

a) eredmény levezetés

HI_TECH ALAPíT_
VÁNY

Hl_TEcH ALAPITVANY 2016

BEVÉTEL nÁponoírÁs

Támoqatás/Önkorm
Támogatás/
maoánsz 1o/o cél szerinti Működési összesen

293150 0 541201 554022 98750 652772

Banki kamatbev 157

össz.bevétel 834508

18{736 ( Bevétel- ráfordítás különböze-
E te

MUKODESI KOLTSEG cÉl szeRIrurt

Tárqvi eszk tám.hoz

Könw.díi 42ooo oktatás tám 171408

Bankkölts 17627 Rendezvénv tám 369074
posta+csomao 5210

Beruházás 0 sport támooatás 13540

Rezsianvao 33913

összesen: 98750 összesen: 554022

b) A központi költségvetési szervtől, a helyei önkormányzatoktól, azok intézményeitőt és

szerveitől kapott támogatás mértéke

Személyi jövedelemadő IoÁ alapján kiutalt: 54I 20l Bt

2.) 
^.z 

Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

Az AlapíNány vezető tisztségviselői semmiféle juttatásban nem részesültek, az AlapíNány ilyen
jogcímen kiadást nem számolt el.
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3.) A cél szerinti kiadások

Céljaink a 2016-os évben alábbi fontossági sorrendben fogalmazódtak meg:
- szakmai oktatás támogatása
- versenyfelkészítés
- technikai eszközökvásárlása a fenti célokhoz kapcsolódóan
- rászoruló tanulók felkészülésének anyagi támogatása
- működési kiadások.

Babosa Antal ismerteti a napirendet

Napirend:
1.) 2016. évi besámolói jelentés megvitatása

2.) szavazás a beszámolóról, a kuratóriurn egyhangúlag elfogadta a beszámolót

3.) javaslatok megvitatása a jövő évi célokról.

Szavazás:
3 igen: Babosa Antal Tóth Imre Szilvási Erika

Többhozzászólás, közérdekű bejelentés nem volt, ezért Babosa Antal bezárta a kuratórium ülését.

Jelenléti ív

Babosa Antal

Tóth Imre

#i,f,x{,gfiT,ffÍ,Til
Ílí,m;i"i#;s,

Szilvási Erika Ü.{_lr*' \,_^_"
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszeríííített beszániolója és közhasíirrnsagi metléklete I pK-]_41

Bekiildő adatai

A szervezetet nyalvántartó bíróság megnevezése:

Fővárosi

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető be!

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Nyo mtatva: 2oL7 .04.03 13.58.54

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Viselt név:

Születésinév:

Anyja neve:

Előtag családinév

BABosA

Első utónév

AL

BABosA ANTAL

wEILANI)

Születési ország neve:

Születési telepü!és neve:

Születésiideje;

enonszÁc

lTl,FT6]-ffi-[[

További utónevek

Neve:

l*l-TEsHALAPÍTtÍÁNY

Nyitvántartásiszám: m-ffi Tárgyév: E 0 FT6l5 9 2 z
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűihett beszániotója és közhasíirnsagi melléklete I px-r+r

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági meltéklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
m
!

Tárgyév:

EOFI6]

szervezet neve:

Hl-TE§H AnPlTV"sNY
Szervezet székhelye:
lrányíószám: EEEE
közterület neve:

Házszám,,

Település:

ARJANl

Budapest

Közterület jellege: 
il

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányíószám: IIII Település:

közterület neve:

Házszám:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység eseíében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilváníó határozat száma) .

Szeruezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Szervez.el' Jogi személy szervezeti egység
kepvlselojenek neve:

Képviselő aIáírása:

Keltezés:

BUDAPEST

Közterület jellege

m-EE

Ajtó

5l9l2l2

EEEEEEEE-E-EE

BABOSA ANTAL

m .m 16 l o Ero 16I / 
l 9 [6Tn /m

Hi - Tech Aiopítvány
1101 Bp,, Salgótarjáni út §3/b.
Ttl.: 2§1 -261 § Fax: 25S-1 664
oTP 11710tL]2 _ 20íÉ?s53
Adóazám: 1 8't 53§3ű-l -r"2

EEEE-EE-EE
Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2oL7 .04.03 13.58.55



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I px-r+t

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

l{l{Ect{ *t*plrrrÁ}cy

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Ad atok eze r fori ntb an.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszrözör 1nrrívÁr;

A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 1 633 1 815

l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 1 633 1 815

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 633 1 815

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

C. Saját tőke 1 633 1 815

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 100 100

l l. Tőkeváltozás/eredmény 2492 1 533

lll. Lekötött tartalék

lv. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(közlÍasznú tevékdnység ből) -959 L82

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek

l, Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

roRnÁsox ösSzEsEN 1 633 1 815

Nyomtatva: 2oL7 .o4.o3 13.58.55



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
e gyszerűihett b eszániolój a és közhasíírrnsagi melléklete PK-141

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

l+l-TE§t{ ALAP lTvltfrlY

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése (Adatok ezer rorintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

A. Véqleqes pénzbevételek,
elszáörolí neüételet< 1l+t t; 815 834 815 83A

l. pénzüovileo rendezett
bevételeli 815 834 815 834

ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés

- támogatasok 815 835 815 835

- egyéb bevételek

ll. pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B, Végleqes pénzkiadások,
elszárfrolt"ráfrj rd ítások
(lll+lV+V+Vl) L774 652 t774 652

lll. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások t 774 652 L774 652

lv. Ráíordítást ielentő
eszközváltozádok

V. Ráfordítást ielentő
elszámolások'

Vl. Ráíordítasként nem
érvényesíthető kiadások

C, Tárgyévi pénzügyi eredmén1
(1-1ll-Vl) -959 L82 -959 Laz

D. Nem pénzben realizált
eredmériy (l1-1V-V)

E. Adózas előtti eredmény
(l+ll)-(lll+lV+V) -959 t82 -959 Laz

F. Fizetendő társasági adó

G. Tárgyévi eredmény (E-F) -959 t82 -959 t82
Nyomtatva: 2OL7 .04.03 13.58.55
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-1,4I

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

}§-TEcH ALAp,|'níÁHy

Könywizsgálói záradék

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszfua. ! lgen D Nem

Egyszerűsítettbeszámolóeredmény-levezetése2. (Adatokezeríorintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. KözDonti költséovetési
támogátás

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költséóvetési támo'gatás

ebből:
- normatív támogatas

C. Az Euróoai Unió süukturális
alapiaiból, ílletve a kohéziós
Alapból nyújtott támogatas

D. Az EuróoaiUnió költséo-
vetéséből vaov más államTól,
nemzetközi s2'ervezettől
származó támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótí részének adózó
renöelkezése szerinti felhaszná
lasáról szóló 1996, évi CXXV|.
törVény alapján kiutalt összeg

570 541 570 54L

F. Közszolgáltatasi bevétel

G. Véqleqes pénzbevételekből,
elszárfiol[beúételekből aköz-'
hasznú tevékenység bevétele

H. Véqleges pénzkiadásokból,
elszáíoli ráfbrdításokból a köz.
hasznú tevékenvséo érdekéber
íelmerült pénzkiádáÉ, ráfordítas

437 653 437 653

l. Véqleqes pénzkiadásokból,
elszámo'lt ráfo rd ításokból a

i*i8[Hí' 
jelleg ű ráford ítás 0 0 0 0

- ebből: vezető tisztséoviselők
juttatásai

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhet6 be! Nyomtatva: 20L7 .04.03 13.58.55
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerű-§ített beszámolója és közhasznúsági melléklete I px-r+t

1. szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

l+l_TE§í{ gL{p{TvÁfily

1.2 Székhely; Szervezet

EEEE Település:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
lrányítószám: !l!! Település:

közterület neve:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszervezet")

1.5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
kepvlselolenek neve;

m-m- 5l9l2l2

EEEEEEEE-E-EE
BABOSA ANTAL

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

§F§,RT, l{E T,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesü!ők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 2OL7 .04.03 13.58.55
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszeríísített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK_141

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad ato k e ze r fori ntb an,)

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 815 834

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendá k'ezése sze ri nti f el hásználásáró l szól ó
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutatt összeg 570 54L

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az EurópaiUnió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyúitott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 245 293

H. Összes ráfordítás (kiadás) t774 652

l. Ebből személyi jellegú ráíordítás 0 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 437 653

K. Tárgyévi eredmény -959 t82

L, A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véqző'személvek száma
ía közéróekú önköntes tevékónvséoről szóló
2oos. evi Lxxxvl l l. tö rvényne k Íreg-f el előe n)

E rőfo r rás e l l átottság m u tató i Mutató teljesíése

lgen Nem

Ectv. 32. § (4) a) KB7+B2)/2 > 7.000.000, - Ft] ! x
Ectv. 32, § (4) b) [K7+K2>=0] D B
Ectv, 32. § (4) c) I 1+|2-A7-A2)/(H 7+H2)>=Q,t§] tr tr

T ársad al m i tám og atoftság m u tatói Mutató teljesíése

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] x !
Ectv.32, § (5) b) [(JL+J2)/(H7+H2)>=Q,51 ! a
Ectv. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 íő] ! x

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

l*l-TE#l ALApíTtíÁtuY

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtawa: 2oL7 .04.03 13.58.55


