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1. Számviteli beszámoló 

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 

1.2. Könyvvizsgálat 

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

2. A szervezet bemutatása 

2.1. Elérhetőség 

A szervezet elérhetősége: 1035. Budapest, Szentendrei út 9. 

 

2.2. Azonosító adatok 

A szervezet más szervezetnek nem tagja. Az AMEI Egyesülete besorolása, a regisztrációt  

végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:  

Fővárosi Bíróság 4623/1992.05.12. 

2.3. Tevékenység általában 

Az AMEI Egyesülete 1992 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb  

tevékenységei az alábbiak:  

-az alapítványi és magániskolai hagyományok felélesztése, ápolása, külföldi modern tapasztalatok 
megismerése, adaptálása 

-az állami és önkormányzati oktatáson kivüli teékenység jogi és anyagi elismerésénak hatékony 
képviselete, az egyenlőség, az egyenjogúság és az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtésére 

-az egyesület tevékenységét érintő jogi szabályozásban való aktív közreműködés 

-az alapítványi és magánoktatási tevékenység hazai és nemzetközi tekintélyének, társadalmi és erkölcsi 
elismerésének szervezett előmozdítása 

-információs rendszer létrehozása az egyesület tagjainak támogatására 

-meghatározott feltételek mellett jogi, gazdasági, pedagógiai és egyéb szakmai támogatás nyújtása 
tagoknak és másoknak 

-szolidaritási alap létrehozása tagjai gazdasági tevékenységének hitelnyújtással és esetleg más alkalmas 
módon történő elősegítésére 

-kapcsolatok épitése és ápolása a hazai és külföldi szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, 
szövetségekkel 

-tagjaitól elvárja a rendszeres önértékelést. 

2.4. Közhasznú tevékenység 

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői,  

körülményei - az alábbiakban foglalható össze:Az alapítványi és magánoktatási tevékenység hazai és 
nemzetközi tekintélyének társadalmi és erkölcsi elismerésének előmozdítása. Információs rendszer 
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létrehozása az egyesület tagjainak támogatására. Jogi, gazdasági, pedagógiai és egyég szakmai 
támogatás nyújtása. Szolidaritási alap létrehozása tagjai gazdasági tevékenységének hitel-nyújtással és 
más módon történő segítésére. Az oktatási intézmények művészeti minősítési eljárásának lebonyolítása. 

2.5. A szervezet vezetése 

A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető  

tisztségviselők adatai az alábbiak:  

AzEgyesület vezetését 14 tagú elnökség látja el. 

Horn György  egyesületi elnök 

Dr Sipos Mihály  társelnök 

Bak Zsófia       elnök helyettes 

2.6. Szervezeti felépítés 

A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés főbb jellemzői az alábbiak: 
Legfőbb szerv a Közgyűlés, amely -legalább 4 évente - megválasztja a 9 főből álló elnökséget. Az 
elnökség tagjaiból, valamint az Egyesület által foglalkoztatott személyekből létrehozott ügyvezetőséget, 
amely az elnökségi ülések között felmerülő operatív feladatok ellátására hivatott. 

2.7. Foglalkoztatottak 

A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak: Az egyesület 

tevékenységét 2011-ben alkalmazotti minőségben 2 fő segítette. 

3. A vagyon felhasználása 

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: 

 
 
Vagyoni helyzet alakulása 

 Változás 
Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban 

Induló tőke 0 0 0 0.00 

Tőkeváltozás 18 673 8 416 -10 257 -54.93 

Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00 

Közhasznú tevékenység eredménye -10 257 - 247 10 010 97.59 
 

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 

Az Egyesület vagyonelemei között korábbi években szerepelt a - Közgazdasági Politeknikummal 
történt megállapodás alapján - a Budapest IX. Vendel utca 3 szám alatti ingatlanon belüli használati jog. 
2011-ben a 37 négyzetméteres iroda használati joga kivezetésre került a nyilvántartásból. 
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4. Költségvetési támogatások felhasználása 

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A kapott  

költségvetési támogatások jellemzői az alábbiak:  

Wekerle Sándor Alapkezelő: 300 e Ft 

KIM Irányító Szervezet:     200 e Ft 

Menet Pályázat 2009. évi támogatásából a tárgyévre elhatárolt bevétel: 825 e Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 

A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Költségvetési támogatások felhasználása 

 Kapott Felhasználás  
Támogatás (1000HUF) összeg Célszerint Működési Maradván

y 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú 
felhasználására 0 0 0 0 

Központi költségvetési szervtől más, elkülönített 
állami pénzalap és szervei 1 325 300 1 025 0 

Helyi önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 

Települési önkormányzatok társulásai és ezek 
szervei 0 0 0 0 

Alapító 0 0 0 0 

Más forrás 0 0 0 0 

Összesen: 1 325 300 1 025 0 
 

4.3. Kiegészítés a költségvetési támogatásokhoz 

Az elműlt években jelentős össszeget képviselt a Független Pedagógiai Intézet részére kapott 
költségvetési támogatás (2010-ben 12.000 Ft). 2011-ben ezt a normatív támogatást már nem kapta az 
Egyesület, így ez a csökkenés volumene látható az eredménykimutatásban is. A normatív támogatás 
csökkenésével egyidejűleg csökkent az átadott támogatások összege is. 
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5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

5.1. Bevételek 

Kapott támogatások 

Az AMEI Egyesülete a tárgyévben a működésre kapott támogatásokon túl költségvetési, illetve  más 
forrásból támogatást nem kapott. 

Pályázati úton elnyert támogatások 

A Magyar Alapítványi Iskolák Egyesülete a központi költségvetéstől kapott támogatásoknál kimutatott 
1325 e Ft-ból a Wekerle Sándor Alapkezelőtől 300 e Ft-ot, valamint a KIM Irányító Szervezettől 200 e 
Ft-ot pályázat útján nyert el. (Lsd. Eredménykimutatás költségvetési támogatások sora) 

Tagdíjból származó bevételek 

A tárgyévi tagdíjból származó bevételeket mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Tagdíjbevételek csoportonként 

Csoport Tagdíj 
(1000HUF) 

Tagdíj 11 213 

Összesen: 11 213 
 

Közhasznú tevékenység bevételei 

Az AMEI Egyesülete közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Közhasznú tevékenység bevételei 

Jogcím Összeg 
(1000HUF) 

Minősítési tevékenység 16 912 

Összesen: 16 912 
 

Egyéb közhasznú bevételek 

A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Közhasznú tevékenység egyéb bevételei 

Jogcím Összeg 
(1000HUF) 

Pedagógiai tájékoztatás 3 039 

Összesen: 3 039 
 

Vállalkozási tevékenység bevételei 

Az AMEI Egyesülete a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

5.2. Kiadások 

Cél szerinti juttatások 
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A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások 

Juttatás Összeg 
(1000HUF) 

Várhegyi György Alapítvány 1 820 

Összesen: 1 820 
 

Vezető tisztségviselők juttatásai 

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben kizárólag munkadíjat, tiszteletdíjat kaptak az alábbiak 
szerint: 
 
Vezető tisztségviselők munkadíja, tiszteletdíja 

Név Összeg 
(1000HUF) 

Bak Zsófia 1 626 

Összesen: 1 626 
 

Közhasznú tevékenység működési költségei 

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek 
elszámolásra. 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

Az AMEI Egyesülete a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 

Közhasznúsági cél teljesülése 

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú 
céljának megfelelően látta el. 

6. Köszönetnyilvánítás 

6.1. Köszönet a támogatóknak 

Az AMEI Egyesülete ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a 
tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 


