
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18288700-1-42 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú 

egyszerűsített éves beszámolója 

2014. év 

 

Alternatív Közgazdasági Gimnázium Egyesület 
egyéb szervezet megnevezése 

1071 Budapest, Bethlen Gábor utca 41. 

Címe 

Keltezés: Budapest. 2015. május 18. P.H  Egyéb szervezet vezetője  

   (képviselője) 

T.1715/D.r.sz. -2s- AB nyomtatvány alapján készült 



ezer forintban

Sor-

szám
A tétel megnevezése Előző év

Előző év(ek) 

helyesbítése
Tárgyév

a b c d e

1.
A. Az Összes közhasznú tevékenység bevétele 

(1+2+3+4+5. sor) 202 207

2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 0

3.   a) alapítótól 0 0

4.   b) központi költségvetésből 0 0

5.   c) helyi önkormányzattól 0 0

6.   d) társadalombiztosítótól 0 0

7.   e) egyéb, ebből 1% ………………………………………… 0 0

8. 2. Pályázati úton nyert támogatás 0 0

9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0

10. 4. Tagdíjból származó bevétel 202 207

11. 5. Egyéb bevétel 0 0

12. B. Vállalkozási tevékenységek bevétele 0 0

13. C. Összes bevétel (A.+B.) 202 207

14.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 0

3

15.   1. Anyagjellegű ráfordítások 0 3

16.   2. Szeméályi jellegű ráfordítások 0 0

17.   3. Értékcsökkenési leírás 0 0

18.   4. Egyéb ráfordítások 0 0

19.   5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0

20.   6. Rendkívüli ráfordítások 0 0

21.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 0

0

22.   1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0

23.   2. Szeméályi jellegű ráfordítások 0 0

24.   3. Értékcsökkenési leírás 0 0

25.   4. Egyéb ráfordítások 0 0

26.   5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0

27.   6. Rendkívüli ráfordítások 0 0

Keltezés: Budapest, 2015. Május 18.

Az egyéb szervezet vezetője(képviselője)
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Az egyéb szervezetek megnevezése:

Az egyéb szervezetek címe:



ezer forintban

Sor-

szám
A tétel megnevezése Előző év

Előző év(ek) 

helyesbítése
Tárgyév

a b c d e

28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 0 3

29. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 0 0

30. H. Adófizetési kötelezettség 0 0

31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0

32. J. Tárgyéviközhasznú eredmény (A.-D.) 202 204

33. A. Személyi jellegű ráfordítások (1+2+3) 0 0

34.   1. Bérköltség 0 0

35.    ebből: -megbízási díjak 0 0

36.                  -tiszteletdíjak 0 0

37.   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0

38.   3. Bérjutalékok 0 0

39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0

40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 0

41. D. Továbbutalt támogatás 0 0

Keltezés: Budapest, 2015. Május 18.

Az egyéb szervezet vezetője(képviselője)

Az egyéb szervezetek címe: 1071 Budapest, Bethlen Gábor u. 41.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 

BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2014. ÉV

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 19010832-9133-569-01

Az egyéb szervezetek megnevezése: Alternatív Közgazdasági Gimnázium Egyesület



ezer forintban

Sor-

szám
A tétel megnevezése Előző év

Előző év(ek) 

helyesbítése
Tárgyév

1. A befektetett eszközök (2-5. sorok) 0 500

2. I. Immateriális javak 0 0

3. II. Tárgyi eszközök 0 0

4. III. befektetett pénzügyi eszközök 0 500

5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 0 0

6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 1066 770

7. I. Készletek 0 0

8. II. Követelések 0 0

9. III. Értékpapírok 0 0

10. IV. Pénzeszközök 1066 770

11. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor) 1066 1270

13. D. Saját tőke (14-19. sorok) 1066 1270

14. I. Induló tőke / Jegyzett tőke 0 0

15. II. Tőkeváltozás / Eredmény 864 1066

16. III. Lekötött tartalék 0 0

17. IV. Értékelési tartalék 0 0

18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 202 204

19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0

20. E. Céltartalélkok 0 0

21. F. Kötelezettségek (22+23. sor) 0 0

22. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0

25.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13+20+21+24. 

sor)
1066 1270

Keltezés: Budapest, 2015. május 18.

Az egyéb szervezet vezetője(képviselője)

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 

BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2014. ÉV

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18288700-1-42

Az egyéb szervezetek megnevezése: Alternatív Közgazdasági Gimnázium Egyesület

Az egyéb szervezetek címe: 1071 Budapest, Bethlen Gábor u. 41.
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K I E G É S Z Í T Ő     M E L L É K L E T  
 

az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Egyesület 2014. éves beszámolójához.  
 
 
 
 

Jelen Kiegészítő melléklet  
része az egyesület 2014. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának.  

A bemutatott adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.  
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2015. május 18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szentágotai Andrea  
mérlegképes könyvelő  

(1134. Budapest, Angyalföldi út 29.  
Regisztrációs száma: 132352)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Juhász Iván  
az egyesület  

elnöke  
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I.  ÁLTALÁNOS     RÉSZ  
 
 
 
 

1. Az egyesület összefoglaló adatai, bemutatása.  
 

1.1. Az egyesület neve:  Alternatív Közgazdasági Gimnázium Egyesület  
 

1.2. Az egyesület rövid neve: AKG Egyesület  
 

1.3. Az egyesület székhelye:  1071. Budapest, Bethlen Gábor u. 41. I. em. 12.  
 

1.4. Az egyesület alapítása, alaptőkéje: Az egyesületet 2011. július 22–én az AKG nevelőtestüle-
tének tagjai hozták létre, alapításkor alaptőke befizetésére nem 
került sor.  

 

1.5. Az egyesület bírósági bejegyzése: Az egyesületet a Fővárosi Bíróság 2011.07.28-án vette fel a 
társadalmi szervezetek nyilvántartásába és egyben közhasznú szervezetté is minősí-
tette.  
Bírósági határozat száma:  11.Pk.60.513/2011/5.  
Bírósági nyilvántartási száma: 14506  

 

1.6. Az egyesület célja és tevékenysége: az Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG) pedagó-
gusközössége által kidolgozott, személyközpontú, önigazgató iskolamodell működé-
sének támogatása, valamint a készségeknek és képességeknek alárendelt, a megnöve-
kedett társadalmi igényekhez igazodó pedagógiai programok megvalósítása és to-
vábbfejlesztése érdekében az AKG képzési rendszerének továbbfejlesztése, az ezzel 
kapcsolatos tevékenységek, kutatások, publikációk támogatása;  az AKG személy-
központú, alternativitásra épülő szabad iskola modelljének és működő rendszerének 
folyamatos működtetése, fejlesztése és terjesztése; az iskolai munka feltételeinek fo-
lyamatos javítása, az oktatás gyakorlattal valós szoros kapcsolatának megvalósítása 
érdekében a leendő munkakörülmények modellezése; az AKG programjának megva-
lósulása és terjesztése érdekében belső és külső továbbképzés folytatása.  

 

1.7. Az egyesület közhasznú tevékenysége: oktatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
(tehát olyan  közfeladatokat lát el, amelyeket a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC törvény1-3.§-saiban foglaltak alapján állami szervnek kell ellátnia).  

 

1.8. Az egyesület működésének időtartama: Az egyesület határozatlan időre alakult.  
 

1.9. Az egyesület képviselete: Az egyesületet az egyesület mindenkori elnöke, akadályoztatása es-
tén az egyesület alelnöke képviseli.  

 
 
 
 
 

2. Az egyesület 2014. évi működésének, gazdálkodásának főbb eseményei, jellemzői.  
 
 

2.1. Az egyesület 2014. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló.  
 

Az AKG Egyesület az alapszabályban foglalt feladatait 2014-ben is ellátta. Most, hogy a tevékeny-
ségünk egyértelműbb, több kezdeményezést is magunk elé tűztünk: az iskola működtetését, a tantes-
tület feladatainak folyamatos ellátását segítettük.  
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Az Egyesület és az AKG Alapítvány helyzete is világosabb lett. Fontos állomás volt, hogy az AKG 
Alapítvány helyzete rendeződött, az alapítói jogok gyakorlása biztosabbá vált azzal, hogy megvásá-
roltuk az AKG Nonprofit Kft-t, így a fenntartói jogokat magunk tudjuk ellátni. 
 

Az AKG Egyesület vezetése továbbra is az önigazgató iskola modelljét tartja megfelelő irányítás-
nak, ezért a tagság egyetértésével további lépéseket teszünk ebbe az irányba.  
 
Az AKG Egyesület tagsága (55 fő) az alapszabályban meghatározott, 2013-ban megemelt összegű 
tagdíjat fizeti az egyesület céljainak megvalósításához szükséges anyagi fedezet biztosítása érdeké-
ben (2014-ben 206.600 Ft-ot).  
 
 
 
 

2.2. A számviteli beszámoló.  
 

Az egyesület 2014. évi beszámolója a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal és részletesség-
gel tartalmazza az egyesület működésének rövid leírását és a gazdálkodás számszerű adatait.  
 

A törvényi előírásoknak megfelelően az egyesület mérlegképes könyvelő által elkészített beszámo-
lója az alábbi részekből áll:  
 

a./ Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója, 
amely két részből áll:  
-   közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérlege,  
-   közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Eredmény-kimutatása  

(„A” típusú [összköltség-eljárással]),  
b./ Kiegészítő melléklet és  
c./ Közhasznúsági melléklet.  

 

Az egyesület éves beszámolóját könyvvizsgáló nem ellenőrizte.  
 
 
 
 

2.3. Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról.  
 

Az egyesület 2014-ben költségvetési támogatást nem kapott.  
 
 
 
 

2.4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.  
 

A számviteli beszámoló részét képező mérleg szerinti források jelentik a szervezet vagyonának az 
eredetét (származását), a saját vagyon az eszközök adózott saját forrása. Az alábbiakban mutatjuk 
be a fontosabb forráselemeket és azok változásait.  
 
 

Az induló tőke nem változott. A tőkeváltozás levezetése az alábbi:  
 

 Saját tőke (41. záró egyenleg)  =           1.269.899  Ft   
 Bevételek és Kiadások egyenlege (419) =    -         204.299  Ft   
 (a 2014. évi adózás előtti eredmény [nyereség])  
 Jegyzett (induló) tőke (411.)   =    -   0  Ft   
 Tőkeváltozás (záráskor, az eredmény [412] nélkül) =        1.065.600  Ft   
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Az eredmények alakulásának bemutatása:  
 

    Alaptevékenység    
  

 

Összes bevétel =          207.309  Ft    
Összes ráfordítás = -          0  Ft    
Összes költség = -   3.010  Ft    
Eredmény (a.e.e.) =          204.299  Ft    

 

Az egyesület bevétele az alapszabály szerinti, időközben megemelt tagdíjbefizetésekből származik, 
költsége a bankköltségekből. Az egyesület 2014-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett, ilyen 
jellegű bevételei és kiadásai nem voltak.  
 
 
 
 

2.5. A cél szerinti juttatások kimutatása.  
 

Az egyesületnek 2014-ben kiadásai még nem merültek fel.  
 
 
 
 

2.6. A kapott támogatások kimutatása.  
 

Az egyesület támogatásokat 2014-ben még nem kapott.  
 
 
 
 

2.7. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása.  
 

Az egyesület felügyelő bizottságának elnöke és tagjai, továbbá az egyesület elnökségének elnöke és 
tagjai tevékenységükért semmilyen juttatásban nem részesültek.  
 
 
 
 

3. A gazdasági munka szabályozottsága.  
 

Az egyesület a jogszabályi környezet változásainak megfelelően aktualizálta a számviteli és egyéb 
szabályzatokat. Az egyesület Számviteli politikája a számviteli törvény és az egyéb vonatkozó tör-
vények végrehajtására vonatkozóan tartalmazza a részletes előírásokat, a Számviteli politikához 
kapcsolódóan pedig az egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik, ame-
lyek a következők:  
 

- a Számlarend  
 

- az Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata  
 

- a Pénzkezelési szabályzat.  
 

A számviteli törvény által előírt szabályzatok felülvizsgálata folyamatos, amelynél figyelembe vesz-
szük a számviteli és egyéb törvényekben bekövetkező változásokat is. Az egyesület könyvelését 
megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakember végzi, mérlegképes könyvelői végzettséggel. Az 
egyesület üzleti éve a naptári évvel azonos. Az egyesület 2014. évi beszámolója mérlegének forduló 
napja (mérlegkészítés időpontja) 2014. december 31., a mérlegzárás időpontjául pedig 2015. február 
28-át határozta meg. Az egyesület kettős könyvelést vezet és közhasznú egyszerűsített éves beszá-
molót készít a 2.2. pontban bemutatott részletezés szerint.  
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4. Az egyesület vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatása.  
 

Az egyesület a 2014. gazdasági évet összességében  204.299 eFt-os  nyereséggel (mérleg szerinti 
eredmény) zárta.  
 

Az egyesület vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének alakulását az alábbi mutatószámok 
illusztrálják:  
 

4.1. Tartós befektetések (befektetett eszközök) aránya az összes eszköz arányában:  
 

 Befektetett eszközök  =  A sor (I + II + III)  =     500.000  =         39,38  %  
 Összes eszköz  =  A sor + B sor + C sor    1.269.705  
 

4.2. Forgóeszközök aránya az összes eszköz arányában:  
 

 Forgóeszközök = B sor (I + II + III + IV)  =     769.705  =         60,62  %  
 Összes eszköz  =  A sor + B sor + C sor    1.269.705  
 

4.3. Tőkeszerkezet (saját vagyon az összes forrás arányában):  
 

 Saját vagyon = D sor (I + II + III + IV + V + VI)  =  1.269.705    =  100  %  
 Összes forrás =  D sor + E sor + F sor + G sor   1.269.705  
 

4.4. Követelések és pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek arányában:  
 

 Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok = B/II. + III. + IV./ sor   =     769.705     =  OO nem értelmezhető  
 Rövid lejáratú kötelezettségek = F/III. sor                     0  
 

4.5. Rövid lejáratú eszközök és források aránya:  
 

 Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolások = B sor + C sor               =       769.705 =  OO nem értelmezhető  
 Rövid lejáratú köt. + Passzív időbeli elhatárolások = F/III. sor + G sor                      0  
 

4.6. Likviditási mutató:  
 

 Forgóeszközök  =  B sor                                                           =       769.705  =  OO nem értelmezhető  
 Rövid lejáratú köt. + Passzív időbeli elh. = F/III. sor + G sor                     0  
 
 
 
 

II.  SPECIÁLIS     RÉSZ. 
 
 
 

A. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések.  
 

Az egyesület a mérleget és az eredmény-kimutatást a számviteli törvényben és egyéb jogszabályok-
ban előírt mélységig tagolja. A mérlegkészítés záró időpontja (mérlegzárás) 2015. február 28.  
 
 
 

1. Eszközök.  
 

1.1. Befektetett eszközök.  
 

A befektetett pénzügyi eszközök: az egyesület a szabad pénzeszközeit jellemzően állampapírok-
ban és banki albetétben, elkülönített alszámlán tartja. 2014-ben az egyesületnél sem értékpapír vá-
sárlására, sem a banki alszámlán történő tartós lekötésre nem került sor.  
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Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományát és azok változásait az alábbi táblázatok mu-
tatják. Az értékcsökkenési leírásnál az egyesület az adótörvény előírásainak megfelelően, illetve az 
alábbi szabályok szerint jár el:  
 

Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás:  
 

Az egyesület a 100 eFt-os egyedi értékhatár alatti (ún. kis értékű) tárgyi eszközöket a hasz-
nálatba vételt (aktiválást) követően egy összegben számolja el költségként.  

 

A 100 eFt-os egyedi értékhatár feletti tárgyi eszközök esetén az értékcsökkenést (amortizáci-
ót) az egyesület a bruttó érték alapján lineárisan számolja el.  

 

Terven felüli értékcsökkenési leírást az egyesület az adott gazdasági évben nem számolt el.  
 

Az egyesület nem rendelkezik eszközállománnyal, 2014-ben 500.000 Ft-ért megvásárolta az AKG 
Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonrészét.  
 
 
 

1.2. Forgóeszközök.  
 

Az anyag- és árukészletek elszámolása.  
 

Az egyesület anyag- és árukészletének nyitó és záró értéke egyaránt 0 Ft volt.  
 

Követelések alakulása.  
 

Az egyesületnek jelenleg nincsen követelésállománya.  
 

Értékpapírok.  
 

Az egyesület 2014-ben nem vásárolt értékpapírokat.  
 

Pénzeszközök.  
 

A pénzeszközök tételei az alábbi táblázat szerint alakultak [eFt]:  
 
 

Megnevezés      Nyitó     Záró  
         2014.     2014.  
         01.01.     12.31.  
 

 Vállalkozási pénztár  
 Átvezetési számla  
 Pénztár     1.066         770  
 Banki folyószámla   
 Banki alszámla  
 OTP lakásépítési számla  
 Devizaszámla            
 Összes pénzkészlet:               1.066         770  

 
 
 

1.3. Aktív időbeli elhatárolások.  
 

Aktív időbeli elhatárolások.  
 

Az aktív időbeli elhatárolások között záráskor tételek nem szerepelnek.  
 
 



AKG Egyesület 2014. évi beszámoló Kiegészítő melléklete 7  

 

2. Források.  
 

2.1. Saját tőke.  
 

Jegyzett tőke.  
 

Az egyesület jegyzett tőkéje a nyitó (és egyúttal alapításkori) 0 Ft-os értékhez képest nem 
változott.  

 

Mérleg szerinti eredmény.  
 

Az egyesület mérleg szerinti eredménye a bevételek és kiadások alakulásának eredmé-
nyeképpen az eredmény-kimutatásban részletezett levezetés szerint  204.299  Ft-os  nyere-
ség.  

 
 
 

2.2. Értékvesztés.  
 

Az egyesület nem számolt el 2014-ben értékvesztést.  
 
 
 

2.3. Kötelezettségek.  
 

Hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása.  
 

Az egyesületnek hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.  
 

Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása.  
 

Az egyesület az év végén céltartalékot nem képzett és rövid lejáratú kötelezettségei sin-
csenek.  

 
 
 

2.4. Passzív időbeli elhatárolások.  
 

Passzív időbeli elhatárolások.  
 

A passzív időbeli elhatárolások között záráskor tételek nem szerepelnek.  
 
 
 

B. Egyéb tájékoztató adatok.  
 

Az egyesület átlagos éves statisztikai létszáma 0 fő, mivel jelenleg alkalmazottakat nem foglalkoz-
tat.  
 

Budapest, 2015. május 18.  
 


