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 1. Számviteli beszámoló 

 

A Kelet-Közép-Európa Kulturális Obszervatórium Alapítvány 

tevékenységét 1999-ben kezdte meg. 

Az alapítvány alaptevékenysége kulturális társadalomkutatás. 

Az alapítvány célja az a szándék, hogy az obszervatóriumok 

mértékadóan vizsgálhassák a kulturális politikákat, kizárta, hogy a 

kormányzatnak legyenek alárendelve. Az Unesco ezért a létesítéshez 

mindenütt nem-kormányzati partnereket keresett. A mi esetünkben a 

Kultúraközvetítők Társasága volt az a civil szervezet, amely 

hajlandónak mutatkozott a világszervezet és a magyar kormány közötti 

megállapodásban foglalt intézmény megalapítására. Így jött létre 

1999. április 22-i bejegyzéssel a  Kelet-Közép-Európai Kulturális 

Obszervatórium Alapítvány. A nehézkes hivatalos elnevezés mellett 

napi használatban kezdettől a Budapesti Obszervatórium, Budapesti 

Kulturális Obszervatórium név szerepel.  

 

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért 

felelős személy:  

Böcz Zsolt, 1142 Budapest, Kassai utca 158/B 

nyilv. szám: 183869 

 

A mérlegkészítés pénzneme: Ft. 

A mérlegzárás időpontja: 2014.03.31. 

  

 

 A számviteli politika fő vonásai 

 

Az Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány a 

könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel szabályai szerint 

vezeti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a számviteli 

törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 

(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint. 

Év végi beszámolóját a 224/2000 (XII.19.) számú Kormányrendelet  4.  

melléklete szerint meghatározott formában készíti el figyelembe véve 

a 200 évi C. törvény rendelkezéseit. 

 

 

A 100.000 Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az 

amortizációt aktiváláskor egy összegben számolja el. 

Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineárisan 

történik. 

Az értékcsökkenést a tárgyi eszközök aktiválásának napjától 

kezdődően számolja el. 

 

Készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét év végi 

leltárral állapítja meg. A készletek értékelése az utolsó beszerzési 

áron, bekerülési értéken történik. 

 

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem 

változtak. 

 



 

 

 

 

 Adózási sajátosságok 

 

Az alapítvány az általános forgalmi adónak alanya. 2013-ban  

vállalkozási tevékenységet nem folytat, társasági adófizetési 

kötelezettsége nincs. 

Az alapítvány tevékenysége alapján helyi adó és illetékmentes. 

  

  

 Eszközök és Források 

 

 

 Befektetett eszközök 

 

A befektetett eszközök 2013. évi nyitó állománya 127 e Ft. A 

tárgyévben  tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. Az Alapítvány 

adományként eszközöket nem kapott. 

 
Bruttó érték változása 
                                         2013. év 

 

 

========================================================================================== 

Fökönyvi számla                                Nyitó     Növekedés   Csökkenés     Záró    

                                           

========================================================================================== 

         fökönyvi számla                        6,468                               6,468 

1132     Használati jogok                      78,125                              78,125 

1144     Szoftvertermékek                     138,850                             138,850 

133      Hírközlő berendezések                111,890                             111,890 

134      Számítástechnikai eszk.            2,744,481      79,900               2,824,381 

143      Irodai,ig.ber.és felsz.              293,687                             293,687 

161      Befejezetlen beruházások             215,248                             215,248 

------------------------------------------------------------------------------------- 

MINDÖSSZESEN                                3,588,749      79,900               3,668,649 

 

 Nettó érték változása 
                                         2013. év 

 

 

========================================================================================== 

Fökönyvi számla                                Nyitó     Növekedés   Csökkenés     Záró    

                                           

========================================================================================== 

         fökönyvi számla                                                                  

1132     Használati jogok                                                                 

1144     Szoftvertermékek                                                                 

133      Hírközlő berendezések                                                            

134      Számítástechnikai eszk.              127,006      79,900     125,717      81,189 

143      Irodai,ig.ber.és felsz.                                                          

161      Befejezetlen beruházások                                                         

------------------------------------------------------------------------------------------ 

MINDÖSSZESEN                                  127,006      79,900     125,717      81,189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Értékcsökkenés változása 
                                         2013. év 

 

 

========================================================================================== 

Fökönyvi számla                                Nyitó     Növekedés   Csökkenés     Záró    

                                           

========================================================================================== 

         fökönyvi számla                        6,468                               6,468 

1132     Használati jogok                      78,125                              78,125 

1144     Szoftvertermékek                     138,850                             138,850 

133      Hírközlő berendezések                111,890                             111,890 

134      Számítástechnikai eszk.            2,617,475     125,717               2,743,192 

143      Irodai,ig.ber.és felsz.              293,687                             293,687 

161      Befejezetlen beruházások             215,248                             215,248 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

MINDÖSSZESEN                                3,461,743     125,717               3,587,460 

 

 

 Forgóeszközök 

 

Pénzeszközei értéke 1795 e Ft, bank 1753 e Ft, pénztár 16 e Ft. 

Pénzeszköz változás: 2013. nyitó: 428 e Ft 

                 2013. záró: 1796 e Ft 

 

 

 Aktív időbeli elhatárolások 

 

Aktív időbeli elhatárolásra a tárgyévben nem került sor. 

 

 

 Eredmény, likviditás 

 

Vállalkozási tevékenységből 2013-ban bevétel nem keletkezett, 

költséget nem számolt el. 

Az Alapítvány a tárgyévi fizetési kötelezettségeit teljesíteni 

tudta, lejárt határidejű kötelezettsége nincsen. 

Az Alapítványnak az Adóhivatallal szembeni lejárt tartozása nincs. 

 

 

 

 Céltartalékok 

 

A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség. 

 

 

 Kötelezettségek 

0 E Ft. 
 

 Passzív időbeli elhatárolások 

 

Passzív időbeli elhatárolásra nem került sor. 

 

 

 



  

  

  

  

 Tárgyévi eredményt meghatározó tételek 

 

 

 Kapott  támogatások  
      

Egyéb támogatás             2.296 eFt  

  

Összesen:                                                                                                            2.296 e Ft. eFt 
 

 Egyéb bevételek 

 

Egyéb bevétel között került kimutatásra a  2.296 eFt támogatás. 

 

 Anyag költség, igénybe vett szolgáltatások bemutatása 

 

 

  

 Anyagjellegű ráfordítások összesen              1.692 eFt  

 
 

Az egyéb szolgáltatások között elszámolt tételekből a bankjutalék 

értéke 84 eFt, míg a könyvelési díj 231.000 Ft. 

  

 

  

  

 Személyi jellegű kifizetések 

 

 

 

Személyi jellegű kifizetések: 

Bérköltség:         1.976 eFt. 

Személyi jellegű ktg.   0 eFt. 

Bérjárulék:           534 eFt. 

 

 

 

 

 

 2. Költségvetési támogatás felhasználása 

 

 

  

 3. Vagyon felhasználása 

2013-ban az alapítvány   2.296 E Ft. támogatást kapott. 



  

  

 A tárgyévi beruházási kiadások összege 80  e Ft volt. Az 

alapítvány a tulajdonában lévő eszközeit kizárólag cél szerinti 

tevékenységéhez használja. 

 

 

A pénzeszközök záró állománya 1.368 e Ft-tal nőtt. A tárgyévi 

működési és közhasznú célú kiadásokat nem  fedezték a befolyt 

bevételek és a pénzeszközök. 

Az előző évek tevékenységéből felhalmozott tőke 1.318 e Ft, míg a 

tárgyévi eredmény alaptevékenységből -1.738 e Ft, vállalkozási 

tevékenységből 0 e Ft. 

 

 4. Cél szerinti juttatások 

 

 

Az alapítvány a 2013. évben befolyt támogatással 2014 évben köteles 

elszámolni. 

 

 

 

  

 

 5. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól 

kapott támogatások 

 

 

 

Az Alapítvány 0 E Ft támogatást kapott. 

 

 

 

 6. Vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

 

 

 

A vezető tisztségviselők társadalmi munkában végzik a 

tevékenységüket ezért részükre személyi jellegű kifizetés nem 

történt. 

 

 

7. Közhasznú tevékenység bemutatása 
_____________________________________________________________ 

 

Lásd: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kelet Közép Európa kulturális Obszervatórium  Alapítvány

1014 Budapest , Uri utca 49.

18095379-2-41

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2013. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

szám helyesbítései

a b c d e

1  -     

2 1. Közhasznú célú műk.-re kapott támogatás  -      -     

3 a. alapítótól

4 b. központi költségvetésből  -      -     

5 c. helyi önkormányzattól

6 d. egyéb

7 2. Pályázati úton elnyert támogatás  -     

8

9 4. Tagdíjból származó bevétel  -      -     

1014 Budapest , Uri utca 49.5. Egyéb bevétel  294     

11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele  -     

12 C. Összes bevétel (A+B)  -     

13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai  -     

14 Anyagjellegű ráfordítások

15 Személyi jellegű ráfordítások

16 Értékcsökkenési leírás  145      126     

17 Egyéb ráfordítások  1     

18 Pénzügyi műveletek ráfordításai  -      -     

19 Rendkívüli ráfordítások

20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai  -      -      -     

21 Anyagjellegű ráfordítások  -      -     

22 Személyi jellegű ráfordítások  -     

23 Értékcsökkenési leírás  -      -     

24 Egyéb ráfordítások  -      -     

25 Pénzügyi műveletek ráfordításai  -     

26 Rendkívüli ráfordítások

27 F. Összes ráfordítás  -     

28 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény  -      -      -     

29 H. Adófizetési kötelezettség  -     

30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény  -      -      -     

31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény  853      -     

Budapest, 2014.05.01.

Előző év(ek)

A. Összes közhasznú tev.bevétele  6 031      2 590     

 2 031     

 2 296     

 4 000     

3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel

 6 031      2 590     

 5 178      4 328     

 2 424      1 692     

 2 609      2 509     

 5 178      4 328     

-1 738     



Kelet Közép Európa kulturális Obszervatórium  Alapítvány

1014 Budapest, Uri utca 49.

18095379-2-41

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2013. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

szám helyesbítései

a b c d e

1 A. Befektetett eszközök 127 0 81

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 127 81

4 III. BEFEKTETETT PÜ.-I  ESZKÖZÖK

5 B. Forgóeszközök 3769 0 1806

6 I. KÉSZLETEK

7 II. KÖVETELÉSEK 3341 11

8 III. ÉRTÉKPAPIROK 0

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 428 1795

10 C. Aktív időbeli elhatárolások

11 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 3896 0 1887

12 D. Saját tőke 3100 0 1318

13 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 1000 1000

14 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 1247 2056

15 III.LEKÖTÖTT TARTALÉK

16 IV.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

17 V.TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV.-BŐL 853 -1738

18 VI.TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL.TEV.-BŐL 0 0

19 E. Céltartalékok

20 F. Kötelezettségek 236 0 569

21 I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

22 II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23 III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 236 569

24 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0

25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 3896 0 1887

Budapest, 2014.05.01.

Szervezet vezetője

Előző év(ek)



KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. 
 

Kelet-közép-európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány  

Budapest, Úri u. 49. 

 

 

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
1.  

2013-ban közhasznú tevékenység keretében folytatott tevékenység 

 

Európai miniszteri konferencia. Az Európa Tanács előkészítő szakértői bizottsága tagjaként 

az alapítvány részt vállalt az európai kulturális miniszterek 2013. áprilisi moszkvai 

találkozójának előkészítésében. Az alapítvány igazgatója egy másik magyar szakemberrel és 

egy olasz kutatóval közösen jegyezte a konferencia egyik bevezető dokumentumát. Helyszíni 

feladatokban is részesültünk: közreműködés beszámoló készítésében.  

 

Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe. Az Európa Tanács égisze alatt 

működő internetes összehasonlító program munkaközösségében az alapítás óta alapítványunk 

képviseli Magyarországot. Két fővel vettünk részt a Bécsben tartott éves munkaértekezleten 

és a kapcsolódó tudományos tanácskozáson. 2013-ban is elvégeztük a magyar kulturális 

politikát elemző fejezet aktualizálását. 

Jelenleg 42 ország kulturális politikájának elemzése található az alábbi honlapon: 

http://www.culturalpolicies.net, és immár több földrészen létrehozták a program helyi 

megfelelőjét. Az ázsiai testvérprogram indítása, illetve a vietnami fejezet bemutatása 

alkalmával Hanoiban szervezett konferenciára meghívták az alapítvány igazgatóját is.  

 

EDUCULT. Ebben az évben nemzetközi kultúrpolitikai kutatásainkat a művészetoktatási 

intézmények monitoring rendszerének kialakításával folytattuk, a bécsi székhelyű EDUCULT 

szervezet kérésére. Elsősorban hazai tapasztalatokat és statisztikai adatokat gyűjtöttünk és 

szabályozási rendszert írtuk le egy összefoglaló magyarországi művészetoktatási 

intézményrendszert bemutató jelentésben, valamint összevetettük a projekt partner 

országokban (Ausztria, Egyesült Királyság, Olaszország, Spanyolország) kialakított 

szabályozással. Az év során került sor a program bécsi záró konferenciájára.  

 

Fesztiválok. Továbbra is közreműködünk a Magyar Fesztivál Szövetségnek a Nemzeti 

Művelődési Intézettel partnerségben működő fesztiválregisztrációs és minősítési 

programjában. Vö: www.fesztivalregisztracio.hu. 

Az alapítvány igazgatója az NKA kulturális fesztiválok szakkollégiumának tagja. 

Könyvben jelentettük meg Dragan Klaic hátrahagyott írásait, amiket az általa vezetett európai 

fesztiválkutatási program projekt során született tanulmányokat tartalmazó kötet 

bevezetőjének szánt. Ezt a munkát az Európai Kulturális Alapítvány (Amszterdam) anyagilag 

támogatta. Magának a tanulmánykötetnek a szerkesztése, amit angol kutatók végeznek, az év 

végéig nem fejeződött be.  

 

EENC. Az Európai Bizottság szakértői munkacsoport tagjaként két elemzésben vettünk részt 

az év során. Az egyik a tagállamok kultúrára fordított támogatását hasonlította össze. A másik 

csak elkezdődött 2013-ban, ez a kreatív ágazatban tevékenykedők finanszírozási sémáit 

hivatott feltárni és bemutatni.  

 

http://www.culturalpolicies.net/
http://www.fesztivalregisztracio.hu/


Európai kulturális index. Az évenkénti amerikai Arts Index növekvő visszhangja nyomán 

fölmerült egy hasonló mutatórendszer kidolgozása Európában is. Az e célból összehívott 

amszterdami munkaértekezlet bevezető tanulmányának és emlékeztetőjének a megírására az 

Európai Kulturális Alapítvány az alapítvány igazgatóját kérte föl.  

 

Teatroskop. A Francia Intézet párizsi központjának fölkérésére alapítványunk közreműködött 

egy a Délkelet-Európa színházművészetének támogatását célzó uniós pályázat 

kidolgozásában. A pályázat eredménye 2014. nyarán dől el.  

 

Közösségi finanszírozás. Az év végén értesültünk róla, hogy V4 országbeli (cseh, lengyel és 

szlovák) partnerekkel közös konzorciumunk támogatást nyert el a Visegrádi Alaptól a 

közösségi finanszírozás (crowdfunding) feltételeinek összehasonlító elemzésére.  

 

Az Alapítvány az előzőkben említetteken kívül az alábbi eseményeken képviseltette 

magát 2013-ban: 

- Regionális kulturális fejlesztési témájú tanácskozás Göteborgban 

- Az Európai Fesztivál Szövetség bergeni jubileumi tanácskozása a szervezet 60. 

születésnapja alkalmából 

- A fenntartható kultúra témájában a Goethe Intézet által Szalonikiben szervezett tanácskozása 

- Az uniós kulturális politikákat tárgyaló szeminárium Manchesterben 

- Az Európa Kulturális Fővárosa keretében szervezett tanácskozás Marseilleben 

- Nyári egyetem doktorandusoknak Bécsben az EDUCULT szervezésében 

- Az Unesco sokszínűségi egyezményének hatásait elemző munkaülése Prágában  

- A litván uniós elnökség által szervezett konferenciája Vilniusban 

- Az európai összehasonlító fesztiválkutatás eredményeinek bemutatása Lilleben 

 

Nyilvánosság, kapcsolattartás. 

Az alapítványi profil alapvető pillérét a nemzetközi kapcsolati háló és együttműködés alkotja. 

Tagjaként a CAE (Culture Action Europe) és az EENC (European Expert Network on 

Culture) nemzetközi hálózatban működünk közre. A kommunikáció folyamatos, hiszen 

obszervatóriumi feladatokat ellátva a havonta megjelenő hírlevelünkkel (Memo) több mint 

3.700 külföldi és magyar címet értesítünk a kultúra intézményrendszerét érintő változásokról, 

kultúrafinanszírozási és kultúrpolitikai adatokról, a területen végzett kutatásokról és az 

alapítvány munkásságáról, különös tekintettel az európai integrációs folyamatokra. A 

honlapon az érdeklődők ’99-ig visszamenőleg visszahívhatják a havi hírforrást, mely nem 

csak dátum, hanem tartalom szerint is kereshető.  

Az Alapítványi Iroda jól megközelíthető helyen helyezkedik el, az Október 6. utca 14. szám 

alatt, ám a személyes ügyfélforgalom lebonyolítására csak korlátozott lehetőségeink vannak. 

Ennek ellenére évente 15-20 konzultációt tartunk a kulturális politika és kultúra finanszírozás 

iránt érdeklődő szakembereknek, hallgatóknak. 

  

 

 


