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Közhasznúsági melléklet 
2012 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név:   Kovács Máté Alapítvány 
székhely:   1054 Budapest, Hold u. 6. 
bejegyz� határozat száma:   F�városi Bíróság 9.Pk.61.330/1996/5. sz. 

nyilvántartási szám:   6472 
képvisel� neve:   Dr. Tóth Gyula 
 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
Tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás; képességfejlesztés; ismeretterjesztés  
A magyar könyvtári kultúra fejlesztésének támogatása 
Tehetséges könyvtárszakos fiatalok támogatása ösztöndíjakkal 
Kovács Máté hagyatékának gondozása 
Fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatása 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Nevelés, oktatás; ismeretterjesztés 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Könyvtárszakos hallgatók, fiatal könyvtárosok 
a közhasznú tevékenységb�l részesül�k létszáma: 4   
a közhasznú tevékenység f�bb eredményei: Alapítvány által kiírt pályázaton elnyert ösztöndíjak: 100 e Ft 
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 
 Pénzeszközök - bankszámla 100.000 Ft Pályázati támogatás (2 f�) 
Készletek – Kovács Máté emlékplakett 49.000 Ft  Kovács Máté emlékének 

ápolásáért (2 f�)  
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése El�z� év Tárgyév 
 Pályázati támogatás 170.000 Ft 100.000 Ft 
 „Kovács Máté emlékének ápolása” emlékplakett 
átadása 

0 Ft 49.000 Ft  

      
6. Vezet� tisztségvisel�knek nyújtott juttatás 

Tisztség El�z� év (1) Tárgyév (2) 
   0 0 
A. Vezet� tisztségvisel�knek nyújtott juttatás 
összesen: 

 0 0 
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok El�z� év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel 275.988 Ft 391.346 Ft  
ebb�l:     
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

28.755 Ft   24.101 Ft 

D. közszolgáltatási bevétel     
E. normatív támogatás     
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás     
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 247.233 Ft  367.245 Ft  
H. Összes ráfordítás (kiadás) 252.020  Ft 307.118 Ft  
I. ebb�l személyi jelleg� ráfordítás 0  0 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 252.020 Ft  307.118 Ft 
K. Adózott eredmény 23.968  Ft 84.228 Ft  
L. A szervezet munkájában közrem�köd� közérdek� önkéntes tevékenységet végz� személyek száma (a 
közérdek� önkéntes tevékenységr�l szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelel�en) 

 2  2 

Er�forrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]                                                                           23.968+84228=108.196 Ft > 0 Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Igen Nem 
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

  
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]                                                       52.856/614.478=0,086 >0,02 Igen Nem 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]                                                                   559.138/559.138=1>0,5 Igen Nem 
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 f�] Igen Nem 
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