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szervezet neve:
Közalapítvány
t

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban,)

Tárgyév

ÉszKozoK(AKTIVAK)

A.

Befektetetteszközök

651

552

651

552

32347

16 655

32347

16 655

27

5 155

33 019

22362

31 000

20 45o

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

2 460

2 460

l. Tőkeváltozás/eredmény

32852

2a 54o

-43a2

_1o 550

1 859

L224

1 859

L224

160

688

33 019

22362

l. lmmateriális javak
ll, Tárgyi eszközök

lll, Beíektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök
l. készletek

ll. követelések
lll, Értékpapírok

c.

lv. pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

ESZKOZOK OSSZESEN

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját tőke

l

lll, Lekötött

tartalék

lv. Értékelésitartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységbÉ

E.
F,

Céltartalékok
Kötelezefiségek
l. Hatrasorolt kotelezettsegek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek
lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G,

passzív időbeli elhatárolások
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I

szervezet neve:
Szabadság harcosokért Közalapítvány

Az egyszerúsítettéves beszámo!ó eredmény-kimutatása
előző év
tárgyév
helyesbítése

eIőző év

(Adatok ezer forintban.)

l Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység

előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

osSZesen
előző év

előző év tárgyév
helyesbítés(

1. Értékesítés
nettó árbevétele

2, Aktivált saját teljesítmények
erteke

3, Egyéb bevételek
-

tagdíj, alapítótól kapott

-

támogatások

-

adományok

181 55(

18o 813

181 55í

18o 813

18o 35(

18o oo(

18o 35(

18o ooc

181 55!

18o 81í

181 55§

18o 81í

18o oo(

18o oo€

18o o0(

180 ooc

beíizetés

4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebbol:
- alapítótól kapott beíizetés
-

támogatások

A. osszes bevétel (1-+2+3+4+5)
ebből : közhasznú tevékenység

bevételei

6. Anyagjellegú ráíord ítások
7^

Személyi jellegű ráfordítások

ebből : vezető tisztségviselők
juttatásai

16 09(

22 Soe

16 09€

22 5o9

57 95:

57 9t7

57 95E

57 9I7

15 o23

t7 t94

t5 o2i

t7 L94

10t

L4í

LL1,7Ll

11o aoí

8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások

10€

LLL 7tl

1O. Pénzüovi műveletek

ráíorr]ítása'í
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szervezet neve:
Közalapítvány

Az egyszerúsítettéves beszámo!ó eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
tárgyév
helYesbítése

,

2.

(Adatok ezer forintban,

Y állalkozási tevékenység

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

11. Rendkívüli ráíordítások
B. összes ráfordítás
(6+7+8+9+1o+11)

185 87]

191 363

185 87l

191 363

ebból: közhasznú tevékenység
ráfordításai

185 87]

191 363

185 87l

191 363

C, Adózás előtti eredmény (A-B)

-43L2

-10 55(

-4 3L2

-10 55C

-4 3L2

-10 55(

-4 3L2

-10 55c

-4 3L2

-1o 55C

-4

3Li

-1o 55c

180 000

180 00c

180 0o(

18o 00c

a2. Adóíizeíésikötelezettség
D, Adózott eredmény (C-72)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tá$ékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helvi önkormánvzati
o-g atás

költséfr vetés i tám

C. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból. ílletve a kohéziós
Alápból nyrijtott támogatás
D. Normatív támogatás
E, A személvi iövedelamadó
meohatározótí részénekadózó
renóelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1-996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
osSzeg

F. Közszolgáltatási

bevétel

Az adatok könywizsgálattal

alá vannak támasztva.
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Szab
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lrányitószám:
Közterület

Település:
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1".4
]_.5
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16. Pk.69558 / 1992 / 33
01,/03/3532

:

18022476-1,-41,

:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az idős megromlott egészségi állapotú, 1945-56 közötti

volt poilitikai üldözettek és az 1956-os

márok, szabadságharcosok anyagi megsegítsése,szociálIs ellátásuk és ezáltal

életminőségük javítása országos szervezeteiken keresztül.
Rendezvények támogatása, amelyeken megemlékeznek a bolsevik diktatúra áldozatairól,
az embertelenségről és széles körben ismertetik az !945 utáni megtor|ásokat, különösen

az

1956-os szabadságharc történéseit.
kutatási tevékenységtámogatása, amelyek tárgyi emlékek gyűjtésével,filmek, képzőművészeti alkotások, irodalmi művek létrehozásával, vagy más módón hirdetik a magyar
zabadság eszményét,és ezáltal elősegítik a történelmi tudat formálását.

Működési támogatás nyújtása olyan országos hatókörű szervezeteknek, amelyek a
dságharcosokért Közalapítvány alapító okiratában írt célokkal azonosulnak, és azok
végrehajtásához hozzájárulnak.

3,

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.]. Közhasznú

ális tevékenység, időskorúak

gondozása; kulturális tevékenység;kulturális örökség

közhasznú tevéke

solodó közfeladat,

2011. évi CLXXXIX. tv. 23.§ (a); 1991. évi XX. tv. 121.§ a)-b); 2001. évi LXIV. Tv. 5.§ (1) és

61/B § (3); 1993. évi lll.tv. 72.§. (7\.

közhasznú tevéke
volt politikai üldözöttek, az 1956-os forradalmárok és azok hozzátartozói,
A Közalapítvány által fenntartott ás támogatott emlékhelyek, múzeumok látogatóin,
Az 1945-1956 közötti

a megemlékezések résztvevőin keresztül az ország lakossága.

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

kb. 200 000 fő

3.5 Közhasznú tevékenvséefőbb eredménvei:
1,)-Közalapítványunk 2013. március ].8-án pályázati felhívást adott ki az1945-56 közötti politikai üldözöttek és az 1956. évi forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek,
vaIamint országos szervezeteik, továbbá az ezzel a korral foglalkozó szervezetek és magánszemélyek támogatására. A bíráló bizottság 26 pályázóttámogatott.
Z,)-Új roztemető 298-as parcellájának védett sírjain lévőr985 db. kopjafát felújítottunk. A munkálatok
május hónapban kezdődtek, a műszaki átadás-átvétel augusztus 7-én történt.
3.)-2013-ban sor kerülhetett arra, hogy az Ú1 röztemető

233-as parcellájában elhanyagolt körülmé-

nyek közt nyugvó 56-os kivégzett mártírok hamvai méltó helyre kerüljenek. A Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottság 71,/2013 számú határozatban hozzájárult a hősök földi maradványainak a 300-as
parcellába történő áttemetéséhez. A Nemzeti Örökség lntézet felvállalta- Fazekas Jánosnak, az
56-os Szövetség elnökének kutató munkáját felhasználva - a jelzett sírhelyek azonosítását, az érintetcsaládjainak megkeresését, és az ünnepélyes áttemetés megszervezését. Nyolc hősi halált halt
zemély földi maradványánainak exhumálása és áttemetése történt meg.
.)-A Budapesti Fegyház és Börtön

Kozma utcai lntézete területén lévő Kisfogház Emlékhelyet Közpítványunk működteti. Az Emlékhelyen egy főt alkalmazunk, aki a tárletvezetői feladatokat is
ia. Úey gondoljuk, hogy a fiataloknak meg kell ismernie az Emlékhelyet, ahol 1945-1963 között
sok honfitársunkat végeztékki koholt vádak alapján. 1287 oktatási intézmény igazgatójának Elnök Úr kísérőlevelével- megküldtük az Emlékhely ismertetőjét.

5.)-Közalapítványunk használatába van a Budapest XVl.ker. (Mátyásföld)

Úiszász utca 104. szám alatt
lévő lakóépület és Budapest XVl.ker. Diósy Lajos utca 28. szám alatt lévő Bajtársak Otthona, ahol
elesett, beteg volt politikai elíté|tek élnek.
6.)-Temetési segélyben részesítettünk 118 személyt, akik politikai üldözött
annak özvegyét veszítették el. A segély összege politikai üldözöttnél

hozzátartozójukat, vagy

140e Ft., hozzátartoző esetén

70e Ft.
7,)-A kommunista diktatúra idején politikai okoból meghurcoltaknak járó nyugdíjkiegészítésaz 1év

alatti büntetést elszenvedetteket nem érintete. Ezért a kuratórium november 5-i ülésénúgy döntött,
hogy az érintetteket, összesen 18 főt, szociális segélyben részesíti.Az év során további

4fő részére

iuttattunk szociális segélyt.
)-Közalapítványunk kieme|t figyelmet fordít a kegyeleti és ünnepi megemlékezésekre.
isban Kápolnapusztán a kivégzett '56-os mártírokra emlékeztünk. Minden évben, a
kommunizmus áldozataira emlékezik az 1945-56. közötti Politikai ElítéltekKözössége a Mementó
műnél, melyen szintén jelen voltunk. A Recski Közösség idén szeptembern ünnepelte a recski
munkatábortábor felszámolásának 70. évfordulóját. A jeles évfordulónak és a Szovjetúnióban volt

volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének novemberi hálaadási
ünnepségének is részesei voltunk.
Október 23-a alkalmából a Műegyetem előtti emlékműnél rendezett állami ünnepségen vettünk részt.
November 4-én a Kisfogház Emlékhelyen csendes főhajtással emlékeztünk. Mindkét alkamlommal
kilátogattunk az Ú1 Köztemető 301-es parcellájához.
9.)-A Recski Emlékparkban történt vandál rongálás helyreállítási költségeit Közalapítványunk

átvállalta.

Jí,

d.lün
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szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekébenfelhasznált vagyon kimutatása
4.1,

Felhasznált vagyonelem megnevezése

(Adatok ezer fori ntban.)

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.2

Tárgyévi eredmény
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

10 55( tlapcél szerinti közhasznú tevékenység

l(özhasznú tevékenvséq érdekében
felhasznált vagyon kimÜtatása
(osszesen)

10 55c

közhasznú tevékenvséu érdekében
(mInoosszesen)

10 55€

felhag.?nált vagyon kimÜtatása
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1-

Cél szerinti juttatás megnevezése
'56 előfi i

5.2

pol.üldö2ötek;'56

Előző év
1o7 ooc

szabhaíc.ban résfu .társ.szeru.támogatás

Cél szerinti juttatás meqnevezése

Előző év

Cél szerinti jUtattás megnevezése

Tárgy év

Előző év

Szociális juttatásol

23 2ac
Tárgy év

27 46É

cél szerinti -iuttatások kimutatása
(összesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeéen)
6. Vezetó

1o5 16§

13 585

s2abharc.émlékeinek íelkutatása, bemutatása, megemlékezésel

5.3

Tárgyév

21,477

148 o5l

L49 92c

148 05/

t49 921

tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (7)

11 fő Kurátor bruttó tiszteletdíié
6.2

Tisztség

A.

3 fó FB tag bruttó tiszteletdíja
y9?e!q tigztségviselőknek nyúitott
JuKatas osszesen:
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Tárgy év (2)
3 oo0

3 ooc

L5 o23

L7 L94

Nyomtatva : 2O'l 4,03,18

1

3,43,37

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I Vx-t+z
szervezet neve:
harcosokért közal
7. Közhasznú jogállás megálIapításához szükséges mutatók

t

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (l)

Alapadatok
B. Éves összes bevéte!

Tárgyév (2)

181 55§

180 813

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

181 55§

180 813

H, Összes ráíordítás (kiadás)

185 87]

191 363

57 95:

57 911

185 871

191 363

-4 3L2

-10 55C

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részénekaz
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáróI szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve

a Kohézióé Alapból nyújtott támogátás

l. Ebből személyi jellegú ráíordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoetvéoző személvek száma
(a közérőekÚ önkőntes tevékónységről szóló
2005. évi LXXXVIll. törvénynek megíelelően)
Erőforrás

el l átottság m

utatói

Mutató teljesítése

lgen
EctV. 32. §

@

a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Ectv, 32. § (4) b) [K7+K2>=o]
Ectv. 32. § (l) c) [(l7+l2-A7-A2)/(H7+H2)>=o,25]
T

ársad al m i tám

og

atotíság

m u

Ecrv. 32. § (5) a) [(CL+C2)/(G7+G2) >=0,02]

Ectv.32. §

(5) b) [(JL+J2)/(H1_+H2)>=Q,§]

Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 1O fő]
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I

szervezet neve:
Szabadsá9harcosokért Köza
Támogatási program elnevezése:

e§apitu$nyott és társMal

m

i önseenrr*z&,d*s*k

*Édí§'3§§r3í2fia*"t$m"sggre,k{q;xrarlrrxe*g §Sl "évimköep*nti §tiíltségv*tl&séről seóló
rúffi"&fi **trV" ttl.trrfi§ll.X!V-Eftil íej.2O.Fej.kex.*!öir.*im §"&§ap-í.,Ai*p"1

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi

forrás

más gazdálkodó
§:3.]j§d& !,

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

-

fel

!
!
!

1§"

{

§§e jíúí!s!l

18o ooo

használt összeg

:

tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

zúl,,*t §€§*8

m
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Felhalmozási

összesen:
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Támogatás tárgyévi feIhasználásának szöveges bemutatása:
{,e*z*tr*pitv*np.lnk áüí&" *vi t*moga§&sst ar idss, megro,mlott egé*esfui *llfip*tri í.§4§-§& k§,piitti p*litikai üld,ótöttek és
tE 3§S8**§ sxabml@fteneosok anyryi rn*gsegíÉsÉne,se* i$lis *lláiásult j*ir§ésára ford$ta ta, elg$,sgrb*n orsxáges
ker*szti,i!. KiPm€lt íig!/g}met
iEeíVgs€telk€n
a kommunista diktatúre á]d6eiitai em!ékénekápoliisitr*, a korra
bglalknzó kutatáwrk tám*lg*tág**r*" ir*dalmi'orditottunk
műrtek kiad*gérg- & t*m*6xt&s ny$jtott íg,dex*.tet x K,iiaalapítvÉny
nű}tődégre. A kuratórium &s * feliJgyeI,€i bixcttwí.g tagj*i *r eüapi'tó ükiratisrur mt*ghatártrx*ttak sagrirlt ti§ut€l*tdíibá,t
€sae*filtek* ae Eln{lk t}r hivéel&re- ak! dij}ánól ex evn*n !s !*ntcndottAz uzleTI evoen VegzeIT TopD teveKenysegeK es programoK t)emutatasa

í§ 1§§ö évííúrrwl*lo,mb*rr éa,seabads"tgkareb*n résstr*v$k és gér*lm*t eaénv§d,*ttek" *eek *.rsxág'c*

szenv€ee,t*t*

rz es"É*la korr*l teEt*|kazó §iE*ní€E€t§k
Éxmag*nsr*m*!,y*k t*nrag*tásx !"J"§"SW *FL; As ur! rctlxt*m*tti §§s-e§
rxrc*ll*j*mak v,éden airj*in !*uti §e5 db. k*pjala fe§újít*s* §.g§€ EFt"; eE *i Keu ffirn€tö §§§*_*§ Beru*l!*jáeól ny*§*
eív*6uett §6-q,*. rn*rtír tr*mrr*in*k m*ltó h lyr* t§rtéfrö án*nt*tÉ,gg * §s&-e§ pxrc<,lláb* §-d!r4 €Ft ; Budap*,s1 F*gyh;áE é*
*{irt#R F{s§ffie utg*i intéx*t* terülété§ l&r8 l{isfagháa Em§*kh*iy nr{ik#dt*tÉ,s* 4.Ua§ *FL; Rqitérsak §ithena
ennt&r"i;*§*re 36* €Ft.;TÉm*t*si s*g*ly 1.í.*l se*mély r*se*ne 34.**& aFr; §xo*iátis s*gély §§ íiinek 1.1í.* *Ft"; K*gy*leti
!s {inn*pi m*g*rnlÉkexé.s*k l"§33 gFt"
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I vw-t+z
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szervezet neve:
Szabadságharcosokért
Támogatási program elnevezése:
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Támogató megnevezése:
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központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi
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Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
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ebből a tárgyévre jutó összeg:
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{&dxtmk exer
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tárgyévben folyósított összeg:

13 333
o

Támogatás típusa:
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Tárgyévben feIhasznált összeg részletezésejogcímenként
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Felhalmozási

Osszesen:
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{x §ssary a á&t§"€nri
r*€rkeatéig"

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
t*m*6*tás m*r*dvr&nye, m*l1rct a Köe*l*pítrr$ny müköd$sre t*rrdítattn-lnk a. *l}.!"3. &ri ü&mog,*tés

Az uzletl evDen Vegzeü TopD teveKenysegeK es programoK bemutatasa
§zc*iá!ís és t*m*tégi *eg*ly klfix*té,s §"§4* *Ft.
Kcgeor*e*s és mry*rnl$keeÉs kö}tsfu* 4t6 *FL
eq,ix*rs*k *tth*n$nk f*nnt*rt*séra 3P& *Ft
§isfcgh&N #gern*lt*tése ffií. *Ft"
Ler,rClltéri kutatfu 144 *Ft.
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