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kettős kön}ryviteIt vezető egyéb szervezet egvszerűsített|
éves bószámolója és kö7hasznriságl meÍik|et I n^-,o,

2019. év

A szeÍvezetet nyi|vántartó bííóság megnevezése:

]. Fóvárosi Törv

Bekü|dő neve (UgyÍé|kapu Vagy céqkapu)

eszenszky Mikiós István

Kitö|tő verzió:2,96.0 Nvomtafu ánv verzió|1.2 Nyomtatva: 2020.09.21 09.49.42

szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

Magyarországi Mindszenty AIapítvány
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A kettős könY!.vite|1 vezetii eRyéb szeryezel egys/eríisí|ett
éves bészámoló|a és kö7hasznúsági me||éklel PK-)42

2019. év

A szeÍvezetet nyi|vánhnó bíróság hegnevezése:

01 Fóvárosi Tőrvénvszék
|dőszak terjede|me: .oe- e" ffi

Válassza ki' hogy a beszámo|ó {és kőzhasznúsá9i mel|ék|et) a a|ábbiak közü| me|yikre vonatkTzik!

B
!b' logi szemé|y szeruezeti egység (szárm az tatott j ogi szem é |y)

rirecekéV! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

Magyarországi Mindszenty AIapítvány
s2eruezet székhé|ye:

Irányíó*ám: f!!1 ]

szeruezet / Joqi szemé|y szervezeti egység
képVisé|ójének neve:

KéPviseló a|áirása:

Nyitvánlartási szám:

szeNezet / Jogi szemé|y széruezeti eqység adószáma:

IrányítóYám: EEEE
r oztelÜ et ]e|ege ].;; l

fl Ajló:tr-l Lépcsóha: f 
_-l EmeLet:

Jogi szemé|y szervezeti e9y5ég neve;

JTgi személy sz€ívezeti egység
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Kitóhő verzió:2.96'0 Nyomtatvány verzió:1'2 Nyomtatvar 2020.09.21 09,49,42



A k€ttős kónywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámo|ója és ktizhasznúsági melléklet PK-542

2019. év
sze|ve2el / Jogi szemely szerve7eti egység neve:

Magyarországi Mindszenty Alapítvány

Az egyszerűsített éVes beszámoIó mér|ege

E)őző év

EszKÓzÓK (AKTlVAK)

A' Befektetetieszki'zÓk 5 72? 5 946

5 727 5 946

lI Befenetett pénzug} eszlozok

B' Forgóeszközök 53 740 63 113

2749 16

51 031 63 097

c' AktíV dóbe e|határo ások 0 a
Esz|.ozÓX ÓssZEsEN 59 507 69 067

FoRRÁsoK (PAssziVÁK)

D' saját tike 4! 46! 67 175

|' IndU ó tóke/jegyzeLl to|e 100 100

| ' TőkeVá tozás/ered mény 37 444 4L 36t

]V' Éítéke ési taÍta|ék

V' Tá oveVi e edménV a|aDleVé|.envSéobo|(|d:hasznuteve|ényséqbo|]' 3 87? 25 ?L4

V|' TárgyéV] eredményVá||aIkozási leVékenységbó

F KÓte|ezettsegek 1a 045 1431
], Hátrasoro t köte|ezettségek

' HosszÚ |ejéÍaiÚ !öte ézé|tséqek 15 400 o

|, RöV]d ejáratú köte|ezettségek 2 643 1431
G' PassziV idŐbe|]e határo|ások 1 61

FORRASOK OSSZESEN 59 507 69 067

KiroItó veIzió|2'96'0 Nyomtatvany Veízi0:1.2 Nyomtatva: 2020.09.21 09.49.42



A kettős könylryite|t vezető egyéb szervezel egyszerűsí1ett
éves bószámolója és kö7hasznúsági me[|elrlet PK-542

2019. év

szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység n€veI

Magyarországi Mindszenty AIapítvány

Az egyszerúsített éves beszámo|ó eredménykimutatása

Vá |a kozási tevékenység

1 Enekes tes netlo arbevete e 6 ta7 493 6 LA1 493

2 Aktivá t saiát te|jesítmények

3' Eqyéb bevéle ek 4977L 61762 49771 61 762

a apítótó| kapott bef zetés

4977r 46 370 49777 46 370

6 131

4' PénzÜgy műVe etek
984 24 9aa 24

A' Összes bevétel (1+.2+3+4) s6 946 62 279 56 945 t2 2?9

ebból közhasznÚ tevékenys'.g
56 946 62 ZB9 56 946 62 289

5' Anyaq]e||egLl ÍdroIditások 37 795 t7 770 37 795 r7 770

6' Szemé yi]e Leq|] ráÍoÍdíiások L4 5t3 15 504 14 513 15 504

ebbő|: Vezető lisztségViselók

7 Eíte|csÖk|enesr e|Ías 366 419 4L9

8' Egyéb ÍáÍord itáso k 75 2 763 75 2 763

9j'PénzügyiműVeIetek
3ZO 109 320 109

B. Összes íáÍordÍtás
(5+6+7+8+9) 53 069 36 565 53 069 36 56s

eblról: kÓzhasznÚ tevékenység
53 069 36 566 s3 069 36 566

c' Adózás e őttieredmény
(A B) 3 877 zs 1L4 3 877 25 7L4

10 AdóÍzetés kÖte ezettség

D rargyev eredmeny (c ro) 3 877 25 7L4 3 817 25 714

Kitöhő veízió|2'96.0 Nyo mtatvány verzió:1'2 Nyomtatva: 2020.09.21 09.49.42



A kettős kön}^/vitelt vezető egyéb szervezet egJszerúsitet1
éves bószámolója és közhasznúsági melIeklet

2019' év

Magyarországi Mindszenty Alapítvány

n. 
"sys'"rí|sít.tt 

oves beszámo|ó eredménykimutatása 2.

Vá|]a|kozás tevékenység

A, KÖzpont] kÖ|tségvetes

normatLV Iamogaras

B' He]Vi önkormányza!
kö|tséqVelési tánrogatas

ebbó|]
normat v lamogaras

c' Az EuróDai Unió stluktuíá|ls
a|apaboI, iIe|Vea Iohéziós
A ápbo] nyÚjtott támoqatás

D. Az Europa Un]ó |ö|tseg
Vetesebo iagy má5 á|amlo|.
nemzetkozi szeNezettol
szárnraz ó tánrogatás

E A szemé|vi ovede enradó
meo hátarozótr Íesze neI az
ado'zo rendeIIezese szer n|i Íe
haszná ásáró|sZó|ó 1996' eV|
CXXVL'tóÍVénv a apián átLrta|t

F Kozszo]gá|tatásl bevéte|

sze-rve,et /.:og. szemety sz€rvezeti egys€g neve:

Kitöltő v€rzió:2'96.o Nyomtatvány verzió:1.2

Az adatok konwvzsga atla

Könyvvizsqálói záradék

a á Vannak támasztva

Nyomtatva: 2020 09 21 09.49 42
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A kettős kön\.wi(e|t vezető eevéb szerveze( egyszerűsített
éves bószámo|ója és kö"Áasznúsági met-|eklet l n^-,",

2019. éY

.1' szervezel / Jo9i szeme|y szerue7eii egység dzonosÍló adatai

Magyarországi Mindszenty Alapítvány
1.2 székheIy

EEEEI *"*"=

Lépcsőház: l___l Eme et: [ l
1.1Jogi szemé|y szervezeti egység

r:azszam T l répcsoiraz f 
'] Emeetl f -___l

1.4 Nyilvántanási szám:

1'5 szeruezet / Jogi szemé|y

1'6 szeruezet l Jogi szemé|y
képviselójének neveI

b-Elol o /EEEEEFITL /lil.l.Fl
E_E- 0lol0lslol6 0

EEEEEEEE-E-EE

2. Tárgyévben végzett a|apcé| szerinti és közhasznú tévékenységek bémutatása

.]dszen.y Jóse' b'i'eos vég.éndeteré.}e. megÍoga|ma.t! s?é||émi ó.6kségé'g| Tsszhangba és a
ap'rvány szemé|yi és eyagi |ehelrségg.ék liiggvényét}*:

Mindsze.t'J&séf bít}o.3s.yo.itá.ásb& aeg'€|e.t vaqy kéz|..rba. [e96rz{'t| miivei.e.<
9e||eni drókségének ápo|á*' nr.véi kiadásátrak €|.nr.zdiiáR;

Mindvéntli 3ózsef bíbo.os' eszÉ.gom' ér*k bo|d9gqá és szenné aval.'si ügyéneK -
kaPso|áros k.tatóúu n kának émogat.í:sa'

magyar keró|'kus biré|eti, k.'zr'ségi' nrye|és.{krat!ási' ku|turá'5 t*éke.ységek
og*Ésa: i|y€n ;élokáI9o'9'. kÓnyvetq |.dványok, cikkek ra.!|mányok, kegYrá€yak glÓá||ítr{g'

3. Közhasznú tevékenységek bemutatisa (tevékenységenként)

3'1 Kózhasznú tevékenység megnevezése: atás szerv' Mind5,ehry hercegprimas bortÓnebe

3'2 Kózhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfeIadat, jogszabá|yheIy:

Véde|méró| szó|ó 2001. évi Lx|V' tv. 5 (1) bek

3'3 Közhasznútevékenyséq cé|csoponja: Mindszentv.tiszte|ők. eqvháztórténeIem iránt éÍdek|ódók

3'4 Közhasznú tevékenységbó| részesú|ók létszámaI
3'5 Közhasznú tevékenység fóbb erédménye|:

100

iFegarxxlvált<ereté'*2o19.s2éP1émb€.22'énneqyl€B..k.]ssár{rszeíP*.kM.ndszénty
íborN €gyknr. biíónébe'

Kitö|tó veíziT:2's6'0 Nyomtatvány VeÍzió:1'2 NyomtáNá: 2020'09.21 09.49'42



A kettős kön}.wite|l vezelö egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági me|lék|et I pr<-s+z

2019. év

1. szeruezet / Joqi szemé|y szeruezeti egység a2onosíti adatai

Magyarországi Mindszenty AIapítvány
1.2 székhely

EEEE re,eeu,es:

Éme|et f___l
1.1Jogi szemé|y szervézeti egység

1.2 székheIy

lazszam: FI repcsőna FJ emetet f ''-l

1.4 Nyi|vántaíási szám:

1'5 szewezet 
' 
Jogi szemé|y

1''6 szeNezet / Jo9i szemé|y
KepvrseroleneK neve:

FIIFF /lFfilFFfsI,Ff 
I 
/lrFE4

m_p[_róloroIEIordo
.NEEEEEEE_.E-EE

2. Tárgyévben végzen aIapcé| szerInL| és l'özhasznú tevékenysé9ek bemuláuisá

ndszenv 
'ó?sc. 'Íba'.s 

vég.9|.lde|et.|'en me!.ogálmaz3tt sze||emi . dsvhangbÚ és a
.'tvá.y szé'né!y és á.yag. 

'ehéröségá€k '.iggvé.:él'eE:M'ndsze.ry lóz*Í bíbo.s .yon'ta€s'& megie|e.: 
'?gy 

kéu...tban nre9óízon múveinek
dozás. sze||€mi ö.ökségé.€k r1po|]ás& müve. kjadásán3k e|öma.:1á9;

Mindszenty József bíbo|os' gszterqgmi é.sek ]ro|.logg. és 9enné avaÉsi Úgyéne( a
kápM|atos klta.óm u n knílak t.imogaI.i* j

magyar kato|.kus hité|eti, k.'!öss4]i' .$e|é3.{'íarási. .&]'!ráis t*ékenységek
ogaÉ$: j lye! .él okáI szo'gál ó konylgk| kiadvá.yo& c|kkek ta...*áY.& kegyLiígyak e|éál|ítása"

3' Közhasznú tévékenységek bemutatása (tevékenyséqenként)

3'1 Közhasznú tevékenység megnevezéseI Kommunista arcé|ek c. ké2iratáhak kiadása
3'2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfeIadat' jogszabá|yhely:

Véde|méró| szó|ó 2001' évi Lx|V. w' 5 í1) bel
3'3 Kozhasznú tevékenység cé|c5opoíiaI Mindszentv.tiszte|ők' & eqvháztönéneIem iránt érdek'
3'4 Közhasznú tevékenységból részesü|ók |étszáma:
3'5 Közhasznú tevékényséq Íóbb éredménye|:

looo

aPírványu.'< 2o1g b.. 
's.olFalráá 

korá'bi éveld}x P|kezdelt kiadási Prcjektér' Mé|ynék kérétébal
.ér'yg.ty !'.l'r.e |evé|.áfÚnlc]atr ta|á''aló kézira|.ir resszÜk közzé.

Kitó|tó verzió:2'96'0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020,09.21 09,49,42



A ke1tős kön!.vYite|| veZető ePvéb szerye7el egyszerűsített
éves bószámolója és köihasznúsági me|-|éklet I o,. ,o,

2019. év

1' szervezet / Jogi szemé|y szeruezeti egység eonosító adatai

Magyarországi Mindszenty AIapítvány
1'2 székhely

E|l;]E Teeeijés

Lépcó haz f 
'__l Eme|et f 

'l

1'1Jogi szemé|y szervezeti egység

1.2 székheIy

rrazszam: FI répcsóláz: FJ emetet: FI
1'3 Ügyszám:

1'4 Nyi|vántartási szám:

1'5 szervezet / Jogi szemé|y

1.6 szeruezet / Jooi szemé|v
képvise|ójének nele:

I 
ollfo n / m @EEF| l 

/E].I,Ttl

E-m-Fl.foElof6bl
EEEEEEEE-E_EE

2' Tárgyévben végzett a|apcé| szerinti és közhasznú tevékenységék bemutaüása

.|:J9enty Jó"*Í biboíos !ég.é'dé|erében meg.ag'm-orr 9e|lemI d.orsésé'e| Összha.gba és a
5zemé|y' és *yág. IeheÍöségeinek l.]ggvé.}ébe.:

Mindszenty 
'ózsef 

t}'b.ros nyomtaés.}a me!'e|ent vagy kézirarba! megóEó:t müveinek
*et|emi órókségének á'b|:i$, múv€i kia.lásáMk €|ómozdí1á*;

Mi.d szenry Józ seJ .íb...s. eszrergem' é.*k boldoggá és szenné ava.isi Úgyének' a
k4p€s3|atos kutarómunká.at tánoqaÉsáj

magy4 kato|ikus b.ré|éti' közö$égi' .$e|ési{]íaÉsi, kuhurá's tevéké.ységék
9*És* ilyen cétokáI gotgé'ó k.nyvek' k!ádvá.)B|.. elkkek' ranu|mányok' kegY{á€yak e|ö.i||ír.is'á'

3' Közhasznú teVékenységek bemutatása (tevékenyséqenként)

3'1 Közhasznú tévékenység megnevezésé: Káro|v Kirá|v Ima|iqa nemz' találkoz. me

3'2 Kózhasznú tevékenységhéz kapcso|ódó közÍeIadat' jogszabá|yheIyI

vedeImerol s7o|o 200l' évi I x|v. tv' 5. (1) bek'

3'3 Közhasznú tevékenység cé|csoponja: Bo|doo Károly király tiszte|ői, d egyhiáztört. iránt éí
3'4 Kijzhasznú tevékenységbó| részesü|ók |étszáma:
3'5 Kozhásznu revékenyséq fobb eredménye|:

100

orton*éllel atapírvár:yrnk réndEte meg a ráf3|y Király Ima|iga nem?eúözi vézetéségének
ákozóiáL A gy'.&.e AusztÍiiábó|, cseiio.*ágbTl, szIovák'á!ó: és e EqyesÜ|r Ál|Úokbó' érkárek

Kitö|tó verzió:2.96'0 Nyomtatvány vérzió:1.2 Nyomrátvá: 2020'0s.21 09'49.42



A kettős kön}"Vvitelt vezető egyéb szervere( egyszerűsí|e|| i
éves beszámo|óia és közhasrnúsági me||ék]et I p'.--..,

2019. év

1. szeruezet / Jogi szemé|y szeNezeti egység azonosító adatai

Magyarországi Mindszenty AIapítvány

Hd /" : 22 L.o.so'r 

- 

la.l"l

1.1Jogi szemé|y szervezeti egység

1.4 Nyi|vántanási szám:

1.5 szeruezet / Jogi szemé|y

1'6 szewezet / JooI szemé|V
kepviseIoiének ne've:

I 
oFro E /mEEIEELE /EFI,FI

m-p[-róIorolc|ó];|ol
EEEEEEEE-E-EE

.EEEE

2. Tárgyévben végzett a|apcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

indszétrty lózsef bíboros végrende|erébe. m egfoga' mazott sz€| 
'em 

i ö.a,Gégé'?| osszhan{|'án es a2
szemé|yi és a.yag' jehetösfu einek fijggvényébe.:

Min!szen$, JózseÍ bílJo|os nyomtárásba megje|enr vagy kéz'Bl'atr aeg6P{'n mÚveinek
9é||eBi örökségénék ripo|.ig, mÚvei kiadá&ának elénrozditá*;

Mindszenty József bíboros' szteígom' ér*k bTldTg9á és ye.é x.Ési .gyének. e
kapcso.átos kU.atómun|o{.ak r.{mogaÍr{g;

magy.r ka:..ikus t]ité|eti, közossq]i, new|égi'Tt<ratási, k!'í].á.s r.?ékenységek
oqaÉs: i|yen cé|olát szo|qá|ó ki'nyvék' kiadványoki cikke& la.'.máry.( k.gyráryyak elr"{|ít.ísa"

3' Kózhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3'1 Közhasznú tevékenység mégnévézésé: Pa|vriuat |\iIrasa és |ebonvo|itása

3'2 Kózhasznú tevékéhységhé2 kapcso|ódó közfeIadat. ioqszabá|yhe|yI

véde|méról szT|T 2001' évi LX|V. tv' 5'g

3'3 KózhasznÚ tevékénység cé|csoponja: a kortárs maqvaí eqvhá/múvészel múve|.ji és kedvA|ói
3'4 Ki'zhasznú tevékehységbó| részésü|ők |étszámaI
3'5 Kdzhasznú tevékehység Íóbb eredménye

30000

VáÍosmajori lemplom a 20' szi{2ad. maqyd mÓvé9..és k.|ónosen á'z e9yhó2mÚVészér kjéfre|kédT
téke. Az éDÍIészekhez ná.su|t mi$ a|kotók.&én valt.'' 3sszn|]vészeti a|kotás. Úe|yet mé|tá.
Ivánítottak mÚem|ékké'

Kitó|tó verzió:2'96'0 Nyomtarvány verzió:1'2 Nyrmtatva: 2020.09.21 09.49.42
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A kettős köny!'\r'itelt Yezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámo|ója és közhasznúsági mel|ék|et PK-542

2019. év

7' Közhasznú iogá||ás megá||apítasáhozszükséges mutatók

Éőző év |1) TárqyéV (2)

B. Éves összes bevét€| 56 946 62 279

c' A szemé|V| |övedeIemado meqhatározott részének e
ádTzo lendá|.ézese szerin(i ÍeIhászna|asaro| szo|o
1996' éVi CXXV|. ti'ruény a|apián átuta|t összeg L77 lo4

D' KözszoIgá|tatási bevéteI

E' Normatív támogatás

F. Az Európdi Unió s|lukluíá||s alap]aibó|' i||€tve
a Kohéziós A|ápból nyújtott támogatás

G. Kolrigá|t bevéte| [B'{c+D+E+F)l 56 829 62175

H' osszes ráfordítás (kiadás) 53 069 36 565

|. Ebbő| szemé|yi j€||egÚ ráÍordÍtás L4 513 15 504

J' Közhasznú tevékenység ráf ordíiásai 53 069 36 566

K' Adózotl eredmény 3 477 25 7!4

L. A szeruezet munkáiában közreműkódő ktzérdekű önkéntes
tevekenVséoet véozo szemeIvek száma
ía kozérí|ekü onkdntes tevékénvséoloI szo|ó
2oo5' évI L)(xxVIl|' törvenynel ineg:ÍeIeITen)

Erófo|Íás e l l átotts ág n utatói

Ectv. s2 5 (1) a) [(81+82y2 > 1.OAA.O0A, - Ft] B !
Ectv 32 S (4) b) [K1+K2>=A] a !
Ectv. s2 t (4) c) [(t1+t2-41-42)/(Hl+H2)>=0,2s] a !

Tár s ad almi tánogatottság n utatÓ]

Ec^/.32 5 t5)a) [C ]+C2)/(G L+G2) .=a o2l ! x
Ecfu 32 É |5) b) [|J1+J2)/|H]+H)>=a 5] tr !
EcLv' 32' E (5) c) kL1+L2)/2>= 1ofó] ! B

szervezet / Joqi szemé|y szervézeti egység n€ve:

Magyarországi Mindszenty AIapítvány

Kitö|tő verzió:2.96'0 Nyomtatvány verzió|1'2 Nyomtatvar 2020.09.21 09.49.42


