
kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
éves beszámolója és közhasznűsági n

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi T

Bekü|dő neve (Ügyfé|kapu vagy Cégkapu)

Jeszenszky Miklós lstván

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtawány verzió:t.I' Nyo mtatva: 2OZZ.O5.2O 10.00.52

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyarországi Mindszenty Alapítvány

Nyilvántartási szám: m_ffi_ Tárgyév: t,IoT,-]-f
ldőszakterjedeIme: eoész év ffi töredék év! EEEE-EE_EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete időszak vége
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egJszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I PK-742

2o2I. év

A szervezetet nyi|vántartó bíróság megnevezése:

Fóvárosi
|dőszak terjedelme: eoész év ffi toredék év ! EEEE - EE _ EE EEEE _ EE - EE

időszak kezdete időszak vége

Vá|assza ki' hogy a beszámoló (és közhasznúsági me!|éklet) az a|ábbiak közül me|yikre vonatkoz.k!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi szemé|y)
x
!

Szervezet neve:

Magyarországi Mindszenty Alapítvány
szervezet székhelye:
IrányÍtószám. EEEE TelepÜ|és:

Közterü|et neve: Közterü|etje||ege: |F_-l
t___-l AJtó: |-_----lHéuszám.' E___--f Lépcsőház: t_l Eme|et:

Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám. InnI TelepÜlés:

Közterü|et neve:

Házszám.'

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

t----l Lépcsőház: [--_l Eme|et: t----l Ajtó
t-----_l
'l----_l

m-m-lolololElol6R

I oldöl oum E oFI,ETl /lTl 91 9|,íl

EE]EEE]EEE-E-EE
szervezet., Jogi szemé|y szervezeti egység
KepvrseroleneK neve:

Képviselő aláírása:

Ke|tezés:

Budapest EEEE-
Kitö|tő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verziő:7.'L Nyomtatva: 2O22.O5.2O 10-00.52



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I PK-742

2o2I. év
szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyarországi Mindszenty Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Adatok ezer forintban

E|őző év E|őző év
heIyesbítése

Tárgyév

EsZKtZtK 6xrívÁr;
A. Befektetetteszközök 6 623 49 989

l. Immateriá|is javak

||. Tárgyi eszkcizök 6 623 49 989

| |l' Befektetett pénzÜgyi eszközök

B. Forgieszkozök L337L4 125 306

|. Kész|etek 0 LO47
||. Követe|ések 734 29

|||. Értékpapírok

|V. Pénzeszközök 132 980 L24230
c. Aktív idŐbe|i e|határo|ások 7 L7

EszKtztK tsszEsEN L4o34É. L753L2

FoRRÁSoK 1ensszívÁrc;

D. Saját tőke 136 873 L73 02L
|. |ndu|ó tőke/jegyzett tőke 100 100

| |' Tőkevá|tozás/eredmény 67 075 L36 773

Il|' Lekötött tarta|ék

|V. Értékelési tarta|ék

V. Tárovévi eredménv a|aptevékenvséobő|
(kÖZhaszn ú tevékénység bő|) 69 598 36 148

Vl. Tárgyévi ered mény vá| |a|kozási tevékenységbő|

E' Cé|tarta|ékok

F. Köte|ezettségek 3 41"4 2227
|. Hátrasoro|t köte|ezettségek

| |. Hosszú |ejáratú kötelezettségek

|||. Rövid |ejáratú köte|ezettségek 3 41.4 2227
G. PasszÍV időbe|i e|határo|ások 57 64

FoRRÁsoK tsszEsEN L4034É, L753L2
Kitö|tó verzió :3.14.0 Nyomtah,ány verzió: 1.1 Nyomtatva: 2022.05.20 10.00.52



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznűsági melléklet I PK-742

2o2I. év
szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Azegyszerűsítettéves beszámoIóeredménykimutatása Adatokezerforintban

Alaptevékenység Vá|la|kozási tevékenység tsszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtése

targ1tév

!-' Értékesítés nettó árbevéte|e 2 698 LLIO 2 698

2' Aktivá|t saját te|jesítmények

3" Egyéb bevéte|ek L25702 LO1-O2S L25702 101 029

ebbő|:

- tagdíj

- a|apítitó| kapott befizetés

- támogatások r20 L27 L54É'8 LzO LzL t5ffi
ebbő|: adományok 5 581 14 038 5 581 14 038

4. Pénzüovi műveletek
bevéteIei-. 238 166 238 166

A. Összes bevétel (L+-2+3+4) L27 LLO 103 893 t27 LLO 103 893

ebbő|; közhasznÚ tevékenység
bevéteIei L27 LLO 103 893 t27 LLO 103 893

5. Anyagje|legű ráfordÍtások 37 405 35 317 37 405 35 317

6. Szemé|yi je||egű ráford ítások 19 309 22994 19 309 22994
ebbŐ|. vezető tisztségvise|ők
tunatasal

7. Értékcsökkenési |eírás 676 t2L7 676 L2l7
8. Egyéb ráfordítások t I 209 L I 209

9. PénzÜovi műveletek
ráfordítasái 21- I 27 I

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 57 4L2 67 745 57 4L2 67 745

ebbó| : kcizhasznú tevékenység
ráfordításai 57 4t2 67 745 57 4L2 67 745

C. Adózás e|őtti eredmény
(A-B) 69 698 35 148 69 698 36 148

10. Adóf izetési köteIezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 69 698 36 148 69 698 36 148

Magyarországi Mindszenty Alapítvány

Kitö ltó verzió : 3' 14.0 Nyomtatvány v erziő:.I.1. Nyomtahra: 2022.05.20 10.00.52



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszeríísített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-742

202I. év
szeruezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyarországi Mindszenty Alapítvány

KönywizsgáIói záradék
Az adatok könywizsgá|atta| a|á vannak támaszfua. ! tsen m Nem

Kitöltő verzió:3'14.0 Nyomtatvány verzió:L.L Nyo mtatva: 2022.05.20 10,00.52

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. AdatokezeÍforintban

A|aptevékenység Vá||a|kozási tevékenység Összesen

előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tá|gyév előző év előző év
helyesbÍtése

targyév

Tájékoztató adatok

A. Központi kÖ|tségvetési
tamogatas 60 000 0 60 000 0

ebbő|:
- normatív támogatás

B. He|vi önkormánvzati
kö|tségvetési támo-gatás

ebbő|:
- normatív támogatás

C' Az Euróoai Unió strukturá|is
a|apiaibó|. í||ewe a Kohéziós
A|ápbó| nyrijtott támogatás

D. Az Európai Unió kö|tséq-
vetésébő| úaqy más á||amÍó|'
nemzetköz i sZ-ervezenő |

származó támogatás

E. A szemé|vi iövede|emadó
meohatározótf részének az
adó.zó rende|kezése szerinti fe|-
haszná|ásáról szó|ó 1996. évi
CXXV|.törvény a|apján átuta|t
osszeg

LzL t37 L2L L37

F. Közszo|gáltatási bevéte|

G. Adományok

.!Í'
{;



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l PK-742
2o21. év

1. szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Magyarországi Mindszenty Alapítvány
1.2 Székhe|y
Irányítószám:

KözterÜ|et neve: KözterÜ|et je||ege:

Hétzszám.' Lépcsőház: t

1.2 Székhely
Irányítószám:

Közterü|et neve:

Házszám r-_-_l Lépcsőház:

t.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység adószáma: EEEEEEEE-E-EE
7.,6 szeruezet l Jogi személy szervezeti egység
KepvrserojeneK neve: Kovács Gerge|y

EEEE

0lol0l5l0l6l0

1'1 Jogi személy szervezeti egység

2' Tárgyévben végzett a|apcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

in.dszenty J.lesef bíbtxrtrs v.égrend*|eté|r*n. n'legfrga|lltaz#& seel{*ml *issaha*Eb*n. és a*
szenré|yi és anyagi l*hfi Óssge| nek ÍÚ g gvényáÍren :

fiÉtind.sz*nty 'JózseÍ bfb*r'{}s nyomtatást}*n' 
'l}*gjgt€{tt 

w+sy kézir*tfr*rl nregöÍz{itf rnüveinek g.*nd*zása"
ell*rni {irií*tsÉgén*k ép*!ás*, tlriilsti kiadásá'rrak *l$moadítás*;

híÍindszenrY Jóesef bÍhor{ls" *sEt*rs.Üxni *rsek hold*.ggáásszenttÉ aviatási tiEyÉm*|6 áz fraE*l Íqpcs*latos
u talórn u n keín ak tán} ogatásá;
nr$s3..ar kárelik|'rs hit*I*ti, kÍit{iss€si, nev*IÉsÍ-s}fiffi*5i, tillttlfá]ÍÍs tevéÍc*r*y*égel* tsrrrogxtása: ilyer'l

9á|6 l*Íinyv.*lq kiadvá*.ryo{c" c.|dt*k. t*fiUlmányolü teegyüárgyak e|öál|átésö" terleszÍ*se"

3. Közhaszn ú tevé kenység e k bem utatiísa (tevékenység en ként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: t.

3'2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közfe|adat, jogszabá|yhely: 991. évi xx. tv. 121's a'-b' pontja

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységbő| részesüIők |étszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

{tfi.indszénBmeí'nr |" snreleti }üáJlításe *gyedtil*Ild' ffiádo.rr; a teg.!6qlpsi2o7üblÍ rnt|e€Í'frrtÉ*n.n.lÍÉai ésEkiiE
haszmálv*o int*rakÍív*rl nrutasa he RdliÍ}.d.sr:afi.tp sózstt tq|j*s é*etiÍti*t és Íratl*|a uut.n i's €|ö tiszÍeletÉL A
i*lírfu myiüssá 2sE2 ng*rán vár*tan*"

Kitö|tő verzió:3.14'0 Nyomtafuány velzió:.I..7. Nyomtatva: 2022.05.20 10.00.52



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pw-z+z

2o21. év

1. szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Magyarország i M i ndszenty Alapítvány
1.2 Székhely
|rányítószám:

Közterület neve:

Házszám: 

- 

Lépcsóház: Ajtó:

1.2 Székhely
lrányítószám:

KozterÜ|et neve:

t.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartiísi szám:

1.5 szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység adószáma:

L'6 Szeruezet l Jogi szemé|y szervezeti egység
KepvlseloleneK neve:

l 
oE-l_o |-óuffi EEEEEI /hl 9l 9F]

m-m-EololEl016-10l
EEEEEEEE-E-EE

Kovács Gerge|y

1.1 Jogi személy szervezeti egység

2.Tárgyévben végzett alapcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

n.l egf*g*! maaox szellemi tirii-ksfu év*| össe}rmtgbeil 6x az
xpítvány szgnr.á|yi és *ny*g* i gb*tss& ln*l{ Íit:gEv*ny*ben:

h6.;nd.s7enity Jlzseíb{bcr'as nygÍnÍEÍást}6n' *r€gj#gni vryy kÉziratb*n ÍBre$BrzöltrníÍu*ir*ek g*n.d*zása'
ell€ffi i eir*ÍksÉgérr*k á.ps!*s*' m*lrei ki*dásénak *!*m*zd{lág*;

bllindszenty "}óasef t}ítroros" gsEt€r$ürni €rsek hc|ttog.gá ss szenns gre+tási iigyéne*r" öa €aEÉl 
'{ápcsü'Bt$sutatón.l u n ká*ak tám og atása;

masyar kffe3ikus ftj!Éréti, kÉí'z{isségü, nevglési'ak*at*Ei, $ftrltuíálig t*rélcenységelc tlilrt*gem*sa: Ílye'l
olgáJr }ffinyvetq kiadwtrry+ lq *ild{gk. t*nu|m*nyolt' k*g3rtérgya* g|öál|ítsseo terieszÍ.É*e"

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Mindsz' É|etkapuk életaitók című kiá|l. meqrend.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfeladat, jogszabályhe|y: 2oo1. évi Lx|V. tV.5.5 (1) bek.

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja: 2oo1. évi Lx|V. tv.5.5 (1) bek.
3.4 Közhasznú tevékenységből részesÍi|ők létszáma:
3'5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

títá'*hpz |<ísér6**nr!*zvsn:3rká*t vee€tésekeq Í!*rrrvetit*s{ {'innepi m.*g*m|ék*zést és szÍnlr.4ei *I&Mást
annelyekerr * sagmbg&*tyi :k{i?.éFiskolá*t csoportj*io 1Í*l*ffi.Írt zarátr}do{tcsopsrt$k v€tt€k

t

Kitöltő verzió :3. 14.0 Nyo mtatvány v erzió:7.'t Nyomtatva: 2022.05.20 10.00.52



A kettős könywítelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I prc-z+z

2o21.. év

1. szervezet l Jogi szemé|y szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Magyarország i M i ndszenty Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:

Közterü|et neve:

Házszám: tr______] Lépcsőház:

1.2 Székhe|y
Irányítószám:

Közterü|et neve:

Házszám: t Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 szerv€zet / Jogi személy szervezeti egység
KepvtsetoleneK neve:

FE-o A TEEEEEEm /E el sf4l

m-m-lolololElolo-l-dl
EEEEEEEE-E-EE

Kovács Gergely

1.1 Jogi szemé|y szervezeti egység

2' Tárgyévben végzett a|apcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

*ózsef bík*yE*s vég rend*l*t**b*n megf. g*|nraag*tt sz ell*nti tisszhangban és az
ínrány ÉEgm.á|yi *x *nyryt tffwt&sáséine|4 Íi'igffVén}É*s€$1;

&6indsÉen.t}r 3'ózseÍ b{beros *y**mt*tásharl Ílr€gj*!.Erlt vxqy kÉzir*tban n.regsrz'iíürnfiv*inek'g'on'dozáse"
cir*Íksfu*rr*e áp*láffi. ml:$gi .ki*t|ás*rr*fi *Ism.gzs.{tá.g*;

!6indsz€n.ry.?ógse' t}íbeT{}s' GsatÉrgeflri áíBek bsldssgá És szenné *varási *iEyén**6 'üu *Eael ftap*srrJarels
un káxaft rá+nog*.tás.*;

nl*syar kffellklÍö h.itÉleti, tÉ{'zrÓgssgi, rrev*lési-ohtatás., Eftrürllr'ális te*rélcenysé.g*lc rsmoEatá*a: ;!yen ü.é!

kdiíi.}fi'*K {eiadvi*ny*€q cikk€{q tenulm*n}rstq l{esyÉfgyak elöá|lírásan t*íi*sz'*gg"

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szervezese
3.2 Kozhaszn ú tevé kenység hez kapcso | ódó közf e| adat' jogszabályhely : 2oo1. évi LxlV. tV.5's

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: tanárok' hitolÍatók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesü]ők Iétszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

t*Iru|má$yi v€rg€ll!Ít 
't. 

g.f-E' {}sz skB|ás&t( sEáÍitáre ífÍir*' '!6.

100

Kitöltő verzió : 3. 14.0 Nyomtatvány velziő:1-'7 Nyomtatva: 2022.05.20 10.00.52



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszeríísített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I PK-742

2o21. év

1. szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység azonosító adatai

1,1 Szervezet

Magyarország i M i ndszenty Alapítvány
1.2 Székhe|y
Irányítószám:

Kcizterü|et neve:
EEEE Te|epü|és:

Házszám:.

1'2 Székhely
Irányítószám:

Közterü|et neve:

Házszám Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 NyiIvántartási szám:

1.5 szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység adószáma:

Emelet: |-1

L,6 Szeruezet / Jogi személy szervezeti egység
KepvrseroleneK neve:

FEI-o fdlffi EFEEfl 4 4 el eFl

m-ffi-lolololElol6fol
EEEEEEEE-E-EE

Kovács Gerge|y

1.1 Jogi szemé|y szervezeti egység

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

lr'dszelrt}í"}&zsef bí&*rgs vrágrendetetébnÍ} Ínesfeg*lrnaE*ltt szel{*nri ,{*rÉ!.ksÉgéve| riis*ahangban €s ae
szenrélyi és anyaEi ! Elt*ti'5sgEtn i{ fíiqgvényÉbe*:

a6..Írdszen.qí ;}tilzsgÍbíhsros nxreimtafásban. meEj*!*ntvryy k6zinatfuam m.eg8rz{itt l}rsv*!nek gondozás**
|enni tlrrű.ksÉgén*I{ ráptr|i*sa. .mijtgi ki*dásána& *!*mc;dÍtss*;

Mindszenty J.óxsef bib{}}6*, gsE ergsmi r{rsek b+ld*ggá és sz.entts evatÉsi iis rán.*k' éz gaagl f<apcsrrl*tos
tlsmun|e*n.*|q. tánr.*gxtás*;

n:Éts3far kj*[&|i*{rrs hit*l€ti, t4tízőss,Égi, ít.gv*|6gi*í${r*iésin ${$lruráÍÍE tgt'élaenys@*lc tsmsg*táse: i|y.e't
6 tr{in3n**lt. kiadv*ny.o|q *ihlr*k' t**ulm*nyotq kegy.t*rgyak *|ő.állításan t*rieszÍ**e.

3. K.izhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3'1 Közhasznú tevékenység megnevezése: és imaest szervezése
3.2 Közhasznú tevékenység hez kapcso|ódó közfeladat' jogszabá|yhe|y: évi LX|V. tv,

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja: afri kai kereszténvséq he|vzete i ránt érdeklődők
3.4 Közhasznú tevékenység bó| részesü |ők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

sEgpt*fnb.*r s.én = e hBerTr:Egtl$}EÍ E$ch*$5zti|eE"|s l{&f*gÍ€,sszl.l.s|tgz líe?gss| Szer}t
gy*:!$k tBrnplgrn.lraft zenss ez€rltségií'tádi*st és heszélgetésl szerveatl.lrrk
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznűsági melléklet I px-z+z

202l. év

szervezet í Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

Magyarországi Mindszenty A|apítvány

7. Közhasznú jogál lás megállapíüísához szükséges mutatók Adatok ezer forintban

Alapadatok E|őző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevéte| L27 LLO 103 893

ebbő|:

C' A személvi iövede|emadó meohatározott részének az
adózó rendá liezése sze ri nti fe| hászná|ásáró l szó!ó
1996. évi cXxV|. törvény a|apján átuta|t összeg LzL L37

D. Közszolgáltatási bevéte|

E. Normatív támogatás

F. Az Euróoai Unió strukturális a|aoiaiból. i|letve
a Kohézióé Alapbó| nyújtott tiámogatás

G' Korrigá|t bevétel [B-(C+D+E+F)] 126 989 103 756

H. tsszes ráfordítás (kiadás) 57 4L2 67 745

l. Ebből szemé|yi jeIlegÍi ráfordítás 19 309 22994

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 57 4L2 67 745

K. Adózott eredmény 69 698 36 1rt8

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző -személvek száma
ía közér.tlekÜ önkéntes tevékénvséoről szó|ó
2oos. cvi Lxxxv|ll. törvénynek ínegTeleIően)

E rőfo rr ás e il átotts ág m utati i Mutati teljesítése

lgen Nern

Ectv. 32. 5 @ a) KB7+82y2 > 7.000.000, - Ftl B !
Ectv. 32. S (4) b) [K7+K2>=0] B !
Ectv. 32. 5 G) c) [(t 1+|2A7-A2)/(H 7+H 2)>=0, 25] B !

T ársad al m i tám o g atottság m utatii Mutati fe'.esíÍése

Ectv.32. S (s) a) KC7+C2)/(G7+G2) >=Q,Qtl n tr
Ectv.32. S (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=Q,51 x n
Ectv. 32. 5 (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] n x
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