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1. Az alapítvány bemutatása 

 
 

Név: MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány

Székhely: 1097 Budapest, Péceli utca 2

Működés helye: 1143 Budapest, Stefánia út 61

Bírósági nyilvántartási szám:01-01-0004473

Induló tőke: 3.000.000

Alapító: MÁV Zrt

Képviselő: Fenyő Gábor/Lendvai György

Jogállás: közhasznú alapítvány

A beszámolót összeállította: Kling Magdolna gazdasági vezető (PM reg:139018)

Könyvizsgáló: Antalóczy Györgyné (kamarai tagsági szám: 002888)  
 

Az Alapítvány székhelye 2021. január 27-től:  1097 Budapest, Péceli utca 2. 
 
 

2. Beszámolási kötelezettség és könyvvezetés 

A 2000. évi C. Számviteli törvényben meghatározottak mellett az Alapítványnak a 479/2016. (XII. 
28.) kormány rendeletben és a 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott speciális szabályokat is 
figyelembe kell vennie.  

Könyvvezetés, a beszámoló formája: kettős könyvelés; egyszerűsített beszámoló a 479/2016.(XII.28.) 
kormányrendeletben leírtak szerint  

A beszámoló pénzneme: HUF; a devizás tételek értékelésénél alkalmazott árfolyam: MNB 
 
A beszámoló készítés időpontja, mérlegfordulónap: beszámoló készítés időpontja a tárgyévet követő 
március 31., december 31-i fordulónappal.       
 

 
3. A Számviteli politika főbb vonásai 

 
- Az Alapítvány Számviteli politikája biztosítja, hogy a beszámoló a szervezeti forma sajátosságait 

figyelembe véve a gazdálkodásról és a vagyonról   teljes, valósághű képet adjon.  
- Az Alapítvány a számviteli törvénnyel összhangban alakította ki pénzkezelési, eszköz- és 

forrásértékelési, leltározási szabályzatát.  
- Ellenőrzés/önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák a beszámolóban középső soron 

szerepelnek. 
- Az Alapítvány a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza. 
- A könyvvezetés és a beszámoló biztosítja az alap- és vállalkozási tevékenység bevételeinek, 

költségeinek elkülönítését, és a támogatások felhasználásának részletes nyomon követését. 
 

Az Alapítvány szabályzatainak éves felülvizsgálata megtörtént, a változások a Kuratórium elé kerülnek 
jóváhagyásra. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1600479.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1600479.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV&celpara=#xcelparam
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4. Értékelési eljárások 
 

- Értékcsökkenés elszámolása 
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése a bekerüléskor megtervezett hasznos 
élettartam figyelembevételével és maradványérték meghatározásával - lineáris kulcsok 
alkalmazásával - negyedévente kerül elszámolásra. A kisértékű eszközöket az Alapítvány 
használatbavételkor azonnal értékcsökkenésként számolja el.      

         
- Eltérések az előző évben alkalmazott értékelési elvektől: tárgyévben nem volt ilyen 

 
- A Mérleg fordulónapja utáni változások: tárgyévben nem volt ilyen 

 
- Értékhelyesbítés, értékelési tartalék: tárgyévben nem volt ilyen 

 
- Értékvesztés, annak visszaírása: 2021-ben vevői követelésekre 2.311 e Ft értékvesztést számoltunk el. 

 
- Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség, ráfordítás: tárgyévben nem volt ilyen 

 
- Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák bemutatása: tárgyévben nem volt ilyen 

 
 
 

5. Egyes mérlegtételek bemutatása 
 
 

adatok eFt

Követelések 18 575 52 390

7 006 14 507

Péceli u. beruházási előleg 29 042

11 569 8 841

Aktív időbeli elhatárolások 3 667 7 001

2 506 4 833

1 161 2 168

Kötelezettségek 428 459 432 500

hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

rövid lejáratú kötelezettségek 428 459 432 500

5 595 4 999

397 413 387 108

25 451 40 393

Passzív időbelli elhatárolás 72 735 79 240

12 434 14 782

5 338 11 563

54 963 52 895

előző év  (eFt) tárgyév  (eFt)

egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adótartozás, 12.havi bér)

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Halasztott bevételek(fejlesztési támogatások)

vevői követelések

egyéb követelések ( m.vállalók, Stefánia út kaució, száll. előleg)

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

szállítói tartozások

támogatási előlegek ( Emberi Erőforrások Minisztériuma)
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6. Vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzet bemutatása 

 
 

Eszközök összetételének alakulása: 

Megnevezés előző év  (eFt) megoszlás tárgyév  (eFt) megoszlás

Befektetett eszközök 94 526 15,0% 95 282 15,1%

Forgóeszközök 533 979 84,5% 530 597 83,8%

Aktív időbeli elhatárolások 3 667 0,6% 7 001 1,1%

Összesen: 632 172 100,0% 632 880 100,0%  

 
Források összetételének alakulása 

Megnevezés előző év  (eFt) megoszlás tárgyév  (eFt) megoszlás

Saját tőke 96 634 15,3% 101 009 16,0%

Céltartalékok 34 344 5,4% 20 131 3,2%

Kötelezettségek 428 459 67,8% 432 500 68,3%

Passzív időbeli elhatárolás 72 735 11,5% 79 240 12,5%

Összesen: 632 172 100,0% 632 880 100,0%  
 

Saját tőke és az idegen források aránya  

Megnevezés előző év  (eFt) megoszlás tárgyév  (eFt) megoszlás

Saját tőke 96 634 18,4% 101 009 18,9%

Kötelezettségek 428 459 81,6% 432 500 81,1%

Összesen: 525 093 100,0% 533 509 100,0%  

Pénzügyi helyzet

előző év tárgyév

Likviditási mutató %

533 979 530 597

428 459 124,63% 432 500 122,68%

forgóeszközök

rövidlejáratú kötelezettségek  

Vagyoni helyzet 

előző év tárgyév

Eladósodottsági mutató %

428 459 432 500

96 634 443,38% 101 009 428,18%

Saját tőke és befektetett eszközök aránya %

96 634 101 009

Befektetett eszközök 94 526 102,23% 95 282 106,01%

Saját tőke

kötelezettségek

saját tőke
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7. Az Ectv. szerinti kiegészítések 
 

Az Ectv.-ben  (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról) leírtak szerint a kiegészítő mellékben be kell mutatni az alap 
tevékenységgel összefüggésben kapott támogatások összegét, azok felhasználását, az esetleges 
visszatérítéseket, a támogatásból megvalósult programokat. 
 
Ezeket az információkat az 1. számú melléklet és a Szakmai beszámoló tartalmazza. 
 
 

8. Tájékoztató kiegészítések 
 
Átlagos statisztikai állományi létszám: 110,8 fő 
Vezető tisztségviselőknek, felügyelő bizottsági, kuratóriumi tagoknak folyósított előlegek, kölcsönök: 
tárgyévben nem volt ilyen 
 
Kapcsolt vállalkozással bonyolított ügyletek, követelések, kötelezettségek: 

Kapcsolt partner ügylet leírása számviteli elszámolása összege eFt

mérlegben 

rendezetlen e Ft

MÁV Zrt. működési támogatás egyéb bevétel 69 200 0

MÁV-START Zrt. működési támogatás egyéb bevétel 61 200 0

MÁV FKG Kft. működési támogatás egyéb bevétel 51 200 0

MÁV KFV Kft. működési támogatás egyéb bevétel 51 200 0

MÁV SZK Zrt. működési támogatás egyéb bevétel 53 200 0

MÁV Zrt.

korábbi években 

kapott, 2021-re eső 

fejlesztési támogatás

halasztott bevétel-

egyéb bevétel
2 980

0

MÁV SZK Zrt. raktárbérlet ktg-bérleti dij 258 0

 
 
Kötelezettség, melynek hátralévő futamideje több, mint 5 év: 
tárgyévben nem volt ilyen 
 
A mérlegben nem szereplő kötelezettségek: 
tárgyévben nem volt ilyen 
 
A mérlegben nem szereplő jogok: 
tárgyévben nem volt ilyen 
 
A mérlegben szereplő jogok értékének meghatározásánál alkalmazott számítási eljárás bemutatása 
A Péceli utca 2. sz alatti ingatlan határozatlan idejű, ingyenes használati joga a befektetett eszközök között 
Vagyoni értékű jogként 1 Ft értéken került rögzítésre a könyvekben a Saját tőke/Tőkeváltozással szemben. 
 
 
A COVID 19 vírus tárgyévre gyakorolt hatása:  

- komoly nézőszám elmaradás, 
- többmilliós plusz költség a koncertek Stream-elése és a zenészek Covid tesztelése miatt. 
- A 485/2020. Kormányrendelet alapján 2021. január-május hóban igénybe vett szociális hozzájárulás 

kedvezmény 15.875 ezer Ft 
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           1.sz melléklet 
A 2021. évi támogatások bemutatása 
 
1. 

Támogatási program megnevezése alapitói támogatás ( működési)

Támogató megnevezése MÁV Zrt s leányvállalatai

Támogatás forrása más gazdálkodó

Támogatás időtatama 2021.01.01-2021.12.31.

Támogatási összeg 256+30 M Ft

 *ebből tárgyévre jutó 256+30 M Ft

 * tárgyévben felhasznált 256+30 M Ft

 * tárgyévben folyósitott 256+30 M Ft

Támogatás tipusa vissza nem téritendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcimenként, Ft

személyi dologi felhalmozási összesen

143 041 143 142 958 857 286 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Kulturális tevékenységgel és a működéssel kapcsolatban  felmerült kiadásokat számoltuk el, úgymint:

dologi kiadások:terembérlet, hangszerszállitás, szólisták, karmesterek, kisegytők, szállás, utazás, marketing 

költségek,  hangszerjavitások, kotta, egyéb anyag,telefon;marketing stb 

30 M Ft:  Stefánia út 61. telephely bérlet+közüzem

személyi kiadás: munkabérek, járulékok, egyéb személyi jellegű kifizetések  
 
 
 
2. 

Támogatási program megnevezése állami támogatás (működési)

Támogató megnevezése Magyar Állam

Támogatás forrása központi költségvetés

Támogatás időtatama 2021.01.01-2021.12.31.

Támogatási összeg 217,17 M Ft

 *ebből tárgyévre jutó 217,17 M Ft

 * tárgyévben felhasznált 217,17 M Ft

 * tárgyévben folyósitott 217,17 M Ft

Támogatás tipusa vissza nem téritendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcimenként, Ft

személyi dologi felhalmozási összesen

217 170 000 217 170 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Alapítvány zenész munkavállalóinak, irodai dolgozóinak bér és járulék költségeit fedeztük részben a 

kapott támogatásból
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3. 

Támogatási program megnevezése közszolgáltatási szerződés

Támogató megnevezése Budapest, 9. kerületi Önkormányzat

Támogatás forrása önkormányzati költségvetés

Támogatás időtatama 2021.01.01-2021.12.31.

Támogatási összeg 0,787 M Ft

 *ebből tárgyévre jutó 0,787 M Ft

 * tárgyévben felhasznált 0,787 M Ft

 * tárgyévben folyósitott 0,787 M Ft

Támogatás tipusa vissza nem téritendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcimenként, Ft

személyi dologi felhalmozási összesen

787 402 787 402

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A közszolgáltatási szerződés keretében egy újévi koncertet adtunk a MÜPA-ban, illetve egy kamara koncertet a 

Bakáts téren. 

A támogatás a koncertekhez kapcsolódó, továbbá működési költségek fedezetére került elszámolásra.

 
 

 
            
 4.

Támogatási program megnevezése NKA pályázati támogatások

Támogató megnevezése Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása központi költségvetés

Támogatás időtatama 2021.01.01-2021.12.31.

Támogatási összeg 15,523 M Ft

 *ebből tárgyévre jutó 9,314 M Ft

 * tárgyévben felhasznált 9,314 M Ft

 * tárgyévben folyósitott 12,523 M Ft

Támogatás tipusa vissza nem téritendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcimenként, Ft

személyi dologi felhalmozási összesen

2 209 345 7 104 955 9 314 300

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A nyertes pályázatok, melyekre elszámoltuk az adott projekthez kapcsolódó költségeket:

"Balassa Sándor 85 " "Hangversenyek Erdélyben" "Kesselyák a ZAK-on"

"Kortárs est" "Bogányi Gergely a Müpában" "Sikerdíj  - év zenésze"

"Maxim Vengerov a Müpában" "75 éves a MÁVzenekar" "Lencsés Lajos mesterkurzus"

 "Gustav Rivinius mesterkurzus" "Unokák  sorozat' "Leonard Slatkin a ZAK-on"

"Búgócsiga, szeretethang koncertek"  
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5. 

Támogatási program megnevezése EMMI működést kiegészítő támogatás

Támogató megnevezése Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása központi költségvetés

Támogatás időtatama 2020.01.01-2022.06.30

Támogatási összeg 345,66 M Ft

 *ebből tárgyévre jutó 187,83 M Ft

 * tárgyévben felhasznált 187,83 M Ft

 * tárgyévben folyósitott 182,83 M Ft

Támogatás tipusa vissza nem téritendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcimenként, Ft

személyi dologi felhalmozási összesen

157 532 650 29 360 116 937 234 187 830 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Kulturális tevékenységgel és a működéssel kapcsolatban  felmerült kiadásokat számoltuk el, úgymint:

dologi kiadások: terembérlet, hangszerszállitás, szólisták, karmesterek, kisegytők, szállás, utazás, marketing 

költségek,  hangszerjavitások, kotta, egyéb anyag, telefon, marketing stb.

személyi kiadás: munkabérek, járulékok, egyéb személyi jellegű kifizetések  
 
 
 
 
6. 

Támogatási program megnevezése Finaagora pályázati  támogatás

Támogató megnevezése FINNAGORA 

Támogatás forrása külföldi kulturális intézet

Támogatás időtatama 2021.01.01-2021.12.31.

Támogatási összeg 0,367 M Ft

 *ebből tárgyévre jutó 0,367 M Ft

 * tárgyévben felhasznált 0,367 M Ft

 * tárgyévben folyósitott 0,367 M Ft

Támogatás tipusa vissza nem téritendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcimenként, Ft

személyi dologi felhalmozási összesen

367 030 367 030

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A szeptember 1-i Panula kurzus-zárókoncert karmesterének  és szólistájának szállás és utazási költsége 

került elszámolásra.
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7. 

Támogatási program megnevezése ágazati bértámogatás ( működési)

Támogató megnevezése Budapest Főváros Kormányhivatala

Támogatás forrása központi költségvetés/EU-s forrás

Támogatás időtatama 2021.01.01-2021.05.31

Támogatási összeg 20,33 M Ft

 *ebből tárgyévre jutó 20,33 M Ft

 * tárgyévben felhasznált 20,33 M Ft

 * tárgyévben folyósitott 20,33 M Ft

Támogatás tipusa vissza nem téritendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcimenként, Ft

személyi dologi felhalmozási összesen

20 329 588 20 329 588

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Mint kulturális tevékenyéget végző ágazat, jogosultak voltunk a támogatásra, melyet zenész, illetve irodai 

munkakörben foglalkoztatott munkavállalók  január-május havi bérének részbeni kifizetésére használtunk fel.

 
 
 
 
 
 
8. 

Támogatási program megnevezése szja 1 % felajánlások

Támogató megnevezése magánszemélyek személyi jövedelemadója terhére

Támogatás forrása központi költségvetés

Támogatás időtatama 2021.01.01-2021.12.31.

Támogatási összeg 0,226 M Ft

 *ebből tárgyévre jutó 0,226 M Ft

 * tárgyévben felhasznált 0,226 M Ft

 * tárgyévben folyósitott 0,226 M Ft

Támogatás tipusa vissza nem téritendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcimenként, Ft

személyi dologi felhalmozási összesen

226 448 226 448

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A kapott összeget a Zenekar egyik zenészének bérköltségére használtuk fel.
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9. 

Támogatási program megnevezése adományok

Támogató megnevezése magyar magánszemélyek

Támogatás forrása -

Támogatás időtatama 2021.01.01-2021.12.31.

Támogatási összeg 0,825 M Ft

 *ebből tárgyévre jutó 0,825 M Ft

 * tárgyévben felhasznált 0,825 M Ft

 * tárgyévben folyósitott 0,825 M Ft

Támogatás tipusa vissza nem téritendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcimenként, Ft

személyi dologi felhalmozási összesen

200 000 625 000 825 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Tárgyi adományként kaptunk egy cselló vonót, melyet a zenekar egyik tagja használ.

Egyik régi bérlőnk pénzadományát személyi jellegű kifizetés fedezetére forditottuk.

 
 
 
10. 

Támogatási program megnevezése  pályázati támogatás - pályakezdő bér

Támogató megnevezése Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása központi költségvetés

Támogatás időtatama 2021.01.01-2022.06.30.

Támogatási összeg 6 M Ft

 *ebből tárgyévre jutó 4.722 M Ft

 * tárgyévben felhasznált 4.722 M Ft

 * tárgyévben folyósitott 6 M Ft

Támogatás tipusa vissza nem téritendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcimenként, Ft

személyi dologi felhalmozási összesen

4 721 994 4 721 994

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az összeget két pályakezdő zenész bérének fedezetére használtuk fel.

 
 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatását  a Beszámolóhoz csatolva 
beküldött Szakmai beszámoló tartalmazza. 


