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        a kuratórium elnöke 

 

 



 

 

A Liszt Múzeum Alapítvány közhasznúsági jelentése a 

2020. esztendőről 

 

 

 

1. Számviteli beszámoló 
 

A Liszt Múzeum Alapítvány a számviteli törvény előírásainak megfelelően egy-

szerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített éves beszámoló nincs 

könyvvizsgálattal alátámasztva. 

2020-ban az egyszerűsített beszámoló mérlegének főösszege 5.669 ezer Ft  

(pontosítva 5.669.330 Ft), a tárgyévi vagyonváltozás mínusz 98 ezer Ft (ponto-

sítva mínusz 98.015 Ft)  vagyoncsökkenés, amelynek következtében a saját tőke 

5.197 ezer Ft-ot (5.196.820 Ft) tesz ki.  

 

 

2. Vagyonváltozás bemutatása 

  
A bázisévhez  mérve a Liszt Múzeum Alapítvány vagyona 98 ezer Ft-tal csök-

kent.  

A bevételek, amelyek összege 1.390 ezer Ft volt a beszámolás évében megköze-

lítették a 2019. évi volument (1.411 ezer Ft).  

Ezen belül a személyi jövedelemadó 1%-ából realizált rész (15 ezer Ft) 29ezer 

Ft-tal alacsonyabb a bázisévinél (amelyben 2016. évi felajánlások is szerepel-

tek).  

A kapott támogatások 1.108 ezer Ft-ot értek el, amelyből: 

 300 ezer Ft önkormányzati támogatás 

 723 ezer Ft külföldi civil szervezettől kapott támogatás 

 70 ezer Ft magánszemélyektől kapott támogatás 

 15 ezer Ft SZJA 1 %-a költségvetési támogatás. 

 

Jelentős pénzügyi bevétel származott a devizaszámla záró pénzállományára el-

számolt árfolyam nyereségből (282 ezer Ft). 

 

A ráfordítások volumene 1.488 ezer Ft volt, amelyben a támogatásokból fede-

zett költségek 1.138 ezer Ft-ot jelentettek. 

A ráfordítások teljes volumenüket tekintve közhasznú ráfordítások voltak, ame-

lyek   81,6 %-a   közvetlen alapítványi célú költség volt (744 ezer Ft), 18,4 %-a 

pedig közvetett  alapítványi költség, amelyek a civil szervezet törvényes műkö-

désének feltételeit biztosították (számviteli szolgáltatás, bankköltségek). 



 

 

 

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

2020-ban az alapítvány külső szervezetek részére nem adott pénzbeli támoga-

tást. 

 

 

4. Az alapítványi bevételek felhasználása 
 

Az Alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében használta fel pénz-

forrásait. 

A fontosabb tételek: 

- Liszt kiadvány mutatójának elkészítése 172 ezer Ft 

- Grafikai tervezés  622 ezer Ft 

- Rajzpályázat költségei 129 ezer Ft 

- Múzeumi tárgyak beszerzése (íróasztal együttes, lornyon, színházi látcső)       

  83 ezer Ft 

- Muzeális értékű árverésen vásárolt vizit fotók (Mihalovich Ödön zeneszerző,   

    Danielisz János érsek, Haynald Lajos bíboros) 27 ezer Ft 

- Braille kotta nyomtatás 51 ezer Ft 

- Liszt Ferenc karácsonyi ajándék szobrok 37 ezer Ft 

- Törvényes működéshez köthető közvetett költségek, 274 ezer Ft 

- Tárgyi eszközök értékcsökkenése 85 ezer Ft 

 

 

 

5.A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott jutta-

tások bemutatása 
 

A Liszt Múzeum Alapítványnál vezető tisztségviselők részére semmiféle szemé-

lyi jellegű kifizetés – 2020-ban -  sem történt.  

 

 

6. A közhasznú tevékenység keretében lebonyolított fontosabb 

beszerzésekről, rendezvényekről és programokról szóló rövid be-

számoló 
A Covid 19 vírus okozta járvány az alapítványi életet is kedvezőtlenül befolyásol-

ta.  A múzeumot az év döntő részében zárva tartották.  Ennek ellenére a Liszt 



 

Múzeum Alapítvány folyamatosan tevékenykedett céljai megvalósítása érdeké-

ben. 

 

A Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata által nyújtott támo-

gatást a Terézvárosi Önkormányzat támogatási projektje 300 ezer Ft-ot a 

szerződésben vállalt rajzversenyre, akadálymentesítésre és múzeum fejlesztés-

re fordították (muzeális tárgyak, rajzeszközök, ajándék könyvek és édességek, 

Braille-kotta nyomtatás, Liszt ajándékszobrok, művészeti zsűrizés). 

 

SZJA 1% támogatási projekt 44 ezer Ft felhasználását tette lehetővé  (régi 

muzeális fotók. fénymásolás, édesség vásárlás, számviteli szolgáltatás). 

 

A németországi Horváth Alapítvány támogatási projekt 794 ezer Ft-ot biztosí-

tott alapcélokra  (kiadvány készítés, grafikai tervezés). 

 

A múzeum látogatói számára - a korábbi évekhez hasonlóan  - képeslapokat,     

ismertető katalógusokat juttattak a vendégek  által adott támogatásokat  meg-

köszönve. 

 

 

7.Közhansznúság kritérium rendszerének való megfelelés 
 

Erőforrás ellátottsági mutatók 
 

- 2019-2020. évi bevétele – két év átlagában (1.400 ezer Ft) – meghaladta 

az 1 Milló Ft-ot – kritérium  teljesült 

 

- 2019-2020. évi egybeszámított adózott eredménye (298 ezer Ft) nem 

negatív  - kritérium teljesült 

 

 

- 2019-ben és 2020-ban az alapítványnál  nem volt személyi jellegű ráfor-

dítás. - nem teljesült 

 

Társadalmi támogatottság mutatói 

 
- 2020-ban a személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevétel nem megha-

ladta az összes bevétel  2 %-át, azonban 2019-ben igen, így a  kritérium  

teljesült 

 



 

- közhasznú célú költségek 2019-ben és 2020-ban  két év átlagában az 

összes ráfordítás 100 %-át tették ki – kritérium teljesült 

 

 

- nem vesz részt tartósan  legalább 10 önkéntes segítő az alapítvány tevé-

kenységében – nem teljesült.  

 

 

 

Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytatott. 

 

Az Alapítvány 2020-ban is teljesítette a közhasznúság megtartásához szük-

séges kritériumokat. 

 

 
Budapest, 2021.  március 31. 

 

 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a Liszt Múzeum Alapítvány kuratóriuma  

2021. április 15-én elfogadta. 


