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A Liszt Múzeum Alapítvány közhasznúsági jelentése a 

2021. 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. 

2021-ben az egyszerűsített beszámoló mérlegének főösszege 5.808 ezer Ft  

(pontosítva 5.807.795 Ft), a tárgyévi vagyonváltozás 609 ezer Ft (pontosítva 

608.975 Ft)  vagyonnövekedés, amelynek következtében a saját tőke 5.806 ezer 

Ft-ot (5.805.795 Ft) tesz ki.  

 

 

2. Vagyonváltozás bemutatása 

  
A bázisévhez  mérve a Liszt Múzeum Alapítvány vagyona 609 ezer Ft-tal növe-

kedett.  

A bevételek, amelyek összege 1.498 ezer Ft volt a beszámolás évében megha-

ladták  a 2020. évi volument (1.390 ezer Ft).  

Ezen belül a személyi jövedelemadó 1%-ából realizált rész (80 ezer Ft) 65 ezer 

Ft-tal volt magasabb a bázisévinél. 

 

A kapott támogatások 1.498 ezer Ft-ot értek el, amelyből: 

• 510 ezer Ft önkormányzati támogatás 

• 881 ezer Ft külföldi magánszemélyektől kapott támogatás 

• 27 ezer Ft belföldi magánszemélyektől kapott támogatás 

• 80 ezer Ft SZJA 1 %-a költségvetési támogatás. 

 

A ráfordítások volumene 889 ezer Ft volt, amelyeket támogatásokból (556 ezer 

Ft), illetve a saját felhalmozott pénzvagyonból (333 ezer Ft)  fedezett az ala-

pítvány. 

A ráfordítások teljes volumenüket tekintve közhasznú ráfordítások voltak, ame-

lyek   66 %-a   közvetlen alapítványi célú költség volt , 34 %-a pedig közvetett  

alapítványi költség, amelyek a civil szervezet törvényes működésének feltételeit 

biztosították (székhely használat, számviteli szolgáltatás, bankköltségek). 



 

A beszámolás évében – külföldi támogatásokból – az alapítvány egy különleges 

múzeum tárgyat vásárolt 3000 EUR  vételáron (Golo Landau alkotása – Liszt Fe-

renc portréja a Mester eredeti aláírásával ellátva). 

 

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

2021-ben 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 portré (Golo Landau alkotása) 1.047 ezer Ft 

- Neves előadóművészek díjazására  130 ezer Ft 

- Liszt facsimile könyvbemutató program 150 ezer Ft 

- Rajzpályázat dologi  költségei 166 ezer Ft 

- Liszt Ferenc ajándékszobrok beszerzése 37 ezer Ft 

- Törvényes működéshez köthető közvetett költségek 299 ezer Ft 

- Tárgyi eszközök értékcsökkenése 85 ezer Ft 

- Szakmai előadás megbízási díja és annak közterhe 22 ezer Ft. 

 

 

 

5.A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott jutta-

tások bemutatása 
 

A Liszt Múzeum Alapítványnál vezető tisztségviselők részére semmiféle szemé-

lyi jellegű kifizetés – 2021-ben -  sem történt.  

 

 

6. A közhasznú tevékenység keretében lebonyolított fontosabb 

beszerzésekről, rendezvényekről és programokról szóló rövid be-

számoló 
A Covid 19 vírus okozta járvány hatásai 2021-ben is befolyásolták az alapítvány 

életét.  A Liszt Múzeum Alapítvány ennek ellenére  folyamatosan tevékenykedett 

céljai megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló erőforrásokat közhasznú 

tevékenysége keretében használta fel.  



 

 

A Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata két alkalommal 

nyújtott támogatást 2021. folyamán.   

Március hónapban 50 ezer Ft-ot utalt az alapítvány számlájára, amelyet az ala-

pítvány székhely bérleti díjra, az I. negyedévi könyvelés díj egy részérenk ki-

egyenlítésére  költött. 

2021. augusztusába 460 ezer Ft támogatást ítélt meg Terézváros Önkormányza-

ta. A támogatási megállapodásban előirányzottaknak  az alapítvány megfelelt. 

• A Newly Discovered Treasures: Unknown Manuscripts of Published Works 

by Liszt facsimile kötet bemutatójára 200 ezer Ft-ot fordítottak (műsor-

vezetés, könyvismertetés és előadó művészeti tevékenység) 

• Látássérült csoport részére koncertet szerveztek (előadó művészeti te-

vékenység 40 ezer Ft, Braille kottaírás előadás 20 ezer Ft) 

• A többéves hagyományt folytatva, általános iskolás gyermekek részére 

rajzpályázatot hirdettek és értékeltek (rajzeszközök 88 ezer Ft, zsűri-

zés 40 ezer Ft, könyvjutalmak 21 ezer Ft, csokoládé 11 ezer Ft, előadó 

művészeti tevékenység 40 ezer Ft). 

 

Tovább bővítették a Múzeum értékes relikviáit. Külföldi alapítvány, illetve ma-

gánszemély támogatásával megvásárolták Golo Landau  Liszt Ferenc portréját,  

amelyen Liszt eredeti aláírása is látható. A becses múzeumi tárgy beszerzési ára 

3 .000 EURO volt(1.047 ezer Ft). 

 

SZJA 1%-ából finanszírozták  (2019.évi összeg 15 ezer Ft) a kisméretű Liszt 

Ferenc szobrok beszerzési árának egyharmadát.  

 

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 
 

- 2020-2021. évi bevétele – két év átlagában (1.444 ezer Ft) – meghaladta 

az 1 Milló Ft-ot – kritérium  teljesült 

 

- 2020-2021. évi egybeszámított adózott eredménye (511 ezer Ft) nem 

negatív  - kritérium teljesült 

 

 



 

- 2020-ban nem volt, de  2021-ben volt az alapítványnál személyi jellegű 

ráfordítás - nem teljesült 

 

Társadalmi támogatottság mutatói 

 
- bár 2020-ban nem , de,2021-ben a személyi jövedelemadó 1%-ából 

származó bevétel  meghaladta az összes bevétel  2 %-át, így a  kritérium  

teljesült 

 

- közhasznú célú költségek 2020-ban és 2021-ben  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 2021-ben is teljesítette a közhasznúság megtartásához szük-

séges kritériumokat. 

 

 
Budapest, 2022.  február 21. 

 

 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a Liszt Múzeum Alapítvány kuratóriuma  

2022.                     n elfogadta. 


