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A Liszt Múzeum Alapítványt 1994-ben  alapította Sulyok Imre Vilmos.   

Az alapítvány célja és közhasznú tevékenysége: a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és 

Kutatóközpont működésének és tudományos tevékenységének segítése. 

 

Az alapítvány cél szerinti besorolása: máshova nem sorolt egyéb közösségi, 

társadalmi tevékenység. 

 

Az alapítvány képviselője: Gulyás István, a kuratórium elnöke. 

 

A Liszt Múzeum Alapítvány 2021. évi beszámolójának összeállítása során az 

egyes mérlegtételek értékelésekor, eredmény kimutatásának elkészítésekor a 

Civil törvény, a számviteli-, illetve a társasági adó szabályozását tartalmazó 

törvények vonatkozó előírásait érvényesítette.  

A beszámolót Somogyi Edit okleveles közgazda, adószakértő (PM nyilvántartási 

száma: 201643, illetve ASZ3119406) készítette. 

 

A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel.  

A beszámoló fordulónapja 2021. december 31., készítésének időpontja 2022. 

február 21. 

A beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva.  

Az Alapítvány alanyi ÁFA-mentes. 

 

Az Alapítvány a 2021-es gazdálkodási évben vállalkozási tevékenységet nem 

folytatott, ezért a tárgyévi vagyonváltozás megállapításakor kizárólag cél 

szerinti bevételeket és  ráfordításokat  kellett számba vennie. 

 

A cél szerinti  bevételek 2021-ben: 

• Önkormányzattól kapott támogatásból, 

• Külföldi magánszemélytől kapott pénzbeli támogatásból 

• Belföldi magányszemélyektől kapott támogatásból 

• Múzeumi készpénzes adományokból (prospektusok, képeslapok) , 

• SZJA 1 %-ából juttatott költségvetési támogatásból, 

 

2021-ben az Alapítvány továbbra is a Covid 19 által befolyásolt körülmények 

között működött, bár a 2020-as esztendőhöz képest élénkebb alapítványi 

tevékenység folyt. 

 
2021-ben  1.047 ezer Ft értékben vásárolt az alapítvány egy különleges múzeumi 

tárgyat. 

A beszerzett relikvia  egy Liszt portré – a Mester sajátkezű aláírásá 

A tárgyévi értékcsökkenés összege 85 ezer Ft volt. 



 

 

 

Az Alapítvány tárgyi eszközei 2021. december 31-én – ezer Ft-ban: 

 

 

 
Megnevezés Bruttó érték 

2020.12.31. 

Nettó 

érték 

2020.12.31 

Beszerzés 

2021-ben 

Bruttó érték 

2020.12.31. 

Nettó 

érték 

2020.12.31 

Elszámolt 

értékcsökkenés 

Irodai, 

múzeumi 

eszközök 

támogatásból 

 

587 

 

226 

 

0 

 

587 

 

141 

 

85 

Számítástechn. 

eszk. 

támogatásból 

176 0 0 176 0 0 

 

Műtárgyak, 

múzeumi 

tárgyak 

977 977 1.047 2.024 2.024 0 

Kisértékű 

eszközök 

támotagásból 

241  

0 

0 241 0 0 

Tárgyi 

eszközök 

összesen 

 

1.981 

 

1.204 

 

1.047 

 

3.028 

 

2.166* 

 

85 

 

*A tárgyi eszközök összesen 2020. és 20201. december 31-ei nettó értéke 1 ezer Ft kerekítést tartalmaz! 

 

 

 

Eredményesség, a mérleg tartalma 
 

A Liszt Múzeum Alapítvány 2021. évi adózás előtti eredménye és az alapítványi 

vagyon változása egyaránt  mínusz 609 ezer Ft  (pontosítva 608.975 Ft) volt.   

A 2021. év mérleg főösszege  5.807.795 Ft . 

 

Eszközök 
 

A mérlegben kimutatott Eszközöket a tárgyi eszközök és a pénzeszközök 

alkotják. 

 



A tárgyi eszközök nettó értéke 2.166 ezer Ft (az összes eszközérték 37,3 %) 

volt. A tárgyi eszközök súlyaránya – összes eszközértéken belül jelentősen 

növekedett – az eredeti Liszt portré beszerzése révén.  

A pénzeszközök soron 3.642 ezer Ft-ot mutatott ki az alapítvány 2021. 

december 31-én. A pénzeszközök bankszámlákon rendelkezésre álló összege 

3.600 ezer Ft volt  (EUR számlán: 2.852 ezer Ft, HUF számlán: 748 ezer Ft), a 

házipénztárban 42 ezer Ft volt az évvégi záró állomány.  

A pénzeszközök tették ki az összes eszköz 62,7 %-át.  

 

A Liszt Múzeum Alapítvány pénzügyi helyzete folyamatosan stabil és 

kiegyensúlyozott volt a gazdálkodási év folyamán.  

 

Források 
 

A mérlegben kimutatott Forrás oldal megegyezett a saját tőke és a rövidlejáratú 

kötelezettségek összegével.  

Az alapító vagyon 1.504 ezer Ft, a 2020.  veszteség  eredménytartalékba 

kerülésével a tőkeváltozás  3.693  ezer Ft, a tárgyévi összes vagyonnövekedés 

609 ezer Ft volt, amely megegyezik a saját tőke növekedésének  volumenével. 

 

A rövidlejáratú kötelezettségek összege mindössze 2 ezer Ft, amely a december 

havi egyszerűsített foglalkoztatás befizetendő  közterhével egyezett meg.  

A tartozás határidő előtt - 2022. január 5-én -  befizetésre került. 

 

 

Bevételek, költségek és ráfordítások 
 

Az alapítvány a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenységet nem 

folytatott. 

 

A 2021-es gazdálkodási évben Alapítvány 1.498 ezer Ft bevételt realizált. 

 

Cél szerinti tevékenység bevételének elemei: 

• Támogatás külföldi magánszemélyektől   881  ezer Ft 

• Terézváros Önkormányzatának támogatása 510  ezer Ft 

• Prospektusokért  és képeslapokért magánszemélyek által adott önkéntes 

adomány   27  ezer Ft 

• SZJA 1 %-a – támogatás költségvetésből 80 ezer Ft  

 

 

Az időszak folyamán elszámolt költségek és ráfordítások összetétele: 



 

Az anyagjellegű ráfordítások 782 ezer Ft-ot tettek ki.  A ráfordítás csoportban 

kimutatott költségek és ráfordítások tételes bemutatása: 

 

Az igénybevett  szolgáltatások 717 ezer Ft-os volumenéből: 

- ingatlan bérleti díj 15 ezer Ft 

- rendezvények költségei 351 ezer Ft (rajzpályázat, koncert 

látássérülteknek, könyvbemutató, stb.) 

- előadóművészek díjazása 130 ezer Ft 

- fénymásolás és nyomtatás 2 ezer Ft 

- a számviteli szolgáltatás díja  219 ezer Ft volt.  

 

Az egyéb szolgáltatások  volumene 65 ezer Ft (bankköltségek) volt.  

 

A személyi jellegű ráfordítások 22 ezer Ft-os volumene egy ismeretterjesztő 

előadás díjazását és annak egyszerűsített közterhét tartalmazza. 

 

Az Alapítvány vezető tisztségviselői nem részesültek személyi jellegű 

juttatásokban. 

 

Az elszámolt értékcsökkenés 85 ezer Ft volt. 

 

Az összes ráfordítás értékösszege 889 ezer Ft volt 2021-ben. 

 

Az adózás előtti eredmény megegyezett a  vagyonnövekedés összegével:  

609 ezer Ft volt. 

 

Az alapítvány vagyona 

 

2021. december 31-én az Alapítvány vagyona 5.806 ezer Ft volt. 

 

A vagyon összetételét mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Vagyonelem megnevezése Vagyonelem összege ezer Ft-ban 

Tárgyi eszközök 2.166 

Bankszámlák záróállománya 3600 

Házipénztár záróállománya 42 

Adótartozás -2 

Összes vagyon mérlegforduló napon 5.806 

 

 



Budapest, 2022. február 21. 

 

 

Gulyás István sk. 

az alapítvány kuratóriumának elnöke 


