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Általános rész 
 
 
1. Az ALAPÍTVÁNY ISMERTETÉSE 
 
 
A SEX-EDUCATION ALAPÍTVÁNY 1991-ben kezdte meg tevékenységét, 
2003.03.27 óta kiemelten közhasznú. 
 
Az Alapítvány célja: 
 
Az ALAPÍTVÁNY fő célja, hogy támogassa a fiatalság szexuális nevelésének fejlesztését. 
 
Az Alapítvány tevékenysége: 
 
Az Alapítvány, különböző belföldi és nemzetközi pályázatokban vesz részt, illetve 
vállalkozási tevékenységet is folytat az alapítványi cél érdekében. 
 
Az Alapítvány induló vagyona: 101.328,- Ft. 
 
 
Az Alapítványt alapította: 

- Dr. Forrai Judit 
 
 
Az Alapítvány Kuratórium tagjai: 
 -    Szilágyi Éva (kuratórium elnöke) 

-    Dr. Nagy Péter Tibor 
 -    Hegedűs Anikó 
 
 
Az Alapítvány székhelye: 1088 Budapest, Nagyvárad tér 4. 
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2. SZÁMVITELI POLITIKA 
 
Az Alapítvány beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságait (2000.évi C. tv) Számviteli 
Törvény és a 224/2000. Kormányrendelet a 115/1992 Korm.rendelet tartalmazza. 
Az Alapítvány kettős könyvvitelre kötelezett a közhasznú besorolás miatt. Kettős könyvvitelt 
vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít.  
A mérleg fordulónapja: 2010. december 31. 
A mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő március 31. 
 

a) Immateriális javak: 
 
Az immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési, ill. az előállítási költség. 
A Számviteli törvény előírásainak figyelembevételével – a várható használati idő 
tervezésével kerülnek leírásra. Élünk az új számviteli törvény adta azon lehetőséggel, 
hogy 100 e Ft nettó érték alatt alkalmazható az egyösszegű értékcsökkenési leírás. A 
szellemi termékek esetében általánosan 3 éves használati időtartamot határoztunk meg. 
Terven felüli értékcsökkenési leírásra csak akkor kerül sor, ha az adott jószág erkölcsileg 
– piaci értékét tekintve – elavul, forgalmi értéke jelentősen csökken. 
 
 
b) Tárgyi eszközök: 

 
A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési ár. A tárgyi eszközök értékét 
beszerzési költségként növeli a meglévő tárgyi eszközök bővítésével, átalakításával, 
élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszközök 
eredeti állaga helyreállítását szolgáló felújítási munka költségei. 
Az Alapítvány a tárgyi eszközök leírását a Számviteli Törvény előírásait figyelembe véve, 
a várható hasznos élettartam és a maradványérték meghatározása alapján állapítja meg. A 
törtévi leírást az üzemben töltött napokkal arányosan számolja el. 
Terven felüli leírást az alapítvány a Számviteli Törvény értelmében számol el. Az 100 e Ft 
egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök a használatbavételkor egy összegben 
kerülnek leírásra. 
Az Alapítvány az értékhelyesbítés lehetőségével a tárgyévben nem élt. 
 
 
c) Befektetett pénzügyi eszközök: 

 
Az Alapítvány a befektetett pénzügyi eszközeit - gazdasági társaságban lévő tulajdonosi 
részesedés – bekerülési értéken értékeli csökkentve azt az értékvesztéssel, növelve a 
visszaírás összegével. Értékvesztést akkor számolunk el, ha a tulajdoni részesedést jelentő 
befektetésnél a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbség veszteségjellegű, 
tartósnak mutatkozik és jelentős. 
Az Alapítványnak a tárgyévben nem volt ide sorolható tétele. 
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d) Készletek: 
 
A vásárolt készletek beszerzését és felhasználását az alapítvány év közben folyamatosan 
könyveli. A vásárolt készleteket a tényleges beszerzési áron tartja nyilván. A fordulónapi 
készlet leltározása egyeztetéssel történik.  
 
 
 
e) Értékpapírok: 
 
Az Alapítvány nem foglalkozik értékpapírokkal, várhatóan a közeljövőben sem fog 
beszerezni sem befektetési céllal, sem forgatási céllal. 
 
 
f) Árbevétel: 

 
Az értékesítés árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra. 
 
g) Értékvesztés: 

 
A határidőn túli követelésekre egyedi értékelés alapján határozzuk meg a szükséges 
értékvesztést. 
A mérleg fordulónapján nincs olyan követelés, amelyre értékvesztést kellene elszámolni. 
 
 
h) Társasági adó: 

 
A társasági adó a tárgyévben érvényes adójogszabályok alapján kerül kiszámításra és az 
eredmény-kimutatásban elszámolásra. 

 
2010-évi tevékenység 
 
 
Költségvetési támogatás felhasználása: 

 
Az Alapítvány a 2010-es évben, és eddigi működése során, tevékenységének 

folytatásához költségvetési támogatást nem kapott.  
 
Az Alapítványi vagyon felhasználása: 
 
 
Az Alapítvány céltartalékot, valamint garanciális kötelezettségek fedezetére elkülönítést nem 
tett. 
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Befektetett eszközök bruttó értékének változásai 
 
 
Adatok e Ft-ban      
       
Megnevezés Nyitó Tárgyév Selejt Aktiválás Záró 
    kivezetés   
Bruttó érték      
Immateriális javak 0 0 0 0 0 
Ingatlanok  0 0 0 0 0 
Gépek, berendezések 876 90 0 0 966 
       
Összesen: 876 90 0 0 966 
       
       
       
Értékcsökkenés      
Immateriális javak 0 0 0 0 0 
Ingatlanok  0 0 0 0 0 
Gépek, berendezések 796 102 0 0 898 
       
Összesen: 796 102 0 0 898 
       
       
       
Nettó érték      
Immateriális javak 0 0 0 0 0 
Ingatlanok  0 0 0 0 0 
Gépek, berendezések 80 -12 0 0 68 
       
Összesen: 80 -12 0 0 68 
 
 
Készletek 
 
A forduló napi készlet értéke 469 e Ft. Mely bizományosi értékesítésre az Új Aranyhíd Kft-
hez van kihelyezve. 
 
 
Követelések alakulása 
 
A vevők fizetési határidőn belül teljesítették kötelezettségeiket, határidőn túli követelése az 
Alapítványnak nincs. A mérlegforduló napján a követelések összege 354 e Ft, melyből teljes 
egészében vevő követelés. 
 
Pénzeszközök 
 
Az Alapítványnak 2010. december 31.-én 1.579 e Ft pénzeszköze volt. 
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Aktív időbeli elhatárolások 
 
Az aktív elhatárolások értéke a fordulónapon 7.100 e Ft. Az alapítvány a 2010-ben elkezdett, 
de csak 2011-ben befejeződő programjaihoz kapcsolódó költségeket tartalmazza. 
 
Saját tőke 
 

 
Az alapítvány vagyona a mérlegforduló napon 67 e Ft, mely a tartalmazza a 101 e Ft 
alapítványi vagyont, a 2.500 e Ft tőkeváltozást, és a -5.399 e Ft 2010-es mérlegszerinti 
eredményt. 

 
          eFt 

Alapítványi vagyon 101 
Alapítványi befizetés 2 500 
Eredménytartalék alapítványi tevékenység 7 265 
Eredménytartalék vállalkozási tevékenység -4 400 
Mérleg szerinti eredmény alapítványi tev. -4 961 
Mérleg szerinti eredmény vállalkozói tev. -438 
Saját tőke 67 

 
 
       
Hátrasorolt kötelezettségek 
 
Az Alapítványnak hátrasorolt kötelezettsége nincs. 
 
 
Rövid lejáratú kötelezettségek 
 
A belföldi szállítói és egyéb kötelezettségeit határidőre teljesítette. Az alapítványnak 5.969 e 
rövidlejáratú kötelezettsége volt a forduló napon, ebből a szállítókkal szembeni kötelezettsége 
531 e Ft, az alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettsége 2 700 e Ft, kapott kölcsön 
2.688 e Ft, adóhatóság felé fent álló kötelezettsége 50 e Ft. 
 
Passzív időbeli elhatárolások 
  
Az Alapítványnak a mérlegforduló napon a passzív időbeli elhatárolások értéke 3.534 e Ft. Ez 
teljes egészében 2010-ig befolyt, de 2011-ben megvalósuló HCUBE pályázathoz kapcsolódik 
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Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

PROGRAM Szerzödés szám 

Elöző 
időszak 
fel nem 
használt 
bevtele 
e.ft              

2010-ben 
kapott 
támogatás 
e.ft 

2010 Évi 
összes 
bevétel  
e.ft 

2011-ról 
áthozott 
bevétel  
e.ft 

2010 évi 
tényleges 
bevétel  
e.ft 

2010. évi 
kiadás  
e.ft 

TAMPEP 8  1 851 819 2 670 0 2 670 6 566 

Tampep Onlus  4 057 487 4 544 1 563 6 107 10 193 

OEFI IX-12/15/2010 0 1 760 1 760 0 1 760 2 190 

AIDS Világnap  0 880 880 0 880 1 054 

ÖSSZESEN   5 908 3 946 9 854 1 563 11 417 20 003 
 
 
 
Az Alapítvány 20010-es programjai az előző évekhez hasonlóan folytatódott a már 
megkezdett hazai és nemzetközi programok folytatásával, vagy befejezésével, vagy újak 
elkezdésével. A munkáinkat az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze időpont, a megnyert 
pályázat kiíró, együttműködő szervezet/ek megnevezése és a pályázat rövid tartalmának 
megfelelően: 
 
Időpont partner Pályázat kiíró Rövid tartalom 
2007-2010 Transnational AIDS/STD 

Prevention Among 
Migrant Prostitutes in 
Europe/Project 
(TAMPEP8)  Eu program 

EU-UNAIDS Migráló prostituáltak epidemiológiai, 
szociálmed. kutató munka, egészségnevelés, 

2007-2010 TAMPEP-onlus 
Land@Hand 

European Commission - 
DG Justice, freedom and 
security 
JLS/2007/MMSIA/Retur
n/025 

Migráló HIV prostituáltak elérése, gondozása 
Preparatory Action: Migration Management – 
Solidarity in Action” 
financial instrument for return and reception 
actions in the area of migration 

2010 OEFI EÜ Minisztérium, 
Nemzeti AIDS Bizottság 
IX-12/15/2010 

OEFI „HIV/AIDS megelőzése a civil 
szervezetekkel” 

2010 CAF NEFMI AIDS Világnapi hírlevél és plakát a 
közoktatási intézményekben. „Élek a 
jogaimmal!” 

 
 
 
Egyéb támogatások 
 
 
központi költségvetési szerv:     0 Ft 
 
elkülönített állami pénzalapok:           0 Ft 
 
 
helyi önkormányzatok:            0 Ft 
 
 
települési önkormányzatok társulás:      0 Ft 
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Alapítványi tevékenység 
 
2010-ben pályázatra ténylegesen elszámolt bevétel: 11.417 e Ft 
     
Alapítványi tevékenység bevétele:    
  
Pályázati bevétel:        11.417 e Ft 
Árbevétel:           9.196 e Ft 
Egyéb bevétel    250 e Ft 
 
Összes bevétel:       20 863 e Ft 
 
Alapítványi tevékenység kiadása: 
 
Pályázati ráfordítás:                20.003 e Ft 
Anyagjellegű ráfordítás:        4.140 e Ft 
Személyi jellegű kifizetések:    1.681 e Ft 
 
Összes kiadás:    25 824 e Ft 
 
Alapítványi bevétel:                20 863 e Ft 
Alapítványi kiadás:              25 824 e Ft 
 
Alapítványi tevékenység eredménye:  -4 961 e Ft 
 
 
 
 
b., Vállalkozási tevékenység 
 
2010-ben vállalkozási tevékenység bevétele az Alapítványnak 49 e Ft.  
 
 
 
 
 
Vállalkozási tevékenység kiadása:    
        
Anyagjellegű ráfordítások:            34 e Ft 
Értékcsökkenési leírás:          102 e Ft 
Rendkívüli ráfordítás:           351 e Ft 
 
Összes kiadás:          487 e Ft 
 
 
Vállalkozási bevétel:                          49 e Ft 
Vállalkozási kiadás:                          487 e Ft 
 
Vállalkozási tevékenység eredmény:          -  438 e Ft 
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c.,2010-es év tényleges eredménye 
 
Összes bevétel:           20.912 e Ft 
Összes ráfordítás:           26.311 e Ft 
 
Vállalkozási tev. eredmény:              -  438 e Ft 
Közhasznú tev. eredmény:             -4.961 e Ft 
 
Az Alapítvány tényleges eredménye: -5.399 e Ft 
 
 
Vezető tisztségviselők juttatásai: 
 
A vezető tisztségviselői részére juttatás kifizetés nem történt. A juttatások mértéke 0. 
 
Az alapítók és a kurátorok részére előleg – és kölcsönfolyósítás nem történt 
 
Az alapítvány a TAMPEP ONLUS program terhére megbízási díjat fizetett 2 fő részére. A 
személyi jellegű ráfordítások értéke 1.681 e Ft. 
 
 
III/2. Környezetvédelem 
 
Az Alapítvány környezetre káros áruval nem kereskedik, ezért környezetvédelmi 
kötelezettsége nincsen.  
 
2010 –es közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 
 
 
Az Alapítványunk nemzetközi és hazai pályázatokat nyert. Együttműködött hazai és 
nemzetközi szervezetekkel, konferenciákon vettünk részt. 
 
Időpont partner Pályázat kiíró Rövid tartalom 
2009-2012 Sassari Univ. Italy 

H-CUBE 
Európai Közösség 
Népegészségügyi 
programjának része 

Célja: Megelőzni az új HBV, HCV és 
HIV/AIDS fertőzést, különösen a 15-24 
éves fiatalok között. Megszervezni a 
tréningfoglalkozásokat a kezelésben 
résztvevő egészségügyi személyzetnek 
és az ellátásban dolgozóknak, a 
szülőknek, akik részletes tanácsokkal 
lesznek képesek ellátni gyermekeiket. 
Prevenciós kampányok szervezése 
ifjúsági találkozók alkalmával. 
 

2007-2010 Transnational AIDS/STD 
Prevention Among 
Migrant Prostitutes in 
Europe/Project 
(TAMPEP8)  Eu program 

EU-UNAIDS Migráló prostituáltak epidemiológiai, 
szociálmed. kutató munka, 
egészségnevelés, 

2007-2010 TAMPEP-onlus 
Land@Hand 

European Commission - 
DG Justice, freedom and 
security 
JLS/2007/MMSIA/Return/

Migráló HIV prostituáltak elérése, 
gondozása 
Preparatory Action: Migration 
Management – Solidarity in Action” 
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025 financial instrument for return and 
reception actions in the area of 
migration 

2010 OEFI EÜ Minisztérium, Nemzeti 
AIDS Bizottság 
IX-12/15/2010 

OEFI „HIV/AIDS megelőzése a civil 
szervezetekkel” 

2010 CAF NEFMI AIDS Világnapi hírlevél és plakát a 
közoktatási intézményekben. „Élek a 
jogaimmal!” 

 
 
Együttműködés más programokban: 
Hátrányos helyzetűek munkába állásának elősegítése, munkerőpiaci rehabilitáció a következő 
főpályázó programokban: 
2009-2011 USZSE USZSE,  Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség 
Társadalmi Megújulás 
Operatív Program 
TÁMOP-5.3.1. 
„PROHARO” Projekt 

„Első lépés” - alacsony foglalkoztatási 
eséllyel rendelkezők képessé tevő és 
önálló életvitelt elősegítő programjai 
támogatására c. program keretén belül: 
Felkészítés az önálló családi életre c. 
program 

Kiadványok: 
Szórólap:  
 Hepatitis B, C   
   

2. Hírlevelet adtunk ki 
AIDS Szex Edukáció Szemle, Hírlevél ISSN 14168189     2011. 13.sz. 
 
 
Budapest, 2011. május 30. 
 
 
 
       Szilágyi Éva sk. 


