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Változások  2013. ban

• Új Alapító Okirat (2012.? 2011.?)

• Új kuratórium

• Közhasznúság bejegyzése (2013. április 27.)

• „Szigorúbb elszámolási, ellenőrzési feltételek 
(adóbevallás NAV + Bíróság)

• Szigorúbb gazdálkodási és adminisztratív fegyelem

• Pályáztatás és támogatások rendjének megváltozása



Változások az alapító okiratban

• Székhely: 2030 Érd, Szamos u. 10-12

• Kuratórium 5 tagú (max. 2 tag lehet MONT tag)

• A kuratórium megbízása határozatlan 

ideig/visszahívásig, vagy lemondásig szól

• Kuratórium: 

MONT 2011 közgyűlés:

Dr. Garai Ildikó (elnök)

Dr. Galuska László

Dr. Lengyel Zsolt

Dr. Schmidt Erzsébet

MONT közgyűlés 2012 november 15-16.

Dr. Radics Edit (elnök)

Karlesz Ilona

Dr.. Riedl Erika

Dr Schmidt Erzsébet

Dr. Garai Ildikó



Az MONT Alapítvány kifizetései, 

támogatásai 2013.-ban 

• TDK pályamunka támogatása  (30 000)

• MONT  Pécsi Kongresszus támogatása  (kb.1 650 000 Ft)

• Cégek által a MONT kongresszus alkalmából felajánlott 
díjak pályáztatása, kifizetése (5 cég 230 000 Ft)

• MONT kongresszuson való részvétel támogatása (163 fő- 4 
107 400 Ft)

• EANM kongresszuson való részvétel támogatása (4 fő 
részére 100-100 eft.)

• Alapítványi díjak kiadása (2011-12, 2012-13) (2 fő részére 
100-100 eft)

• Működtetési költségek



A MONT Alapítvány bevételei, támogatási 

szerződései 2013-ban

• 11 cég  - 5 760 000 Ft. kongresszusi támogatás 

• Cégek célzott támogatást adtak a Pécsen 

megrendezett MONT Kongresszusra

• SZJA 1%  (108 320 Ft)

• MONT támogatás az EANM kongresszuson fiatalok 

támogatására (400 000 FT)



Változások  2014. ben
- Közhasznúság visszavonása 2014. júniustól, mert   
2012. évben az Alapítvány működése nem felelt meg a 
közhasznúság minimális feltételeinek 
(A közhasznúságot 2 éves periódusokban vizsgálja a bíróság a beadott adóbevallások alapján.

A 2012. évi feltétel teljesítés vizsgálatára a 1013. évi bejegyzést követően kerülhetett csak sor, ez a bírósági

döntés késésének, utólagosságának oka) 

- 2014. szeptember MONT vezetőségi ülésen beszámoló 
az Alapítvány és a  közhasznúság problémáiról

- Vezetőségi döntés: megkérdőjeleződik, hogy kell-e 

közhasznúnak lenni. Vezetőség jogászok segítségével 

tájékozódik. 



Az Alapítvány és Közhasznú Alapítvány közötti 

különbségek

• Adományozó oldaláról  (adózott jövedelemből adható 

támogatás, adókedvezmény csökkent)

• Alapítvány oldaláról 

• a./ az alapítvány terhei megnőnek

• b./ a pályázatok nyerteseinek terhei megnőnek

• SZJA 1 % igénybevehetősége



Az MONT Alapítvány kifizetései, 

támogatásai 2014.-ben 

• TDK pályamunka támogatása  ( 2 x 30 000 Ft)

• Hevesy emlékülés támogatása  (540 000 Ft.)

• EANM kongresszuson való részvétel támogatása (2 
fő részére 100-100 eFt.)

• Működtetési költségek



A MONT Alapítvány bevételei, támogatási 

szerződései 2014-ben

• 7 cég  - 600 000 Ft. célzott támogatást adott a 

Hevesy emlékülés támogatására

• SZJA 1%  (249 351 Ft)

• 5 cég adott támogatást a közhasznúság 

visszaszerezhetőségéhez 2014. év végén (100 000-100 

000Ft összeget)

• Az Alapítvány 2014 évi bevétele 1 390 000 Ft, mely 

a közhasznúság visszaszerzéséhez elegendő 



Az Alapítvány várható kiadásai 2015.-ben.

• Ez évi várható kifizetések: 

a. TDK pályázatok: 1 TDK pályázat (kifizetve 29 600, 

tényleges költség 44 600 Ft)

b. EANM kongresszusi előadásokra kiírt pályázatok 

összköltségénél a100 000 Ft- ból a levonások után a maradékot 

fizetjük ki- ez 68 480 Ft

A kongresszusra a cégek által felajánlott pályázati díjakat 

hasonló aránnyal fizetjük ki

c. Várható évi költségek (bank, könyvelés, posta,kb. 

400 000 Ft + ügyvédi költségek (?) 



Az Alapítvány aktuális helyzete 

• A vezetőség által felkért ügyvédek véleménye a szeptemberi előterjesztés 

javaslatával azonos, meg kell ismételten szerezni a Közhasznú címet

• Az 1% megszerezhető, ha a közhasznúság ismételt kérelmezése megtörténik

• 2013-14-ben teljesültek a közhasznúság feltételei

• Már volt korábbi kezdeményezés, és elfogadott bírósági döntés a 

közhasznúságra

• Regisztrációt kezdeményeztük a könyvelővel szeptemberben (bár akkor 

még nem tudtuk,l hogy sikerül teljesítenünk a feltételeket 2014.-ben!)

• Igénylés megtörténhet, ezért a felkérést közzétettük.

• Kezdeményezés az közhasznúság visszaszerzésére csak a közgyűlés után 

történhet meg, melyen módosítani kell az Alapítóokiratot



Ez évi várható bevételek

A cégek ebben az évben is adnak valami jelképes 

összeget adományként, de a támogatások nem az 

Alapítványon keresztül fognak megtörténni a 

közhasznúság hiánya miatt

Eddig ígérvény 5 cégtől van, de pénz csak egy futott 

be május 11.-ig 

SZJA 1 % 



Az Alapítvány további működtetéséhez szükséges 

változtatások , teendők

• Az Alapító Okirat új jogszabályokkal való 

harmonizálása

• MONT új Alapító Okiratával harmonizálás

• Működtetés feltételeit optimálisan biztosító tartalom 

az Alapító Okiratban (székhely, kuratóriumi tagok 

száma, kuratóriumi tagok jogkörei, kuratóriumi 

ülések szabályozása stb.)elfogadása. 

• Új kuratóriumi tagok választása, új alapító Okirat 

elfogadása 




