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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1. A társaság bemutatása: 

A társaság neve: Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány 

Címe: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 

Statisztikai száma: 18235269 8299 569 01 

 

1.1. . Tevékenységi kör: 

A fő és fontos tevékenységek: 
TEÁOR kód Tevékenység megnevezése 

7487 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 

 

Az alapítvány bejegyzési száma: Fővárosi Bíróság, 13. Pk. 60.327/98/4. 7099 

A közhasznúsági nyilvántartásba vételi határozat száma: 13. Pk. 60.327/1998/10  

Dátuma: 1999. március 1 

Szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0007099 

 

1.2. Alapítás (megalakulás), alapítók, alapítvány története 

 

Tevékenység megkezdésének időpontja: 1998 

Nyilvántartásba vétel dátuma: 1998.04.17. 

Alapítói vagyon: 100 ezer forint 

 

Alapító: Török Ferenc 

 

Az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány alapító okirata szerinti célja: 

- az építészképzés segítése, különös tekintettel a középület tervezési ismeretekre, valamint 

új oktatási módszerek kidolgozásának támogatása.  

- Szakosított tervezésoktatás bevezetésének előmozdítása, kimagasló tervezési 

eredményeket felmutató növendékek anyagi segítése, az oktatás tárgyi eszközeinek 

bővítése.  

- Az építészeti modellezés és dokumentálás anyagi támogatása. 

- Határon túli magyar diákok felsőoktatási képzésének előmozdítása, külföldi 

tanulmányutak, építészeti pályázatok finanszírozása, mesterképzős növendékek szakmai 

gyakorlatának szervezése, vendég professzorok és előadók programjainak segítése. 

- Tervezéselméleti és gyakorlati kutatások finanszírozása, kiállítási és publikációs 

lehetőségek szervezése, anyagi támogatása. 

 

A BME Építészmérnöki Kar, Középülettervezési Tanszék körébe tartozó alapítvány önálló 

titkársággal nem rendelkezik. Az Alapítvány működésével összefüggő feladatokat a 

Középülettervezési Tanszék titkársága, és a kuratórium elnöke végzi. 

 

Az Alapítvány kuratóriuma a vállalt feladatokhoz igazodva ülésezik, hozza meg döntéseit. 

Az Alapítványt kuratórium vezeti. Az Alapítványt a kuratórium felhatalmazásával a 

kuratórium elnöke jegyzi, pénzügyeit egyszemélyi aláíróként intézi. 
 

Az Alapítvány kuratóriuma:  

Balázs Mihály DLA, Cságoly Ferenc DLA, DSc, Karácsony Tamás DLA, Radványi György 

DLA 

Az Alapítványt képviseli:  Radványi György DLA kuratóriumi elnök 

 

1.3. Egyebek  

 

A beszámoló aláírására feljogosított személy: 

Neve: Beosztása: Lakóhelye: 

Radványi György kuratóriumi elnök 1024 Budapest, Nyúl utca 7. 
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A beszámolót összeállító –törvényben előírt képzettséggel rendelkező – személy adatai:  

Neve: Rajki Zsolt;                         Beosztása: megbízott könyvelő (Ra-Na Bt.) 

MKVK engedély száma: 005737 Lakcíme: 1025 Budapest, Kapy utca 53/a. 

2. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 

2.1. Alapvető információk 

 

Könyvvezetés módszere: kettős könyvvitel 

Könyvelési eljárás: Költségnem könyvelés 

A Társaság a készletekről év közben nyilvántartást nem vezet 

 

Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás 

 

2.2. A beszámolási időszak: 

 

Kezdete Vége Mérleg fordulónap 

2016.01.01. 2016.12.31. 2016.12.31. 

 

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.  

 

2.3. A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek 

összefüggnek a mérlegtételek értékelésével) 

 

Értékhelyesbítés, értékelési tartalék 

Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot nem mutatunk ki. 

 

Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából 

Lényegesség kritériumai 

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan 

információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a 

felhasználó döntéseit. 

 

A jelentős összegű hiba 

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - 

ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-

csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év 

mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 

millió forintot, akkor az 500 millió forint. 

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba 

 

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző 

üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja 

(növeli vagy csökkenti), tehát a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű 

hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 

helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők voltak.  

 

A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke 

Azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely nem haladja meg az 50 Eft-ot. 

A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértéke 

 

A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértékét az üzleti év értékesítés nettó 

árbevételének 5 százalékában határozzuk meg. 

 

Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség 
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Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában 

határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek 

arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel 

 

Amortizációs politika 

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható 

maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. 

 

Maradványérték nagysága 

Az eszköz maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére 

számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci 

értéke alapján határozzuk meg. Az ingatlanok bérleti jogára nem számolunk el 

értékcsökkenést, mivel annak értéke véleményünk szerint nem csökken, és határozatlan időre 

szól! 

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a 

maradványértéket nullának tekintjük. 

Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az 

kevesebb, mint 50 eFt, akkor az 50 eFt-ot nem éri el. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz 

csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá 

ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. 

Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla 

forint. 

Alkalmazott leírási módszer 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) 

viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai 

elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények 

figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést 

követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni 

Értékcsökkenés elszámolása 

Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy 

előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 

elszámoljuk. 

Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: 

A tárgyi eszközök aktiválását az analitikába az aktiválást követő hónap végéig fel kell 

jegyezni, de az értékcsökkenést csak az év végi zárás keretében kell elszámolni, - mind az 

analitikában, mind a főkönyvben - és az egyeztetést is ekkor kell elvégezni. 

3. Támogatások és azok felhasználása, összefoglaló a közhasznú tevékenységről: 

 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 

 

Összefoglaló az alapítvány céljainak megvalósítását segítő  

2016. évi támogatások felhasználásáról 

 

 Állami támogatások 
  

- Nemzeti Kulturális Alap Építőművészeti Kollégiuma  4 500 000.-Ft 

Középületek közvetlen közelségben 

A BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszéke 70 éves jubileumi kiállítása 

A BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszéke 2016 őszén ünnepelte alapításának 

70. évfordulóját. Fennállása óta a magyar építészet egyik legismertebb és talán túlzás nélkül 

állítható legnagyobb hatású szellemi műhelye, ahonnan számos neves építész pályája indult.  

Az NKA Építőművészeti Kollégiuma a Műcsarnokban 2016. szeptember 26 - október 23. 

között megrendezett kiállításhoz, és a kiállítást kísérő katalógus elkészítéséhez 4 500 000.-Ft 

pályázati támogatást ítélt meg. 
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Az Alapítvány a támogatási szerződésben vállaltakat a Középülettervezési Tanszék 

munkatársai, valamint a kurátorok és megbízott szakgárda bevonásával bonyolította és 

teljesítette. 

A kiállítás, a kísérő rendezvények és a katalógus készítésében közreműködtek: 

kurátorok: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár és Somogyi Krisztina 

kiállítók: Balázs Mihály, Cságoly Ferenc, Fejérdy Péter, Karácsony Tamás, Kaszás Károly, 

Klobusovszki Péter, Kemes Balázs, Major György, Marosi Bálint, Radványi György, 

Schrammel Zoltán, Sugár Péter, Szabó Levente, Vannay Miklós és szerzőtársaik  

Archív anyagok: Weichinger Károly (1946-66), Gádoros Lajos (1966-74), Hofer Miklós 

(1975-82) (1987-1995), Farkasdy Zoltán (1983-86), Török Ferenc (1996-2000), Cságoly 

Ferenc (2001-2010) 

Katalógus szerzői: Balázs Mihály, Cságoly Ferenc, Dúll Andrea, Fejérdy Péter, Golda János, 

Karácsony Tamás, Kaszás Károly, Kerékgyártó Béla, Klobusovszki Péter, Kemes Balázs, 

Major György, Marosi Bálint, Radványi György, Schrammel Zoltán, Somogyi Krisztina, 

Sugár Péter, Szabó Levente, U. Nagy Gábor, Vannay Miklós 

A program megvalósítására az Alapítvány 2016. évben mindösszesen 4 500 000.-Ft-ot 

fordított. A támogatással a vállalt határidőben elszámolt. 

 

 Polgármesteri Hivatalok támogatása 

 
 Veresegyház Polgármesteri Hivatal támogatása 

A Veresegyház városban tervezett „Csiribiri Játék- és Gyerekmúzeum” épületére vonatkozóan 

2015-ben lebonyolított hallgatói tervpályázat folytatásaként, a pontosított tervezési program 

alapján egy részletesebben kidolgozott tervjavaslat készítésére született együttműködési 

megállapodás a Polgármesteri Hivatallal. A megállapodás értelmében Veresegyház Város 

Polgármesteri Hivatala 1 000 000.-Ft támogatást biztosított a részletesebb tervezési 

programjavaslat kidolgozására és a tervezet kiállításon és kiadványban való bemutatására.  

Az együttműködést közvetlenül koordinálta: Zsigmond László városi főépítész, dr. Varga 

Kálmán ötletgazda, Balázs Mihály DLA tanszékvezető és Karácsony Tamás DLA egy. 

docens, az építészhallgatói csoport konzulense.  

A tervek a tervezési program véglegesítése céljából további ellenszolgáltatás nélkül - a nem 

vagyoni szerzői jogok tiszteletben tartása mellett Veresegyház Város tulajdonába kerültek.  

Az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány az együttműködési megállapodás keretében 

vállaltakat teljesítette, a támogatás összegével elszámolt. A készkiadásokra, szolgáltatásokra 

fordított összegen felüli maradvány nem képződött. 

  

 Diósd Város Polgármesteri Hivatal támogatása 

Diósd Város Polgármesteri Hivatala egyes közintézmények jövőbeli fejlesztési lehetőségeit 

vizsgáló a Középülettervezési Tanszék oktatóinak konzultációjával készülő hallgatói 

tanulmánytervek beszerzésére 500.000.-Ft támogatást ítélt meg. A támogatás a 

megállapodásban foglaltak szerint teljes egészében felhasználásra került.  

 

 Magánszemélytől érkezett támogatás 

 

Dr. Kiss Péter az Alapítványt a Középülettervezési Tanszék Műcsarnokban rendezett 

jubileumi kiállításának megszervezésében 500 000.-Ft támogatásban részesítette. Az 

Alapítvány a támogatást teljes egészében a kiállítás kiadványának munkálataihoz használja fel. 

 

 Apeh Szja. 1% támogatás 

2015-évi szja 1%-ok felajánlásából a NAV 37.557.- Ft-ot utalt az Alapítvány számlájára. Az 

összeget az Alapítvány általános feladataihoz kapcsolódó célokra - hallgatói fórumok, 

találkozók büféjére, írószervásárlásra - fordította. 

 

Gazdálkodó szervektől érkezett támogatás 
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 A KÖZTI ZRt. az Alapítványt a Középülettervezési Tanszék 2016.09.23. - 2016.10.22. 

között a Műcsarnokban rendezett jubileumi kiállítás szervezésére és lebonyolítására 1000000.-

Ft korlátozás nélküli támogatásban részesítette. Amennyiben az Alapítvány eszközöket szerez 

be a támogatásból, azokat a kiállítást követően a Középülettervezési Tanszék rendelkezésére 

bocsájtja oktatási célokra. 

 

 Kollmann Kft. az Alapítványt a Középülettervezési Tanszék Műcsarnokbeli jubileumi 

kiállításának megszervezésében 300 000.-Ft támogatásban részesítette. 

Az Alapítvány a támogatást teljes egészében a kiállítás munkálataihoz használta fel. 

 

 Az Artifex Kiadó az Alapítványt céljainak megvalósításában 30 000.-Ft korlátozás nélkül 

felhasználható támogatásban részesítette. 

 

Az Épülettervezés Oktatásért Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány céljaival megegyező 

programok keretében az alábbiakra fordított támogatást 

 

Valkonyai program felelős Kemes Balázs 

A 2016-2017-es tanév őszi szemeszterének Tanszéki Terv és Műszaki Kiskomplex tantárgyain 

egy kis zalai faluval, Valkonyával foglalkoztunk. A tervezői szakirányos hallgatók a település 

lehetséges jövőképét keresték négy feladatkörhöz kapcsolódva: 1. önkormányzat, 2. turistaház, 

3. gyümölcsfeldolgozó, 4. ravatalozó. Ezzel párhuzamosan a műszaki szakirányos hallgatók 

egy közeli geodéziai őrtorony kilátóként való hasznosításával foglalkoztak. 

A kurzusoknak a tervezés oktatás mellett két fő célja volt. Egyrészt az önálló programalkotás 

képességének kialakítása, másrészt a csapatban való gondolkodás és együtt dolgozás 

fejlesztése. A kurzusokhoz ezért két napos tanulmányutat szerveztünk. 

Az első napon a közös helyszínbejárás mellett felméréseket készítettünk a tervezéssel érintett 

épületekről és a településről, majd az esti vacsora egymás megismerésére adott lehetőséget. 

A második napon a kiadott feladatokhoz kapcsolódó épületeket néztünk meg, melyek 

előképként inspirálták a tervezési munkát. (Holczer Veronika, Közösségi Pajta, Markóc; Gettó 

Tamás, Polgármesteri Hivatal, Pellérd). 

Az élményekben gazdag út jó félévindítást jelentett, alapvetően határozta meg a féléves 

munkát és a tárgyak színvonalas végeredményét. 

 

Szlovéniai hallgató tanulmányút felelős Marosi Bálint 

Az Épülettervezés Oktatásért Alapítvány 2016. júniusában a Középülettervezési Tanszék által 

szervezett szakmai utat 348.- Euro azaz 109 620.-Ft szállásra fordított költséggel támogatta. 

Az egyhetes tanulmányút Ljubljana kortárs építészetét vizsgálta. Az utazáson a Tanszéki Terv 

1. tárgyat kiemelkedően teljesítő 11 fő építészhallgató vett részt. 

A beszámoló a BME Középülettervezési Tanszék hivatalos honlapján Szlovénia 2016, útifüzet 

 

 Segítettük a korábbi években az Alapítvány által támogatott tanulmányutak, programok 

beszámolóinak bemutatását, közzétételét a Középülettervezési Tanszék honlapján.  

-  Alapítvány a Középülettervezési Tanszék oktatóinak bevonásával, meghívott hallgatói 

pályázócsoportokkal, a támogatások keretében létrejött tervek nyilvános bemutatását és 

értékelését szervezte 

- az Alapítvány előkészületek tett a következő naptári évre szóló együttműködési 

megállapodások érdekében 

Az Alapítvány programjai minden alkalommal nagyszámú érdeklődő jelenlétében zajlottak.  

 

Az alapítvány sem a vezető testület tagjainak, sem a kuratórium elnökének, sem más 

személynek juttatást nem adott. 

 

 

Kelt: 2017-05-05  PH.        

       …………………………………….. 

       Radványi György Kuratóriumi elnök 

http://www.kozep.bme.hu/alapitvany/
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2017/04/szlov%C3%A9n-2016-%C3%BAtif%C3%BCzet-VEG.pdf

