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Közhasznúsági Jelentés (2005. év) 
Jövőkerék Közhasznú Alapítvány 

 
 
1. Tartalmi beszámoló a 2005-ben végzett tevékenységekről 
 
1.1. Alapítás 
 

A Jövőkerék Közhasznú Alapítványt (továbbiakban Alapítvány) alapítói a 2005. július 18. napján 
keltezett Alapító Okirattal hozták létre. A Fővárosi Bíróság az Alapítványt a társadalmi szervezetek 
nyilvántartásába a 7.Pk.60.571/2005/2. számú végzésével 2005. év augusztus 12. napján jegyezte be. Az 
Alapítvány a bejegyzés során a Fővárosi Bíróságtól megkapta a közhasznú szervezet minősítést. 
 
1.2. Székhely módosítása 
 

A bejegyzést követően az alapítók a 2005. szeptember 1-jén kelt módosított Alapító Okirattal a 
székhelymódosítást kérvényeztek. A Fővárosi Bíróság a székhelymódosítást a 7.Pk.60.571/2005/4. 
számú végzésével 2005. október 19. napján jóváhagyta. 
 
Az Alapítvány új székhelye: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 12. I/9A 
 
1.3. 2005. évben végzett tevékenységek 
 

Az Alapítvány 2005. évben a civil szervezet létrehozásának jogi, személyi és infrastrukturális hátterét 
teremtette meg. Említésre érdemes szakmai tevékenységet nem folytatott. A Kuratórium 2005. év végén 
arról tájékozódott, hogy az Alapítvány közhasznú céljaihoz illeszkedve várhatóan milyen pályázati 
lehetőségek nyílnak meg 2006. évben. 
 
Az Alapítvány átfogó célja, hogy elősegítse, támogassa – Magyarország Európai Unióhoz való 
csatlakozása után – az európai értékek megerősödéséhez és érvényesüléséhez elengedhetetlen helyi 
közösségek, civil szerveződések és autonóm állampolgárok képességeinek, erőforrásainak, 
lehetőségeinek fejlesztését és kiaknázását elősegítő önálló kezdeményezéseket, programokat. Az 
Alapítvány segítséget kíván adni a civil partnerek számára különböző ötleteik konkrét fejlesztési 
projektté érleléséhez, illetve azok megvalósításához. Ennek során nagy hangsúlyt szeretne fektetni a 
megértés, az együtt gondolkodás és együttműködés, illetve a nyílt kommunikáció és információcsere 
módszereire, eszközeire. 
 
Az Alapítvány átfogó célját az alábbi közhasznú tevékenységekkel tervezi megvalósítani: 
 
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 
(Khtv.26.§ c/1.pont) (Alapító okirat 3.2. és 3.3. céljai) 
A testi-lelki egészség állandóan változó dinamikus egyensúlyának fenntartását, illetve ennek az adott 
társadalmi-gazdasági-kulturális mikrokörnyezetben való elősegítését célzó lehetőségek felkutatása, 
továbbá hozzájárulás a szükséges humán, infrastrukturális és pénzügyi erőforrások megteremtéséhez. 
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2. tudományos tevékenység, kutatás (Khtv.26.§ c/3.pont) (Alapító okirat 3.3., 3.4. és 3.6. céljai) 
A tudásalapú és információs társadalom megerősítése a kutatás-fejlesztés és az innováció területén elért 
eredmények információinak közcélú terjesztésével. A tudományos tevékenységek eredményeit 
hasznosító programok szakmai támogatása a projektmenedzsment eszközeivel és nemzetközi 
együttműködés szervezésével. Az alkalmazott kutatások támogatása pályázati tanácsadással és 
forráskoordinációs tevékenységgel. 
 
3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Khtv.26.§ c/4.pont) (Alapító okirat 3.2., 
3.3., 3.8., 3.9. és 3.11. céljai) 
Az oktatási és képzési erőforrások fejlesztése és felhasználása kiemelten az önkormányzatok és civil 
szervezetek, valamint a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása érdekében. Az oktatás 
színvonalának, a tanulók és hallgatók esélyegyenlőtlenségének javítása, a társadalmi mobilitás 
támogatása. A nevelés, képességfejlesztés és ismeretterjesztés céljaihoz illeszkedő kiadói és kulturális 
tevékenységek végzése. A helyi társadalom és civil élet szereplőinek szakmai és projektmenedzsment 
ismereteinek bővítése, szükségletekhez történő igazítása. 
 
4. kulturális tevékenység (Khtv.26.§ c/5.pont) (Alapító okirat 3.1. és 3.7. céljai) 
Az európai kulturális identitás és autonómia erősítése érdekében az értékközpontú kreatív alkotások 
létrejöttének; a tehetséges fiatal alkotó- és előadóművészek, csoportok tevékenységének bemutatása, 
egymással való megismerkedésének és tapasztalatcseréjének elősegítése. (Alapító okirat 3.1. céljai) 
 
5. kulturális örökség megóvása (Khtv.26.§ c/6.pont) (Alapító okirat 3.1. és 3.7. céljai) 
Közreműködés a nemzeti kulturális örökség megóvásában és közkinccsé tételében, a művészeti alkotó 
munka és előadó tevékenység szakmai támogatásában. Részvétel a nemzeti és etnikai kisebbségek 
kultúrájának ápolásában, a nemzetközi kulturális kapcsolatok szervezésében és a magyar kultúra külföldi 
terjesztésében. A települések, térségek közötti kapcsolati hálózatok kialakulásának elősegítése, lehetőség 
teremtése a kölcsönös ismeret- és tapasztalatcserére, a kulturális értékek megtartására, 
hagyományőrzésre. 
 
6. műemlékvédelem (Khtv.26.§ c/7.pont) (Alapító okirat 3.1. céljai) 
Részvétel a műemlékek és környezetük védelmét támogató szakmai programokban, közreműködés a 
műemléki szempontból védett építmények és területek fejlesztésében, valamint az eszmei értékükkel 
összhangban álló hasznosítási tervek kidolgozásában és megvalósításában. 
 
7. természetvédelem, állatvédelem (Khtv.26.§ c/8.pont) (Alapító okirat 3.1. céljai) 
Közreműködés az élővilág sokféleségének megőrzését elősegítő programokban, a természeti értékek és a 
természetvédelem célkitűzéseinek megismertetésében, népszerűsítésében. Fontos cél a 
természetvédelmet támogatók körének gyarapítása, aktív részvétel a fiatalok természetvédő 
szemléletének kialakításában, természetvédelmi vizsgálatok, kutatások és programok 
kezdeményezésében, szervezésében és végrehajtásában. Állami, önkormányzati és társadalmi 
szervezetek, valamint az agrárgazdálkodók és magánszemélyek természetvédő munkájának segítése 
szaktanácsadással, szakmai tanulmányok elkészítésével. 
 
8. környezetvédelem (Khtv.26.§ c/9.pont) (Alapító okirat 3.1. céljai) 
A települési önkormányzatok, civil szervezetek, helyi közösségek környezetvédelemmel kapcsolatos 
fejlesztési terveinek támogatása. Cél a fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés segítése, a helyi 
kulturális és természeti értékek védelme. A gazdaságilag elmaradott, demográfiai értelemben is 
leszakadó térségek és hátrányos helyzetű kistelepülések környezetvédelmi célú fejlesztési programjainak 
(pl. szelektív hulladékgyűjtés, szilárd- és folyékony hulladékkezelés, barnamezős területek 
rehabilitációja, környezetbarát közlekedésfejlesztés, környezettudatos oktatási programok, stb.) szakmai 
támogatása. Hozzájárulás az integrált vidékfejlesztés és a fenntartható, környezetbarát mezőgazdasági 
termesztési módszerek elterjesztéséhez. 
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9. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv.26.§ c/11.pont) 
(Alapító okirat 3.4., 3.6. és 3.8. céljai) 
Hozzájárulás a hátrányos helyzetben élő helyi közösségek és társadalmi csoportok (pl. fogyatékkal élők, 
romák, nők) kitörési, felzárkózási esélyeinek feltérképezéséhez. A társadalmi-gazdasági-oktatási 
hátrányok mérséklése/megszüntetése érdekében részvétel fejlesztési programok és projektek 
kidolgozásában, megvalósításában. Az esélyegyenlőség javítása és a diszkrimináció leküzdésének 
előmozdítása hiteles kommunikációval. 
 
10. sport (Khtv.26.§ c/14.pont) (Alapító okirat 3.1. és 3.7. céljai) 
Az egészségmegőrzés, a szabadidő hasznos eltöltése és a civil önszerveződés céljából folytatott 
különböző sporttevékenységek közösségi, infrastrukturális és pénzügyi kereteinek megerősítését célzó 
projektek megvalósulásának elősegítése. 
 
11. fogyasztóvédelem (Khtv.26.§ c/16.pont) (Alapító okirat 3.2., 3.8. és 3.9. céljai) 
Az Európai Uniós elvárásokkal összhangban közreműködés a fogyasztói jogok minél szélesebb körű 
elterjesztését, tudatosítását és a fogyasztóknak az információkhoz való hozzáférését elősegítő projektek 
kidolgozásában és megvalósításában. 
 
12. rehabilitációs foglalkoztatás és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 
foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások (Khtv.26.§ c/17-18.pontok) (Alapító 
okirat 3.4., 3.6. és 3.8. céljai) 
Hozzájárulás a gazdaságilag elmaradott, demográfiai értelemben is leszakadó térségek és hátrányos 
helyzetű települések foglalkoztatáspolitikai céljainak megvalósításához. Munkahelyek teremtésének 
elősegítése hátrányos helyzetű csoportok számára, rehabilitációs és foglalkoztatási projektek előkészítése 
és lebonyolítása. Újszerű, aktív foglalkoztatás-politikai eszközök bevezetése, a másodlagos 
munkaerőpiac fejlesztése, a foglalkoztatás-politika helyi szereplői közötti partnerség megerősítése. 
Kiemelt szempont a foglalkoztatás biztonsága és a gazdálkodási, jövedelmezőségi szempontok 
következetes érvényesítése. 
 
13. euroatlanti integráció elősegítése (Khtv.26.§ c/19.pont) (Alapító okirat 3.1., 3.2. és 3.8. – 3.11. 
céljai) 
A társadalmi-gazdasági fejlődésben lemaradó települések és kistérségek felzárkózásának támogatása 
európai uniós szakmai tapasztalatok átadásával és hálózati együttműködés kiépítésével. Az euroatlanti 
integráció erősítése határon átnyúló projektek megvalósításával és nemzetközi tanulmányutak 
szervezésével. A helyi társadalom és gazdasági élet szereplőinek az unióval kapcsolatos szakmai 
ismereteinek bővítése. Az információs társadalom kihívásaihoz történő felzárkózás biztosítása a 
tartalomszolgáltatás és infrastruktúrafejlesztés eszközeivel. 
 
2. Költségvetési támogatás felhasználása 
 
Az Alapítvány 2005-ben nem kapott és nem használt fel költségvetési támogatást. A felhasznált 
költségvetési támogatások összege 0 Ft. 
 
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
Az Alapítvány bankszámlájának száma 11702036-20706856. Az Alapítvány 2005-ben nem nyúlt az 
OTP Bank Rt.-nél vezetett számláján elhelyezett vagyonához. A vagyont (induló tőkét) csupán a 
bankszámlafenntartás költségei csökkentették 13 eFt-al. A saját tőke 2005. december 31-én 287 eFt. 
 
4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
Az Alapítvány 2005-ben tevékenységei keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem egyéb, nem pénzbeli 
szolgáltatást. A cél szerinti juttatások összege 0 Ft. 
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5. Támogatások mértéke 
 
Az 1997. évi CLVI tv. 19. §-a (3) bekezdés e) pontja szerint az Alapítvány 2005-ben nem kapott 
támogatást központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől. A kapott támogatások összege 0 Ft. 
 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
 
Az Alapító Okirat 7. pontja szerint az Alapítvány kezelő szerve annak kuratóriuma. Az Alapítvány 
vezető tisztségviselői a kuratórium tagjai. Az Alapítvány 2005-ben sem pénzbeli, sem egyéb, nem 
pénzbeli juttatást nem adott. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 0 Ft. 
 
7. Számviteli beszámoló 
 
A beszámoló a Jövőkerék Közhasznú Alapítvány hatályos számviteli jogszabályok szerint elkészített 
egyszerűsített éves beszámolója alapján készült. 
 
7.1. Mérleg 

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Vállalkozás megnevezése: Jövőkerék Közhasznú Alapítvány
Címe: 1027 Budapest, Frankel Leo utca 12.
Bírósági bejegyzési száma: 60571/2005
Nyilvántartási száma:
Adószáma: 18121214-2-41

Az eredménykimutatás időszaka : 2005. év Adatok E Ft-ban

Előző időszak
Előző időszak 

korrekciója Tárgyidőszak
A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 0 0 0

I. Immateriális javak 0
II. Tárgyi eszközök 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0

B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 0 0 297
I. Készletek 0
II. Követelések 0
III. Értékpapírok 0
IV. Pénzeszközök 297

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) 0 0 297
C. Saját tőke (12-16. sorok) 0 0 287

I. Induló tőke / Jegyzett tőke 300
II. Tőkeváltozás / Eredmény 0
III. Lekötött tartalék 0
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -13
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0

D. Tartalék
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 0 0 10

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 10

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) 0 0 297

Az alapítványnak 2005-ben vállalkozási tevékenysége nem volt !

Budapest, 2006. április 27



 

Közhasznúsági jelentés 2005. - Jövőkerék Közhasznú Alapítvány 5

7.2. Eredmény 

 

EREDMÉNYLEVEZETÉS EGYÉB SZERVEZETEKNEK

Vállalkozás megnevezése: Jövőkerék Közhasznú Alapítvány
Címe: 1027 Budapest, Frankel Leo utca 12.
Bírósági bejegyzési száma: 60571/2005
Nyilvántartási száma:
Adószáma: 18121214-2-41

Az eredménykimutatás időszaka : 2005. év
Adatok E Ft-ban

Előző év
Előző év(ek) 
helyesbítései Tárgyév

Alaptev. Váll. Tev. Összes Alaptev. Váll. Tev. Összes Alaptev. Váll. Tev. Összes

0 0 0 0
I. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0 0 0
Ebből: - támogatások 0 0 0

- alapítói 0 0 0
- központi költségvetési 0 0 0
- helyi önkormányzati 0 0 0
- egyéb 0 0 0

            - tagdíj 0 0 0
           - egyéb bevételek 0 0 0
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 0

0 0 13 13
III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 13 13
IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 0
V. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0 0
VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 0

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I.-III.-VI.) 0 0 -13 -13
D. Nem pénzben realizált eredmény [(II.-(IV.+V.)] 0 0 0 0
E. Adózás előtti eredmény (I.+II.)-II.+IV+V. 0 0 -13 -13
F. Fizetendő társasági adó 0 0 0
G. Jóváhagyott osztalék 0 0 0
H. Tárgyévi eredmény (E.-F.-G.) 0 0 -13 -13
Az alapítványnak 2005-ben vállalkozási tevékenysége nem volt !

Budapest, 2006.április 27

A tétel megnevezése

A.Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I.+II.)

B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III.+IV.+V.+VI.)


