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Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatá-
sáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 30. § (1) rendelkezésének értelmében a Főépítészek az épített és
természeti környezetért Alapítvány az alábbi beszámoló keretében számol be a 2011. évi tevékenysé-
géről.

1.Az Alapítvány adatai

Az alapítvány neve: Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány
Székhelye: 2000 Szentendre, Hamvas B. u. 5. 1.5.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 252.
Nyilvántartási száma: AM 3057
Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte, jogerőre emelkedése:
bejegyzés: Pest Megyei Bíróság 13 Pk.60.0l0/2008/4., 2008. május 16. (a végzés 2008. június 9-én

emelkedett jogerőre)
Közhasznúsági besorolása: közhasznú
Adószáma: 18723634-1-13
KSH-azonosítója: 716363
Bankszámlaszáma: 11735005-20535528

A szervezet céljának rövid leírása: Működési területén elősegítse és támogassa az épített és természeti
környezet alakításával és védelmével kapcsolatos tevékenységeket, az ezzel kapcsolatos állami-, önkor-
mányzati-, általános állampolgári feladatok teljesítését, a főépítészek munkáját, a főépítészek országos há-
lózatának fejlesztését.
A célok elérése érdekében elősegíti, szervezi és támogatja az épített és természeti környezet minőségének
javítását, az építészeti kultúra társadalmi elismertségének szélesítését, a vizuális kultúra színvonalának
emelését, a környezettudatos gondolkodás kialakítását. Forrásokat gyűjt és pályázatokon vesz részt az ala-
pítványi célok megvalósítása érdekében, figyelemmel kíséri az Országos Főépítészi Kollégium (továbbiak-
ban: OFK) törekvéseit és támogatja rendezvényeit és általános működését.

II. Számviteli beszámoló

A Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A részle-
tes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény
kimutatás ból.

Ill. Költségvetési támogatás felhasználása

Tárgyévben a szervezet - ellentétben a 2010. évvel - állami támogatást nem kapott, és pályázaton sem si-
került pénzt nyernie. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a
változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az előző évhez képest a Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány vagyona 695 eFt ösz-
szeggel nőtt. Az Alapítvány törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeinek jelentős részét köz-
hasznú céljainak elérése érdekében használja fel, továbbá figyelmet fordít arra, hogya működését folyama-
tosan biztosítani tudja. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be.

V. A cél szerinti juttatások kimutatása

20 ll. évben szervezetünknél nem voltak cél szerinti juttatások.

VI. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptói, a helyi önkormányzattói,
a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Tárgyévben a Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány összesen 2246 ezer Ft támoga-
tást kapott különböző címen. Ez 378 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben, holott a gazdasági társasá-



goktól kapott támogatások 2010. évhez képest nőttek. A csökkenés oka az állami támogatás teljes elmara-
dása. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány személyi jellegű ráfordítása 175 ezer Ft volt.
Szervezetünk a 2011. évben, sem a korábbiakban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást
vezető tisztségviselőinek. Megállapítható, hogy az Alapítványnál indokolatlan kifizetés nem történt. A kifi-
zetések részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

VIlI. Az Alapítvány közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

VIII.1. Az Alapítvány törvényes keretek közti működésének biztosítása, fenntartása

Az Alapítvány, a jogszabályok által előírt jelentéstételi kötelezettségei nk (APEH és KSH felé, közhasznú-
sági jelentés stb.) eleget tett. Közhasznú tevékenysége során az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú
tevékenységet gyakorolta, a Kuratórium által jóváhagyott éves munkaterv figyelembevételével. A Kurató-
rium a hatályban lévő jogszabályok, valamint az Alapító Okiratban foglaltak szerint látta el feladatát.

VIII.2. A Kuratórium ügyviteli, szervezési, valamint adminisztrációs feladatait ellátó munka-
szervezet működtetéséről való gondoskodás

A Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány Kuratóriumának munkájával kapcsolatos
ügyviteli, szervezési, valamint adminisztrációs feladatokat a Kuratórium munkaszervezete - Országos Fő-
építészi Kollégium Titkársága elnevezéssel- végzi. 2011. évben a titkári teendőket továbbra is Gera Orso-
lya látta el.
A Pest Megyei Építész Kamara, az Alapítvány és az Országos Főépítészi Kollégium (továbbiakban: OFK)
között született Együttműködési megállapodás értelmében az Országos Főépítészi Kollégium Titkársága
továbbra is a Pest Megyei Építész Kamara hivatalos helyiségeiben látja el a feladatait, küldeményeit a 1364
Budapest, Pf.: 252. postacímen fogadja.

VIlI. 3. Az Országos Főépítészi Kollégium Titkárságának feladatellátása, az OFK munkájá-
nak figyelemmel kísérése, törekvéseinek, rendezvényeinek és működésének támogatása

Az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke és a titkára rendszeresen részt vett a havonként ülésező OFK El-
nökségének ülésein, figyelemmel kísérve annak munkáját, törekvéseit.
A főépítészek honlapját az Alapítvány és a Kollégium közösen működteti.
2011. évben az Országos Főépítészi Kollégium Titkársága teljes körű segítséget nyújtott a Kollégium ügy-
viteli, szervezési és adminisztrációs feladatinak ellátásában.
Az Alapítvány társszervezöi feladatokat látott el a XVI. és lát el a XVII. Országos Főépítészi Konferencián.

VIII.4. Konferenciaszervezés

Az Alapítvány az Országos Főépítészi Kollégiummal (továbbiakban: OFK) és Balatonfüred Város Önkor-
mányzatával együttműködésben szervezte meg a XVI. Országos Főépítész Konferenciát. A Konferenciát
20 ll. augusztus 24-26. között Balatonfüreden rendeztük meg, címe a "VENDÉGVÁRÓ
VÍZART JAINK" volt.
A tartalmas rendezvény több, mint 200 fő részvételével sikeresen lezajlott. A résztvevők között települési,
megyei és állami főépítészek, nyugdíjas főépítészek, a szakterület kormányzati irányítói, építéshatósági
szakemberek, építészek és településtervezők, az Örökségvédelmi Hivatal munkatársai és a társ szakmai
szervezetek képviselői vettek részt.
A Konferencia előzetes írásos kiadványának kiadását, továbbá a résztvevők részére a konferencia szakmai
továbbképzésként történő elismertetésének költségét az Alapítvány fedezte.

VIlI. 5. Az Alapítvány hivatalos honlapjának rendszeres frissítése, a főépítészek információk-
kai való ellátása elektronikus hírlevél formájában (pályázatokról, szakmai továbbképzések-
ről, az épített és természeti környezetet érintő sajtófigyelés stb.).



A főépítészi nyilvántartások frissítése kapcsán aktualizálásra kerültek a főépítészek e-mail címe is. Élve az
elektronikus levelezés előnyei vel, az e-mail címmel rendelkező aktív és nyugdíjas kollégáknak - szakmai
programokról, pályázatokról stb. - e-mailen küldött hírlevélben adtunk rendszeresen tájékoztatást, továbbá
a főépítészeket érintő híreket, pályázati lehetőségeket, szakmai programokat stb. a honlapunkon is közzétet-
tük.

VIlI. 6. A főépítészi hálózat áttekintése, nyilvántartások aktualizálása

Az Alapítvány a 2011. évben is nagy figyelmet fordított a főépítészek országos hálózatának áttekintésére,
az állami és önkormányzati főépítészek nyilvántartásának aktualizálására. Az aktualizálás 20 ll. június-
júliusában országosan, teljes körűen megtörtént.

VIII.7. A főépítészeket és a főépítészek munkáját érintő jogszabály változások figyelemmel
kísérése, véleményalkotás, az érintettekhez való eljuttatása

Folyamatosan figyelemmel kísértük a főépítészek munkáját érintő jogszabályváltozásokat, a kollégáknak
hírlevélben azokról tájékoztatást adtunk.

VIlI. 8. Az alapítványi célok megvalósításához szükséges források gyűjtése, pályázatok figye-
lése, azokon való részvétel

Az Alapítvány folyamatosan figyelemmel kísérte az alapítványi célok megvalósítását elősegítő pályázati
lehetőségeket. Sajnos nem került kiírásra olyan pályázat, amelyen eredményesen elindulhatott volna.
2011-ben önkormányzatok és nem magánszemély támogatók összesen 2.125.315 Ft-tal támogatták az Ala-
pítvány működését, céljait. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése sze-
rinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 118.705 Ft volt. Magánsze-
mély támogatók a tárgyévben nem voltak.

IX. Mellékletek

1. számú melléklet A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves
beszámolója
a) Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves

beszámolójának mérlege
b) Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszá-

molójának eredménykimutatása
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Kimutatás a kapott támogatásokról

2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet

Budapest, 2012. május 24.
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szarinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
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Az egyéb szervezet címe:

KETTŐS KÖNYWITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ· EGYSZERŰsíTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ~ ÉV

adatok E FT-ban

Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyévszám helyesbítései

a b c d e

1. A. Befektetetl eszközök (2-5. sarok) OO~ ÁS(

2. I IMMATERIÁLIS JAVAK

3. II TÁRGYI ESZKÖZÖK ~5 )57
4. Ill. BEFEKTETETI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5. IV BEFEKTETETI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBíTÉSE

6. Forgóeszközök (7-10. sarok) 2. AA.& J--~7
7. I KÉSZLETEK

8. II. KÖVETELÉSEK

9. ilL ÉRTÉKPAPíROK

10. IV PÉNZESZKÖZÖK f) ))\,8 :z.·~7ol- .

11. C. Aktív idöbeli elhatárolások

12. ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) ") 4:2.7 3, Á~"...... .

13. D. Saját töke (14.-19. sarok) ')... AJ.-7 ~. A:J.:2-.

14. I INDULÓ TŐKE I JEGYZETI TŐKE ~ 320

15. II TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY ")r-G7 2.. Ac?vr- - ~

16. III LEKÖTÖTI TARTALÉK

17. IV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

18. V
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL - .~

.. C;~(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

19. VI TÁRGYÉVI EREDMÉNYVÁLLALKOZÁSITEVÉKENYSÉGBŐL

20. E. Céltartalékok

21. F. Kötelezettségek (22.-23. sarok)

22. I HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETISÉGEK

23. II RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETISÉGEK U
24. G. Passzív idöbeli elhatárolások

25. FORRÁSOK (PAsszíVÁK) ÖSSZESEN :L .Á.,')7 ?J. Á..4;A;;(13-20+21+24 sor)

Keltezés ::=bi....U::>A?~T \ J-oAJ. _ 'M~u..~ 2.~ .

T.1715/D.r.sz. - 1 - AB Nyomtatvány
Az egYé~ezet vezetője

(képv elője)
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KETTOS KONYWITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU
EGYSZERŰSíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

~ÉV adatok E FT-ban

Sor- A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) Tárgyévszám helyesbítései

a b c d e

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 01_ .ece {J . .2-A..C;;(1.+2.+3.+4.+5.)

2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3. a) alapítótói

4. b) központi költségvetéstől ;\. S.f57
5. c) helyi önkormányzattói A~ ~~
6. d) társadalombiztos ítótól

7. e) egyéb, ebből 1% ........ ...AÁ~ ................ k fJ--~ 2. A~
8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás

9. 3. Közhasznú ievékenységből származó bevétel

10. 4. Tagd íjból származó bevétel

11. 5. Egyéb bevétel 2- 2-

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele

11 C. Összes bevétel (A.+B.) P. 8&8 ;2,. <2-,,\~

14.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai :bo ~:2E ;{.051\(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

--
15. 1. Anyagjellegű ráford itások A .2.<5'2- 1\. :22-"'\

.
16. 2. Személyi jellegű ráforditások A.O~ ~7S
17. 3. Értékcsökkenési leirás JS2- ÁS2.

18. 4. Egyéb ráford ítások ~oo ..
19. 5. Pénzügyi műveletek ráford itásai

20. 6. Rendkívűli ráforditások

21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

22. 1. Anyagjeliegű ráfordítások

21 2. Személyi jellegű ráford itások

24. 1 Értékcsökkenési le írás

25. 4. Egyéb ráford itások

26. 5. Pénzügyi műveletek ráford itásai

27. 6. Rendkivűli ráforditások

T1715/DJ.sz. - 2s -AB Nyomtatvány



Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
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KETTŐS KÖNYWITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

~ÉV
adatok E FT·ban

Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyévszám helyesb ítései
a b c d e

28. F.Összes ráfordítás (O.+E.) 3. 3:18 ) SSf

29. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)

30. H. Adófizetési kötelezettség

31. 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
>

32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-O.) --4Go (;8G"
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

31 A. Személyi jellegű ráfordítások A/6
34. 1. Bérköltség

35. ebből - megbízási díjak AA,p

36. - tiszteletd íjak

37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések A
38. 1 Bérjárulékok ~
39. B. A szervezet által nyújtott támogatások

40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

41. 0, Továbbutalt támogatás .

T.1715/0,r.sz. - 2w - AB Nyomtatvány
Az egyéb sze zet vezetője

(képvislője)



Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról

2011. év

Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Átvitel összege (Ft) Elszámolás határ-
(Ft) ideje

időpont ja összege (Ft) előző évi tárgyévi
Gomba Község Önkormányzata 2010.03.10. 3.022 Működési támogatás 3.022 O 2011.01.31.
Gyömrő Város Önkormányzata 2010.05.10. 15.971 Közhasznú tevékenységek támogatása 15.971 O -
Nemzeti Civil Alapprogram 2010.08.19. 100.000 Működési támogatás (személyi jelle- 100.000 O 2011.01.30.

gü költség)
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 2010.11.29. 1.500.000 A főépítészek szakmai feladatellátását 1.487.190 O 2010.06.01.
Minisztérium segítő tevékenységek
Monor Város Önkormányzata 2011.12.14. 75.315 Működési támogatás O 75.315 2011.12.31.
Összesen: 1.606.183 75.315



Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2011. év

Megnevezés Előző évi ösz- Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés
szeg (eFt) (eFt) % eFt

Saját töke 2427 3122 128 695
Induló töke 320 320 O O
Tökeváltozás 2567 2107 -18 -460
Lekötött tartalék O O O O
Ertékelési tartalék O O O O
Tárgyévi eredmény -460 695 251 1155
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -460 695 251 1155
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye O O O O
Egyéb O 22 100 22



Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról

2011. év

Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés
előző évi tárgyévi % Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások összesen 800.000 O
- ebből adóköteles O
- ebből adómentes 800.000 O
Természetbeni juttatások összesen O
- ebből adóköteles
- ebből adómentes

Egyéb juttatások O
ÖSSZESEN: 800.000 O
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú O
Tevékenység keretében nyújtott

Pénzbeli juttatások O
Nem pénzbeli juttatások O

Egyéb juttatások O
ÖSSZESEN: O O O
MINDÖSSZESEN: 800.000 O



Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról

2011. év

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás
előző évi tárgyévi % Ft

Központi költségvetési szervtől 1.587.190 O O -1.587.190
Nemzeti Gazdasági és Fejlesztési "A főépítészek szakmai feladatellátását segítő tevé- 1.487.190
Minisztérium kenységek"
Nemzeti Civil Alapprogram .Működési támogatás" (személyi jellegű költség) 100.000
Elkülönített állami pénzalap O
Helyi önkormányzat és szervei 18.993 75.315 296 56.322
Gomba Község Önkormányzat 3.022
Gyömrő Város Önkormányzata 15.971
Monor Váras Önkormányzata O 75.315
Kisebbségi települési önkormány-
zat
Települési önkormányzat társulása O
Magánszemélyektől 30.000 O -30.000
Egyéni vállalkozóktói O O
Jogi személyiségű gazdasági társa- 2010. évben: Támogatási megállapodás alapján: 1.230.000 2.050.000 67 820.000,-
ságtól Saint-Gobain <;:onstruction Products Hungary Kft.,

Saint-Gobain Epítőanyagkereskedelmi Zrt.
Támogatás - PÉTÉ Bt., Bodonyi Építész Kft.
2011. évben: Támogatási megállapodás alapján:
ESRI Magyarország Kft., VELUX Magyarország
Kft., Lisys Kft., K-Tech Kft.

Jogi személyiség nélküli társaság- O
tóI
Közhasznú szervezettől O
SZJA 1%-a (APEH) O 118.705 100 118.705
Iparűzési adó 5%-a (Önkormány- O
zat)
Egyéb O 2.250 100 2.250
ÖSSZESEN: 2.866.183 2.246.270 -619.913


