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1.a, „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és 
közhasznúsági melléklete” PK-542 (melléklet) 

 
   b, A Számviteli törvény szerinti  „Kiegészítő melléklet egyszerűsített éves beszámolóhoz” 

2019.  (melléklet) 
 
2, A költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 

 
a,  Az alapítvány  egyéb támogatásban nem részesült. 
 
b, Az SZJA-1% , melyet részükre kiutaltak: 32 e -  Ft, teljes egészében az év folyamán 

felhasználtunk.  
Közhasznú tevékenység forrásainak 1,3 % -át teszi ki. 

 
3, Helyi önkormányzattól támogatásban nem részesült. 
 
4, Egyéb szervektől elnyert támogatás nem volt. 
 
5, Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
 Bevétel (pénzügyileg rendezett) 2.416 e Ft 
  

Az alapítvány 2. pontban foglaltakon kívüli bevételei: 2.384 e Ft 
• Magán személyektől kapott alapítványi hozzájárulás 2.034 e Ft, 
• Cél szerinti tevékenység bevétele: 150 e Ft (Könyv ért., előadás bevétele) 
• Gazdasági társaságtól kapott alapítványi hozzájárulás 200 e Ft, 

 
   

Kiadások: (pénzügyileg rendezett) 2.566 e Ft 
 

• Anyag jellegű ráfordítások:  1.969 eFt (oktatáshoz  szükséges eszközök, felszerelések, 
karbantartási, nyomtatvány és irodaszer költségek, hirdetési,- posta,- utazási és tovább 
képzési  ás táboroztatási ktg, ügyviteli díj és bankktg,)  

• Személyi jellegű ráfordítások : 146 e Ft  (a rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs 
költség, megbízási díj, EFO-s foglalkoztatás bér  és járuléka szerepel)  

• Egyéb ráfordítások között 146 e Ft támogatás szerepel (rászoruló tanulók tandíj 
támogatása) 

• Tárgyi eszköz beszerzés: 305 e Ft 
 

     Pénzügyi eredmény: -150 e Ft 
     A közhasznú tevékenység  tárgyévi eredménye: -17 e Ft 

Mérleg főösszeg: 6.028 e Ft 
Vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem folytatott. 
 
 
6,  Cél szerinti juttatások kimutatása 
Az alapítvány az összes bevételét kimondottan a az alapító okiratban meghatározott cél 
szerinti tevékenységhez használta fel a 5. pont szerinti bontásban. 
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7, Tisztségviselőknek nyújtott támogatás 
 
A közalapítvány tisztségviselői munkabért és egyéb juttatást nem kaptak. Az alapítvány 
munkáját önkéntesen segítik. 
 
 
8, Rövid tartalmi  beszámoló a közhasznú tevékenységről. 
Az alapítvány 1999-ben alakult a pécsi Martyn Ferenc Művészeti Iskola folyamatos 
működésének támogatása céljából. 2001- ben közhasznú fokozatot kapott. 
 
Neve 2014.12.15-től Martyn Ferenc Szabad Művészetoktatási Alapítvány-ról Martyn  
Ferenc Szabad Művészeti Alapítvány-ra változott. 
 
 
Az alapítvány közérdekű célja az Apagyi Mária és Lantos Ferenc által kidolgozott 
Interdiszciplináris Művészeti Nevelési Program közkinccsé tétele, a Program 
szemléletének megfelelő művészetoktatás és kultúraközvetítés. Ennek érdekében az 
alapítvány az alábbi feladatokat végzi: 
 
1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, melyet a Martyn Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolában folyó művészetpedagógiai munka (nevelés, oktatás, képzés, 
fejlesztés), valamint az iskola diákjainak és oktatóinak támogatása útján valósít meg. 

 
2. Kulturális tevékenység, amely magában foglalja a Programhoz, illetve a Program 
szemléletéhez kapcsolódó alkotó-, és előadó-művészeti tevékenység, művészeti 
kezdeményezések, művészi alkotó munka, művészi értékek létrehozásának és 
megőrzésének támogatását, közösségi tevékenységek, művészeti kezdeményezések 
pártolását programok, rendezvények szervezése és kiadványok terjesztése útján. 
 
Az alapítvány az év során csak  cél szerinti tevékenységet folytatott: .  
A Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában folyó művészetpedagógiai munka, 
valamint az iskola diákjainak és  oktatóinak támogatása. 
Az oktatók továbbképzését az utiköltség finanszírozásával  támogattuk. 
A  nem megfelelő anyagi helyzetben lévő tanulók PTK felé történő  tandíj fizetését            
átvállaltuk, ingyenes oktató könyvet biztosítottunk számukra.  
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