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Kiegészítő melléklet 
a BUDAVIDÉK Alapítvány 2021. évi mérlegéhez 

 
I. Az Alapítvány bemutatása: 
 
A BUDAVIDÉK Alapítvány 2001. december 10-én a Buda környéki ÁFÉSZ és a BUDAVIDÉK 
Rt 500-500 ezer Ft, összesen 1 millió Ft átadott vagyonával alakult.  
A Pest megyei Bíróság 1.Pk. 60.465/2001/4. számú 2002. március 02-i keltű végzésével a 
BUDAVIDÉK Alapítványt nyilvántartásba vette. 
Az Alapítvány alapító okiratában célként jelölte meg: 

 szövetkezési célkitűzések, illetve azok megvalósításának támogatását, 
 tehetséggondozási és rászorultsági elvek figyelembevételével tanulmányi-oktatási 

támogatások nyújtását, 
 kulturális, tudományi tevékenységek támogatását, 
 ÁFÉSZ tagok, ÁFÉSZ és RT nyugdíjasok esetenkénti szociális támogatását, 
 ÁFÉSZ tagok, ÁFÉSZ és Rt nyugdíjasok, Rt dolgozók jóléti, üdültetési támogatását, 
 vagyonkezelési funkció ellátását az alapítvány vagyona felett. 

 
2005. december 31-vel a Buda környéki ÁFÉSZ Engedményezési szerződéssel az Alapítványra 
engedményezte a Vadaspark éttermet. Az étterem alapítói támogatási céllal került átadásra, 
melynek bérleti díj bevételéről az alapító úgy rendelkezett, hogy az alapítói támogatásként 
funkcionáljon. Ezzel összefüggésben az Alapítvány a Vadaspark étterem bérbeadásából elért 
bevétele alapítói támogatásként kerül elszámolásra.   
A Buda környéki ÁFÉSZ végelszámolásának 2007. évi befejezésével összefüggésben 13.859 
ezer Ft alapítói támogatás érkezett az Alapítványhoz és átadásra került a gunarasi üdülő. 
 
Az Alapítvány alapítványi tevékenységét 2007. évben kezdte meg. Az alapítványi célok 
interneten elérhető formában meghirdetésre kerültek.  
2021. évben az alapítványi okiratban megfogalmazott célokra érkeztek be pályázatok, ennek 
elbírálását követően 130 ezer Ft összegű pályázati támogatás került jóváhagyásra és kifizetésre. 
A gunarasi üdülési lehetőségre beérkezett pályázatok a kuratórium döntése alapján kerültek 
elbírálásra, a nyertes pályázóknak az üdülő biztosításra került.   
2006. évtől az Alapítvány a működésével kapcsolatos adminisztrációs, technikai, személyi, 
vagyongazdálkodási továbbá az egyéb előírásokhoz kapcsolódó feladatok ellátására szolgáltatói 
szerződést kötött a BUDAVIDÉK zRt-vel. 
 
II. Alapítvány 2021. évi mérlege: 
 
II./1. Eredmény kimutatás 
 
Az alapítvány összes bevétele 4.234 ezer Ft, melyből 1.811 ezer Ft a korábban jelzett Vadaspark 
étterem bérleti díj bevételéből származó alapítói támogatás, valamint 1.784 ezer Ft további 
alapítói támogatás. Az étterem üzemeltetéséhez kapcsolódó közvetített szolgáltatás bevétele 636 
ezer Ft (közüzemi díjak tovább számlázásából), továbbá 3 ezer Ft egyéb bevételből származik. 
 
 
 



Az alapítvány összes költsége és ráfordítása 6.358 ezer Ft. Ebből: 
 2.254ezer Ft a gunarasi üdülő fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült 

költség (energia költség, személyi jellegű kiadás, szemétszállítási és kábel TV díj, bank 
és biztosítási díj, értékcsökkenési leírás, építményadó), 

 1.646 ezer Ft az étterem működtetésével kapcsolatos költség ( biztosítási díj, adók, 
közvetített szolgáltatás).,. 

 130 ezer Ft a 2021. év folyamán adott pályázati támogatás,  
 2.328 ezer Ft az alapítvány működtetéséhez kapcsolódó egyéb költségek (szolgáltatási 

díj, bank és postaköltség), 
 
Mindezek alapján az alapítvány 2021. évi vesztesége 2.124 ezer Ft. 
 
 
II./2. Eszközök: 
Az Alapítvány befektetett eszközei nyilvántartási értéken összesen 7.194 ezer Ft, amely teljes 
egészében a gunarasi üdülőhöz (telek, épület, klíma) kapcsolódik.  
A forgóeszközök értéke 14.635 ezer Ft, melyből: 

- a pénzeszköz állomány 14.367 ezer Ft, (621 ezer Ft pénztári pénzkészlet, a banki 
folyószámla összege 13.746 ezer Ft), 

- követelés állomány 268 ezer Ft, ami a következő évben esedékes vevőállományból, 
visszajáró adókból tevődik össze. 

Az aktív időbeli elhatárolás összege 197 ezer Ft, ami a közvetített szolgáltatásokkal van 
összefüggésben. 
A 2021. évi mérlegben kimutatott eszközök összege összesen 22.026 ezer Ft. 
 
II./3. Források: 
Az Alapítvány saját tőke összege 21.344 ezer Ft, ami az 1.000 ezer Ft induló tőkéből és 22.468 
ezer Ft tőkenövekményből és a tárgyévi 2.124 ezer Ft veszteségből tevődik össze. 
A források közt 348 ezer Ft rövid lejáratú kötelezettség van kimutatva, mely a 2022. évben 
esedékes szállítóállomány, megbízási díj és adó kötelezettség.  A passzív időbeli elhatárolás 
összege 334 ezer Ft, amely a gunarasi üdülőhöz kapcsolódik. 
A 2020. évi mérlegben kimutatott források összege összesen 22.026 ezer Ft. 
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