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I. ALAPÍTVÁNY ALAPADATAI 

 

Név:      Magyar Mária Rend Alapítvány 

Székhely, levelezési cím:   1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I. em. 5. 

Képviselő:     Csépes Orsolya Sára – kuratóriumi elnök 

Adószám:     18003091-1-41 

Közhasznúsági fokozat:   közhasznú 

Bírósági nyilvántartásba vétel ideje, száma: 2009.11.21. /10939 

 

Alapítvány céljának rövid leírása:  

A Magyar Mária Rend Alapítvány a Mária Rend céljainak elérését, működésének, tevékenységének 

támogatását tűzi ki célul. A Rend feladatának tekinti családok, nők férfiak, gyerekek, idősek és 

elesettek, támogatását, gondviselését. 

 

II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 

A Magyar Mária Rend Alapítvány 2011. évi tevékenységéről, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze, melynek része a mérleg és az 

eredménylevezetés. 

A mérleg főösszege 781eFt, a saját tőke 688eFt. 
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18003091-8810-569-01 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 

Magyar Mária Rend Alapítvány 

Egyszerűsített beszámoló mérlege 

2011. év               adatok E Ft-ban 

Sor-

szám 
  A tétel megnevezése Előző év 

Előző 

év(ek) 

helyesbí-

tései 

Tárgyév 

a   b c d e 

1 A. Befektetett eszközök 0 0 0 

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK       

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK        

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK       

5 B. Forgóeszközök 339 0 781 

6 I. KÉSZLETEK       

7 II. KÖVETELÉSEK       

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK       

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 339   781 

10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 339 0 781 

11 C. Saját tőke 298 0 688 

12 I. INDULÓ TŐKE 100   100 

13 II. TŐKEVÁLTOZÁS 188   10 

14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK       

15 IV. 
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, 

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 10   390 

16 V. 
TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 

TEVÉKENYSÉGBŐL       

17 D. Tartalék       

18 E. Céltartalékok       

19 F. Kötelezettségek 41 0 93 

20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       

21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 41   93 

22 FORRÁSOK ÖSSZESEN 339 0 781 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2012.03.30.      Csépes Orsolya Sára 

     P.H.   Alapítvány képviselője 
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18003091-8810-569-01 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)  1. oldal 

2011. év 

                                                            EREDMÉNYLEVEZETÉS                            adatok E Ft-ban 

Sor-

szám 
  A tétel megnevezése Előző év 

Előző 

év(ek) 

helyesbí-

tései 

Tárgyév 

a   b c d e 

1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.) 1960 0 2513 

2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.) 1960 0 2513 

3 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1960 0 2509 

4   a) alapítótól       

5   b) központi költségvetéstől       

6   c) helyi önkormányzattól       

7   d) társadalombiztosítási       

8   e) továbbutalási céllal kapott       

9   f) egyéb támogatás 1960   2409 

10 2. Pályázati úton elnyert támogatás     100 

11 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel       

12 4. Egyéb bevétel     4 

13 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek       

14 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.) 0 0 0 

15 1. Pénzügyileg rendezett bevételek       

16 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek       

17 C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.) 1960 0 2513 

18 D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A./II.+B./2.) 0 0 0 

19 E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) 1950 0 2123 

20 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1909   2101 

21   ebből: továbbutalt támogatások       

22 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 41   22 

23 3. Ráfordítást jelentő elszámolások       

24 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások       

25 F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 

(1.+2.+3.+4.) 0 0 0 

26 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások       

27 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások       

28 3. Ráfordítást jelentő elszámolások       

29 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások       

 

Kelt: Budapest, 2012.03.30.      Csépes Orsolya Sára 

     P.H.   Alapítvány képviselője  
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18003091-8810-569-01 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)  2. oldal 

2011. év 

                                                           EREDMÉNYLEVEZETÉS                                   adatok E Ft-ban 

Sor-

szám 
  A tétel megnevezése Előző év 

Előző 

év(ek) 

helyesbí-

tései 

Tárgyév 

a   b c d e 

30 G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.) 51 0 412 

31 1.  Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./1.-E./1.-E./4.) 51 0 412 

32 2.  Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.) 0 0 0 

33 H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.) -41 0 -22 

34 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) -41 0 -22 

35 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 0 0 0 

36 I. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)±H./2. 0 0 0 

37 J. Fizetendő társasági adó       

38 K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.) 10 0 390 

39 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) 10 0 390 

40 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.) 0 0 0 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

 

41 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0 

42 1. Bérköltség 0 

43          ebből: megbízási díjak 0 

44                   tiszteletdíjak 0 

45 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 

46 3. Bérjárulékok 0 

50 B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 

51 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 0 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2012.03.30.      Csépes Orsolya Sára 

     P.H.    Alapítvány képviselője 
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III. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS AZOK 

FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

Az alapítvány költségvetési támogatással nem rendelkezik. 

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi 

települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől az 

alapítvány nem kapott támogatást, ilyennel nem rendelkezik.  

Az alapítvány 2011-ben a Nemzeti Civil Alaptól pályázati úton 100.000,- Ft. vissza nem térítendő 

támogatást kapott. A pályázati összeg részlete elszámolása a Nemzeti Civil Alap felé megtörtént. 

 

SZJA 1 %-nak visszatérített összege 2011-ben 0 Ft volt. 

 

Magánszemélyektől és vállalkozástól kapott támogatás összesen: 2.409 eFt. 

Támogatóink adományait, az alapítói okiratunkban foglalt közhasznú célok, projektek 

megvalósításához használtuk fel. 

IV. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

Megnevezés Előző év  Tárgyév  

(E Ft) (E Ft) 

Induló vagyon 100 100 

Tőkeváltozás 188 10 

Ebből tárgyévi eredmény 10 390 

Saját tőke összesen 298 688 

 

Saját tőke változása (%)   231% 

 
Alapítvány 2011. évi bevételei: 

Megnevezés Összeg 
(E Ft)  

Adományokból 2409 

SZJA 1%-nak visszatérített összege - 

Pályázati úton nyert támogatás 100 

Egyéb bevétel 4 

Összesen 2 513 

 
Alapítvány 2011. évi kiadásai: 

Megnevezés Összeg 
 (E Ft)  

Anyagi jellegű ráfordítások (pl. száll.ktg, bérleti díj, élelmiszer, stb.) 2 101 

Személyi jellegű ráfordítások - 

Egyéb ráfordítások - 

Értékcsökkenés 22 

Összesen 2 123 
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V. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL 

Alapítványunk 2011. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott. 

VI. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOKRÓL 

Az alapítvány tisztségviselői 2011. évben nem részesültek juttatásban. 

VII. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ 

TEVÉKENYSÉGRŐL 

Rászorultak támogatása 

A Magyar Mária Rend alapítvány idén is feladatának tekintette, hogy támogassa azokat az 

embereket, akik hiányt szenvednek. Kiemelt célunk volt a családok, a gyermekek, idősek és 

elesettek, támogatása, gondviselése. 

Részben anyagi, ill. egyéb eszközökkel, segítő beszélgetésekkel támogattuk a szociálisan 

rászorultakat az ország számos pontján. Ezen tevékenységeink részletesen: 

Faddi Gyermekotthon támogatása 

A 2011-es évben négy alkalommal látogattunk el a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 2. sz 

Gyermekotthonába (2012.02.12-én, 2011.08.16-án, 2011.09.23-án és 2011.11.26-án). 

Mindegyik alkalommal vittünk a gyermekek számára jó állapotban lévő ruhaneműket, cipőket, 

játékokat, édességet. A nevelők és a gyermekek kéréséhez igazodva folyamatosan gyűjtünk 

különböző adományokat. 

A későbbi látogatások alkalmával ajándékoztunk számukra kozmetikumokat, bútorokat, kisebb 

műszaki cikkeket, háztartási kisgépeket és felszereléseket, horgász cikkeket, ágyneműket, 

törölközőket, kreatív hobbyhoz alapanyagokat és iskolakezdési kellékeket, különböző témájú 

könyveket, kerékpárt, görkorcsolyát, tv-t, csillárt, függönyt + karnist, gyümölcsöt, saját készítésű 

süteményt, üdítőt is. 

Az egyes látogatások alkalmával érezzük mind az otthon lakói, mind pedig a róluk gondoskodó 

felnőttek részéről az egyre növekvő bizalmukat, ragaszkodásukat és szeretetüket, amivel 

megtisztelnek minket. 

Nyitott szívvel ismertetnek meg bennünket hétköznapi életükkel, megmutatják a gyermekek saját 

ízlésük szerint kidíszített lakrészüket, mesélnek iskolai és szünidei elfoglaltságukról. Megtudhattuk 

azt is, ki milyen munkát végez a háztartási teendők közül. Itt tanulják meg még nevelői segítséggel, 

hogyan kell majd önmagukról gondoskodni, ha önálló életet kezdenek. 

A nevelők közül is egyre többen és egyre hosszabb ideig beszélgetnek velünk a munkájukkal együtt 

járó kihívásokról. A csoportokon belül is különböző bánásmódot igénylő gyermekek és a csoportok 

működtetéséhez szükséges pénzgazdálkodási feladatok is nagy próbatétel elé állítják őket. 

Látjuk emellett azt is, hogy hivatástudatuk példaértékű és nagy szeretettel gondoskodnak az 

életkoruk szerint is különböző figyelmet igénylő fiúkról és lányokról. 

Sok segítőkész emberrel találkozunk, akik számára fontos, hogy örömet okozzanak a figyelmességre, 

szeretetre vágyó és segítségre szoruló embertársaiknak. Ezáltal egyre többféle felajánlás érkezik. 
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Pakson az egyik adományozónk nagy lelkesedéssel adja át az adományozás örömteli tapasztalatait, s 

mind több ismerősét kéri a közös segítségnyújtásra. Az ő kezdeményezésére kerültek bútorok, 

lakástextilek, szőnyegek is az otthonba. 

Egyik támogatónk 3 alkalommal, kisteherautójával segítette az adományok Faddra szállítását. 

Mindegyik alkalommal nagy örömöt okozott a gyermekeknek, akik felmászhattak a járműre, 

beülhettek a vezetőfülkébe és kicsit utazhattak az udvaron az autóval. 

A nevelők örülnek, hogy gyermekeiket rendszeresen látogatjuk. Azt vallják, hogy jó, ha minél több 

ember szereti őket és minél többféle emberi kapcsolatuk van. Mindez segítheti őket majd a 

beilleszkedésbe önálló életkezdésükkor. 

Fontosnak tartjuk, hogy az otthonban dolgozó felnőttek és az ott élő gyermekek kapcsolata 

egymással is minél kedvezőbben alakuljon. Figyelemmel kísérjük a különböző pályázati kiírásokat, s 

tavasszal egy gyermeknapi pályázatra is felhívtuk az otthon vezetőjének figyelmét. 

Óvodatámogatási projektek 

Meseház ovi 

2011.05.26. 

Az óvoda Budapest egy igen hátrányos helyzetűek által lakott területén fekszik. Az óvodába járó 

gyerekek számára gyermeknapi ajándékként vittünk gyermekruhákat és játékokat. Támogatásunkkal 

kb. 40 család részült az adományokból. 

Óvónőkkel az ovisokért 

Programunk 2011 májusától indult, mely során szinte láthatatlanok maradunk, és csak a háttérből 

szervezzük az eseményeket, segítünk a szállításban. 

Az óvodavezetők segítségével az óvodai dolgozók veszik fel a kapcsolatot a hátrányos helyzetű 

gyermekek szüleivel, akiknek felajánlják segítségünket. Nem csak az óvodás gyermekek kapnak 

ruhákat, játékokat és könyveket, hanem testvéreik és amennyiben elfogadják, szüleik számára is 

nyújtunk támogatást. Az óvónők eljönnek segíteni az adományok csomagolásakor, ők viszik el a 

családokhoz, vagy adják át az óvodában. Az elmúlt több mint fél év tapasztalatai alapján, ez a 

projektünk is egyre lendületesebben nő. A résztvevő óvodai dolgozók megtapasztalhatták, hogy 

milyen hálával és szeretettel fogadják az általuk vitt adományokat, a gyerekek kitörő lelkesedéssel 

csomagolják ki és hordják a kapott holmikat. Az óvónők tapasztalatainak és élményeinek 

köszönhetően egyre több gondozónő jelentkezett, hogy részt vennének a programunkban, és 

szívesen segítenének a saját csoportjaikba járó gyerekeknek és családjaiknak. Mindenki sok 

élménnyel és tapasztalattal gyarapodik. A gyűjtéseket negyedévenként szervezzük.  

Szimbiózis családi program 

2011 tavaszán indult programunk keretében aktivistáink lakóhelyükön segítenek halmozottan 

hátrányos helyzetű családoknak. A segítséget kért családok gyermekeinél kicsit idősebb gyermekek 

családjaihoz fordultunk támogatásért. Az együttműködő családok havonta adományoznak a 

szerényebb körülmények között élőknek, kinőtt ruhákat, cipőket, megunt játékokat. A programunk 

nagyon jól működik, és fejlődik. Egyre többen jelentkeznek, hogy segítsenek, és már nem csak 

ruhákat és cipőket, hanem vitaminokat, gyümölcsöt és édességet is felajánlanak a környezetükben 

élőknek. A rászoruló családok is ajánlanak minket és programunkat ismerőseiknek.  
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A fizikai segítségnyújtáson túl a támogatott családok, a figyelemmel és feltétel nélküli szeretettel 

készített csomagok által nyitottabbak és befogadóbbak lettek. A gyerekek a jobb minőségű ruhák 

miatt jobban érzik magukat az iskolában, óvodában. Az adományok eljuttatása minden alkalommal a 

bensőséges beszélgetés keretében történik. Szeretettel és egyre nagyobb bizalommal fogadják az 

alapítvány aktivistáit. 

 

Az alapítvány 2011. évben vállalkozói tevékenységet nem végzett.  

A Magyar Mária Rend Alapítvány, az alapító okiratban foglalt közhasznú céljának 

megfelelően végezte tevékenységét a 2011-es évben.  

 

Kelt: Budapest, 2012.05.15. 

 

Csépes Orsolya Sára 

Kuratóriumi elnök 


