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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A Minta Szervezet 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege -
736 ezer Ft, a saját tőke 387 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk mellékletében, az 
egyszerűsített éves beszámolóban található, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti 
eredmény kimutatásból. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Tárgyévben a Szervezet nem kapott állami támogatást, így ezt külön nem tatjuk ki.  
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 429 ezer Ft összeggel csökkent. A 
Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja 
közhasznú céljainak elérése érdekében. 

Előző évi eredmény    307 
                        Tárgyévi                           -736 
       429 
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Szervezetünk célszerinti juttatást nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések  
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVT ŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEIT ŐL 
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Tárgyévben közösségünk összesen 540 308 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 631 
ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A jelentős csökkenés oka az állami támogatások 
elmaradása – csökkenése (Megyei Önkormányzat, NEA) illetve rendszerének átalakítása 
(NCA-NEA).  
 
A kapott támogatások:  
 
Szja 1% 
Alapítványunk számára az állampolgárok 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1% -ából 
74.801.-Ft-ot ajánlottak fel. Ez 50%-kal kevesebb, mint a megelőző évben, oka az 16%-os 
egykulcsos adó bevezetése. 
 
Önkormányzati támogatások: 



Mohács város önkormányzata 2012-ben a civil szervezetek részére elkülönített alapjából a 
Junior Art Alapítványt 130.000 Ft működési támogatásban részesítette. A Mohácsi Horvát 
Önkormányzat 170.000.- Ft támogatást adott. 
 
Pályázat útján elnyert támogatások:  
2012-ben pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alap Dél-Dunántúli 
Szakkollégiumához működési célra. A pályázaton felemás sikerrel vettünk részt: a 
pályázatunkat elfogadták, de 250.000.- Ft-tal váró listára tettek bennünket, forráshiányra 
hivatkozva.  
 
Szponzori támogatások: 
A Mohácsi Takarék Bank 50.000.- Ft, a K&H Bank 20.000.- Ft támogatást nyújtott. 
 
 
Támogatás magánszemélytől 
5.500 Ft 
 
Természetbeni támogatóink: 2012-ben a következő vállalkozások, pénzintézetek, 
magánszemélyek segítették természetben ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatásaikkal 
alapítványunk működését: Álom-Adó Kft., Informayer Kft. 
  
 
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE  
 
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 56 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői 
ez évben csak a szükséges költség térítésben részesültek, összegét tekintve 25 ezer Ft-ot 
fizettünk ki. A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest jelentősen csökkentek. 
Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a 
költségtérítés juttatási formának.  
 
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGR ŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZÁMOLÓ 
 
Az alábbiakban felsorolásszerűen ismertetem az alapítvány 2012. évi legfontosabb 
tevékenységeit. 
 
Kiállítások szervezése: 
Kossuth Filmszínház kisgaléria 
- Busójárás - Teppert Ferenc fotói – társrendező – február 17-március 2. 
- Koleszár Stella grafikái Inspirációk címmel– március 9-április 13. 
- Schindl Gabriella fotói Álmodozók címmel – április 20 - május 25. 
- Schneider grafika tanszak évzáró kiállítása-június 1- július 27. 
- Junior Art Alapítvány 20. éves jubileumi kiállítása – június 8-július 27. 
- Belák Viktória festményei Álomföldi mesék címmel – augusztus 10. - szeptember 7. 
- 3 év a Műhelyben- Tatai Tibor tanítványai-szeptember 14-28 
- X. Mohácsi Képző és Iparművészeti Szalon- társrendező - október 5-31. 
 



 
Kulturális ágazatot érintő évfordulók, fesztiválok, rendezvények támogatása 
Kiállításmegnyitók a Kossuth Filmszínház kisgalériában 
február 17-március 2. Teppert Ferenc fotográfus kiállításának megnyitója, megnyitotta: 
Ferkov Jakab múzeumigazgató 
március 9-április 13. Koleszár Stella grafikái Inspirációk címmel-megnyitó ünnepség, 
megnyitotta: Tatai Tibor grafikusművész 
április 20 - május 25. Schindl Gabriella fotói Álmodozók címmel-megnyitó, megnyitotta: 
Laufer László fotoriporter  
június 1- július 27. Schneider AMI évzáró tárlat, megnyitó, megnyitotta: Köveskuti Péter a 
Junior Art Alapítvány kuratóriumának elnöke 
június 8-július 27. Junior Art Alapítvány 20. éves jubileumi kiállítása, megnyitotta:Dr. 
Kovács Mirella jegyző és dr. Kovács Orsolya művészettörténész 
augusztus 10. - szeptember 7. Belák Viktória festményei Álomföldi mesék címmel-
megnyitó, megnyitotta: Pest Éva jegyző 
szeptember 14-28 Tatai Tibor Műhely 3. év. Megnyitotta: Tatai Tibor grafikusművész. 
október 5-31. X. Mohácsi Képző és Iparművészeti Szalon- társrendező –megnyitó, 
Megnyitotta: dr. Kovács Orsolya művészettörténész 
Rendezvényeinken átlagosan 60-80-an vettek részt, ez összesen mintegy 700 főt jelent, a 
kiállításainkat átlagosan 3-500 néző tekintette meg, ami kb.3500 érdeklődőt jelent évente. 
 
Tehetséges fiatal művészek segítése, erkölcsi elismerése 
JUNIOR ART DÍJ 
2012. március 9. Junior Art díj átadása a 2011. évi kiállításáért Bárdos Gábornak 
fotómontázsaiért Dicsérő oklevél: Egervári József és Illés Adrienn festő, Vogl Angéla 
grafikus részére 
2012. október 5. Junior Art Díj átadása Metzing Eszter grafikus számára és a X. Mohácsi 
Képző- és Iparművészeti Szalon egyik legfiatalabb alkotójának, a Budapesti Képzőművészeti 
Egyetem hallgatójának.  
A díjul szolgáló bronz plakettet kuratóriumunk tagja Szökőcs Béla ajánlotta fel és az 
okleveleket is ő készítette el. 
 
Amatőr művészeti csoportok menedzselése 
Továbbra is fontos tevékenységünk a Zora Néptánc Együttes támogatása, alszámlán fellépési 
és szponzori bevételeik kezelése. A fiatal néptáncosokat tömörítő együttest hosszú évek óta 
támogatja alapítványunk. 2012-ben is segítettük működésüket marketinggel, támogatók 
felkutatásával, a csoport menedzselésével, pályázatok írásával.  
Alapítványunk kiemelten fontos tevékenysége továbbra is a kiemelten tehetséges gyerekek 
művészeti nevelése, képzése. Továbbra is rendeztünk kiállításokat a korábbi szakkörösöknek, 
és alapítványunk támogatta Tatai Tibor grafikusművész képzőművészeti Műhelyét, ennek a 
csoportnak már harmadik alkalommal kiállítást rendeztünk. 
Szervezetünk a X. Mohácsi Területi Színjátszó Találkozó megvalósulását is segítette.  
 
Katalógusok és kiadványok létrehozása, kiadása: 
2012.-évi kiállításainkhoz nyomdai úton színvonalas meghívókat készíttettünk 1500 
példányban. A mohácsi Mayer Nyomda (Informayer Kft.) alapítványunk kiadványait 
kedvezményes áron állítja elő, ezzel szponzorálva szervezetünket. 
- A 20 éves jubileumi kiállításról színes katalógust készítettünk a 47 résztvevő egy-egy 
művének reprodukciójával és elérhetőségük feltüntetésével 300 példányban. A kiadvány 
bevezetőjét dr. Kovács Mirella Mohács város jegyzője írta és a megnyitó köszöntőjét is ő 



mondta, a katalógusban a szakmai cikket írta és a kiállítást megnyitotta dr. Kovács Orsolya 
művészettörténész, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatársa 
 
 
 
 
Mohács, 2013. május 27. 
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Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Junior Art Alapítvány kuratóriuma 2013. május-28-i ülésén 
elfogadta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


