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Kiegészítő	melléklet	a	2017.	évi	beszámolóhoz	
	
 

1. A	szervezet	azonosító	adatai:	
	

Név:	ACSI Keresztény Alapítvány	
Székhely:	1182 Budapest, Óhuta u. 46. 
Adószám:	18075230-1 43 
Bankszámlaszám:	11718000-20458027 
Statisztikai	számjel:	18075230 9499 56901 
Bejegyezve:	1993. 04. 06-án, közhasznúsági átsorolás 2001. 05. 01-én 6. PK.60.70/1993 
4084 számon. Közhasznú jogállás 2014-ben megszűnt. 
Nyilvántartási száma: 01-01-0004084 
Képviselő neve: Demeter László 
 
 

2. Tárgyévben	végzett	alapcél	szerinti	és	közhasznú	tevékenységek	bemutatása	
 
Az alapító okiratban megfogalmazott célok érdekében az Alapítvány a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. 26. §. c. pontja szerint a következő tevékenységet 
folytatja: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, keresztény iskolák 
fejlődésének elősegítése. 
 
 

3. Az	 ACSI	 keresztény	 Alapítvány	 2016.	 évi	 tevékenység	 rövid	 tartalmi	
beszámolója:	

 
 

A fenti célok elérése érdekében az alapítvány komoly erőfeszítéseket fordít arra, hogy 
továbbra is meg tudja tartani az eddigi elért eredményeit. ilyen pl: a szakmai továbbképzés, 
fejlesztéselméleti ill. gyakorlati fórumok, kongresszusok megtartása. 
 
Az alapítvány tevékenységében kiemelten fontos a bibliai felelősségvállalás továbbadása. 
 
2017. év folyamán az alapítvány kettős könyvvezetés szabályai szerint vezette, amely 
mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. Az üzleti tevékenység 
eredményét összköltség eljárással állapítja meg, ezért az eredmény kimutatás változatát 
készítette el. 
 
Az éves beszámoló elkészítési határideje: évet követő május 31. 
 
2017. év folyamán az alapítvány összes bevétele:  59949 e Ft. 
 
2017. év folyamán az alapítvány költsége:   66170 e Ft. 
 



Az alapítvány 2017. évi mérleg szerinti eredménye:  - 6221 e Ft. 
 
Az alapítvány 2017-ben 37833 e Ft. alapítói támogatást kapott, az értékesítés nettó 
árbevétele 600 e Ft.-ot tett ki (ez főként konferenciák, képzések és könyveladás árbevételéből 
tevődik össze). Tagdíj bevételük 21516 e Ft. 
 
Az alapítvány tevékenységéről, a 2017. évről készült beszámolón túl melléletként a törvény 
által előírt tartalommal az éves beszámoló mérleget és eredmény kimutatást is csatolta. 
 

Tárgyévben	végzett	alapcél	szerinti	és	közhasznú	tevékenységek	bemutatása	

Intézményvezetői konferencia 1 helyszínen (185 fő)  

Országos óvodapedagógus szakmai nap 2 helyszínen (140 fő) 

Regionális pedagógus konferenciák  2  helyszínen (250 fő)  

Intézménylátogató napok és helyi pedagógus továbbképzések 27 helyszínen ( kb. 3000 fő) 

Akkreditált pedagógus továbbképzés 2   helyszínen ( 36 fő)  

Online pedagógus továbbképzések (15 fő) 

Tanulmányút intézményvezetőknek az Egyesült Államokba (22 fő) 

Nemzetközi diákvezetői konferencia 1 helyszínen (375 fő) 

 

A	tevékenység	főbb	eredményei:		
2017‐ben  Budapesten  rendeztük  nemzetközi  intézményvezetői  konferenciákat,  amelyre  24 

országból 185 résztvevő érkezett. Éves őszi diákvezető konferenciánkra 17 országból érkezett 375 

résztvevő, ahol nyelvtől és kultúrától függetlenül tanultak együtt és gyakoroltak közösséget. Az 

alapítvány  szoros  kapcsolatban  áll  határon  túli  magyar  pedagógusokkal,  és  képzéseken, 

konferenciákon  keresztül  is  segíti  szakmai  munkájukat.  Az  Alapítvány  Magyarországon  és 

Európában  mintegy    3600  pedagógus  munkáját  segítette  a  regionális  szakmai  napokon, 

konferenciákon  és  képzéseken,  szakmai  tanácsadáson  keresztül  (beleértve  mind  az 

óvodapedagógusokat, mind az általános és középiskolai pedagógusokat). Magyar pedagógusok 

közül mintegy 320 fő vett részt személyesen képzéseinken, konferenciáinkon, de kiadványainkon 

keresztül még több száz magyar pedagógus szakmai épülését mozdítottuk elő.  

 

 
 



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
az ACSI Keresztény Alapítvány 

2017. évi Mérleg és Eredmény kimutatásához 
 
 
Adószám: 18075230-1-43 
Fővárosi Bíróság: 6.Pk.60.712/1993/3. 
KSH szám: 18075230-9499-569-01 
Képviselő neve: Demeter László 
 
 
Az ACSI Keresztény Alapítvány 1993-ban alakult. A bíróság 4084. nyilvántartási számon 
jegyezte be. Jegyzett tőkéje: 100.e Ft. 
 
Az alapítvány székhelye: 1182. Bpest. Óhuta u 46. 
 
Az alapítvány fő célja: A keresztény oktatási intézmények szakmai támogatása.  
Az alapítvány tevékenységének megnevezése: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés. 
Tevékenysége során szakmai konferenciákat, továbbképzéseket, akkreditált képzéseket és 
diákvezető-képző konferenciákat szervez keresztyén iskolák és óvodák részére. Továbbá, szakmai 
kiadványokat jelentet meg pedagógusok és szülők részére. Szolgáltatásaihoz a pénzforrásokat az 
alapítvány gyűjti össze. 
 
A 2017. évi   tevékenységéből származó bevétele összesen: 59949e Ft. volt, 
melyből: 37833 e Ft-ot az alapítvány működésére kapott az alapító szervezettől. 
További bevétel könyveladásból, illetve rendezvények és képzések bevételeiből 600 e Ft, 
tagdíjakból 21516 e Ft. 
 
Ráfordítás összesen: 66170 e Ft. A ráfordítást jelentős részben személyi jellegű ráfordítások teszik 
ki: 27503 e Ft.  
 
Célszerinti feladataik ellátásához az Alapítvány 3 főállású és 1 félállású alkalmazotti állományú 
dolgozót foglalkoztat.  
 
 
Pénzügyi eredménye: -6221 e Ft, mely az alapcél szerinti tevékenységéből valamint a vállalkozói 
tevékenységéből adódik. 
 
A nyilvántartott tárgyi eszközök értékcsökkenése:  2350 e Ft. 
 
A beszámolási időszakban az alapítvány a ráfordításait pénzügyileg teljes körűen rendezte. 
 
 

Budapest, 2018.05.15. 


