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l. A 2o16. 6vi indu16 helyzet

A BIA a 2o15. dv z5riisakor cisszesen i7.537 eFt-tal rendelkezett az Alapitvdny banksziiml6jdn,
illetve pdnztdrdban.

ll. A BIA zot6 6vi p6nziigyi forrdsai

A BIA f6 bevdteli forr:isa zot6-ban is a kciltsdgvetdsi tiSmogatds volt. Az osszes bev€telt
ielent6 57 758 eFt-b6l az dllami koltsdgvetdsi tdmogatas dsszege zor6. dvben dsszesen

53'8oo eFt volt. Az alapitvdnynak toviSbbi bevdtelt jelentett a - megiel6lt c6llal, illetve nem
cdlzottan - belfdldi jogi szemdlyt6l kapott i loo eFt, tovdbbd kulfoldi jogi szemdlyekt6l
kapott 2 582 eFt. A BIA p6nzr.lgyi milveletekb6l tov6bbi jl eF-hoz, egydb bevdtelekb6l pedig
zt8 eFt-hoz jutott, ami szabadon felhasznailhat6 forrist ielentett.

A BIA elkrllonitett ;Sllami p6nzalapt6l, helyi Snkormiinyzatt6l, telepr.ildsi onkormdnyzatok
t;irsul;isdt6l vagy ezek szerveit6l tiimogat6st nem kapott.

lgy a BIA-nak 2o16-ben a m6rleg szerinti cisszes bevdtele jZ 71'B eFt forint volt, de emellett
6rtelemszer(en rendelkezdsre 6llt az el6z6 dv(ek)b6l megmaradt, fel nem hasznllt 17 537
eFt is, mely p6nzeszkoz mindosszesen 75 295 eFt volt.

lll. A k6lts6gvet6si t5mogatiis felhaszndliisa

Az Alapitv;5ny az iillami koltsdgvetdst6l 2o16-ban kapott tiSmogatdsi cisszeget az Alapit6
okiratban meghatiirozott alap(tvdnyi cdlok megvaldsitisdra valamint az Alapitv;lny
mfi kcid€s6nek biztositdsdra forditotta.

t. Az alapitv6nyi c6hi tev6kenys6gekr6l (C6l szerinti juttatSsok)

A Barankovics Istviin Alapitvdny az Alapit6 Okiratdban megfogalmazott c6liait a 2oi6-os
6vben is prolekteken kereszti.il valdsitotta meg. Tev6kenysdg6nek f6 terriletei ds a

teniletekhez rendelt forri5sok a zot6. dvi kciltsdgvetds elfogaddsakor meghatiirozdsra
keri.iltek.

a.) Sai6t (6s kcizds) rendezv6nyre valamint saiiit (6s k6zds) kiadviinyok megjelentetds6re az
Alapftviiny Kurat6riuma zo16. dvre cisszesen 1t.6oo.ooo forintot irdnyzott el6. A teljes
koltsdg tt.452.465 Ft volt az aliibbiak szerint:
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. Sai6t szervez6sii rendezvdnyekre 5.ooo.ooo Ft-os keretdsszeg dllt rendelkezdsre, a

BIA erre a projektre 2oi6-ban j.131,ogg Ft-ot forditott, amelyb6l 3r rendezvdny kerlilt
megszervezdsre.

o Rendezv6nyek t5mogatiisiira a BIA kuratdriuma j.ooo,ooo Ft-ot hagyott i6vit, az 6v
sor6n a BIA 16 nagy rendezvdny megvaldsitdsiit t;imogatta osszesen 2.74g.o7o Ft
osszeggel.

. Saj6t kiadvdny megielentetds6re 3.5oo.ooo Ft dllt rendelkez6sre, a BIA 3,572.296 Ft-ot
kciltott, amely osszegb6l hat kiadvdnyt ielentetett meg.

. Tamogatott kiadvfnyokra loo.ooo Ft-os keretosszeg iSllt rendelkez6sre, melyb6l z
kotet megielendsdhez j6rult hozzfi az Alapitvdny mind6sszesen loo.ooo Ft drt6kben.

b.) Az Alapit6 Okiratban foglalt c6lkitilzdsekkel azonos cdlokat k6pvisel6, illetve hason16
drtdkrendet val16 orszdgos-, Regiondlis szervezetek tdmogatisira az Alapitvdny a 2016. 6vi
k6lts6gvet6sben 19.ooo.ooo forintot irSnyzott el6. Ebb6l az cisszegbSl a BIA 4 szervezetet
t6mogatott 6,sszesen 19.o17.254 Ft osszegben.

c.) oszt6ndii programot, valamint szakpolitikai kutatiSsokat az Alapitvdny zor6-ban nem
hirdetett. Elciir;Snyzott forriis ds kiadiis nem keletkezett.

d.) egydb proiektekre 6s a honlapra 6sszesen 8.ooo. ooo forint 6llt rendelkezdsre a

kcilts6gvetdsben, a telies riifordftds mindrjsszesen 8.241.8]j forint volt.
. Egy6b projektre 4.5oo.ooo Ft iillt rendelkez6sre, a felhaszniilt osszeg zor6-ban

4.55,2.]72 Ft volt. Az egy6b projekt keret6n beh-ll az Alapitvdny tobbek kcjzcjtt
pdly5zatot hirdetett dltalSnos- ds kozdpiskolai pedagdgusok szamttra a

tdrsadalomismeret-oktateis i6 gyakorlatainak bemutatdsdra, a Iegjobb pdlyamunkdkat
pedig konferencia keretein bel0l is bemutatta. Ezen fehil folytatddott a kordbbi
€vekben elkezdett, Online Dernokriicia Activity elnevez6sii, tobb h6napon 5t tart6,
interaktiv tdrsadalomismereti verseny, amelyet az Alapitvdny immdron negyedik
alkalommal indftott kozdpiskolai csapatok szf mdra.

. A honlap tartalomfeileszt6sdre szintdn 3.5oo.ooo Ft-os kiadjst tervezett az
Alapftvdny, az dves kciltds cisszesen 3.689.461 Ft volt, amely osszegb6l a BIA a
tarta Iomszolgd ltatiis koltsdgeit, valamint hon lap-programoziis, karbantartds dijdt
fizette.

e.) Egy6b alapitviinyi c6lokra (pl. grafikai tervezds, pR-kommunikdcids tandcsadds,
szakkonyvek v;5sdrl5sa) a koltsdgvetds 6ltal biztositott 8oo.ooo forintos keretdsszegb6l

760.084 forintot hasznilt fel a BtA.

f.) Az alapitvdny mrikodds6hez valamint az alapitvi{nyi cdlokhoz kapcsol6d6 szemdlyi
kifizet€sekre (bdr, .i;iruldk) a BtA a koltsdgvetdsben rl.roo.ooo Ft-ot hagyott j6vii, az dves
kolt6s cisszesen 11.1oo.95j Ft volt.



z. Miikdd6si c6hi k6lts6gek

a.) A b6rleti dii 6s rezsi koltsdgekre elkrilcinitett 2.ooo.ooo Ft-os keret6ssz egb6l r.962.93r
Ft-ot koltcitt a BlA.

b.) A dologi kiadilsokra, beszerz6sekre az Alapitvdny 7,5 mFt-ot irdnyzott el6. A telies koltds

7.454.310 Ftvolt.

A 2016. 6v eg6sz6t tekintve dsszefoglalSskdnt megdllap(that6, hogy az Alapftviiny 2016.

6vben a jogszabdlyi el6irasoknak, valamint az alapitviiny c6lkitiiz6seinek megfelel6en
mfikoddtt.

tv. A vagyon felhaszndlSsiival kapcsolatos kimutatds

Indul6 t6ke 19 858 eFt

Nettd iirbevdtel

Egy6b bevdtel

Pdnziigyi m[iveletek bevdtele

Rendkiviili bevdtelek

j7 7o1 eFt

57 eFt

Tdke n<iveked6s 6sszesen 57 758 eFt

Anyagiellegii riforditiSsok

Szem6lyi jellegii riif orditdsok

Ert€kcscikken6si leir6s

Egy6b k6lts6gek

Egydb riifordit6sok

P6nziigyi m(veletek rdfordftisa

21794 eFt
ic ?6c cFt

1364 eFt

21 866 eFt

o eFt

T5ke cs6kken6s risszesen 60 289 eFt

MEGLEV6 SAJATT6KE 17 327 eFt

Indul6 tdke 19 858 eFt

Befektetett eszkoz6k v;iltozisa
Forg6eszkciz6k vdltoz:lsa

Aktiv idcibeli elhatSroliisok v6ltoziSsa

K6telezetts6gek viiltoziSsa

Passziv id6beli elhatdrolaisok viiltozisa

-i 126 eFt

- 1 )?t etrt

14 eFt

37oeFt
-556 eFt

MEGLEV6 SAJATT6KE 17 j>7 eFt



V. Az Alapitv6ny vezet6 tiszts6gviselSinek nyfjtott juttatiisok

A kordbbi dvekkel megegyezden a Barankovics lstvdn Alapitvdny Kurat6rium;inak elncike,
alelndke, illetve a kurat6rium tagiai zor6-ban tiszteletdfjat, iuttatdst vagy k6lts€gt6rft6st
nem kaptak.

Vl. Az Alapitviiny 2o16. 6vi tev6kenys6ge

r, Hum6n er6forr6s

Az Afapitvdnyniil 2016. ianu6r I 6s zo16. december 31-e kdzdtt z f6 fo1llas,j munkatdrs
dolgozott.

2. A BIA Kurat6riuma

A BIA Kurat6riuma zot6-ben is n6gy rendes, valamint egy rendkiviili iil€st tartott. A 2o16. 6vi
iildsekr6l a jegyz6konyvek rendben elk6szLlltek 6s az iildseken meghozott hatdrozatok a

Hatirozatok Kcinyvdben krllon is 16gzit6sre kerulltek.
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