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2018. év

A szerve1eler nyi|vantano biroság megnevezeseI

01 Fővárosi Törvénvszék

Bekü|dó adatai(akinek az ügyfélkapuján keresztü| a kérelem bekü|désre kerül)

Szervezet / Jogiszemé|y szeívezeti egység főbb adatainak megje|enítése
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Ny.v.|1,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó beI Nyomtatva: 2019.04.08 10.15.15

szÜ|etésinéV:

ELotag családi név

J

Első utónéV

Mikló5

Toválrb utónevek

Miklós

Biró

szü|etési ország neveI

szü|etési te|epü|és neve:

szü|etési ideje: ELqI.l-F'lE-E

ági MindszenY A:ap'tvány

Nvi|vantaÍasj szam: |;T; 
-h-T; -_ t-l- -l- I 2 5 rargyev, !-T;TiTil

|dószak terjede|me| esész éV m toredék éV! EEEE_EE_E.E EEEE_EE_
időszak kezdete idiszak Véqe



d.F[]
üÍffi
Err!! ql

'.tN

A kettős könylwitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámo|ója és közhasznúsági mel|é|det PK-442

2018. év

A szerv€z€t€t nyi|vántartó bíróság megnevezése: TárgyévI

01 Fiivárosi Törvén

|dőszakterj€delme: "oe-e"ffi tÖrec]ékéV! EEEE-EE-EE EEEE-.TE-EE
dószak kezdete jdőszakVége

Vá|assza ki, hoqy a beszámoló (és közhasznúsági me||ék|et) az a|ábbiak közü| me|y'kre Vonatkoz'kI

b. Jog' szemé|y szervez€ti egység (származtatott jog i szemé|y)
B
!

;...:zá!] M|nd5z€ni} A|ap'|vány

szervezet székheIye:
Irányitószá'Ír 

[!|qlEE
TeIepü|és:

Hazszám

KözteÍü et]e]]ege: ['_.*-_-l
AÍó: r___ltr-) Lépcsőh': n Eme|et:

Jogi szemé|y szeruezeti egység székhe|ye:

IrányítószáÍ]: !!!f
Krzterillet neve:

Iazszám:

KözteÍLr|etje ege:

Ny'|Vántartiísiszám:
(Ja1i szenély sze|vezeti e9ysé9 esetében:,,AnyaszeNezet )

Beiéqyző hatáíozat száma:
(Jagi szenély szeNezeti eqység esetében
Jaql s2ehé]lyé nyilváníta határazat szána)

szerv€z€t / Jogi szemé|y szeÍvezeti egység adószáma|

a!-a!- llrl2lllsl

m m FTo FTtl,fil/ El.l.Tir /EE

;'. "..,
EEEEEEEE-E-EE

szervezet / Jo9i személy szelvezeti egység

Képvise|ő a|áírásaI

Budapest EEEE-EE_EE

JogI szemé|y szervezet| egység nev€:

Ny.v.:1'3 A nyomtaNány papír a|apon nem kü|dhető beI Nyomtatva: 2019.04.08 10.15.15
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A kettős könywitel1 VeZető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági me|léklet PK-442

2018. év
szervezet / Jogi szemé|y szeíVezeti egység neveI

i Mindsz3nty élap.tvány

Az egyszerűsített éVes beszámo|ó mér|ege

E|őző év E|őző év TálqyéV

EsZKÓZoK (AKT VAK)

A' BeÍekteieiteszkozók 4 827 5 727

|' Imnrateriá is javak

||' TárgyieszkÖzÖk 4 827 5 727

||l' BeÍektetett pénzÜgyi eszkÖzók

B' ForgieszkÖzók 4A 642 53 780

l|' KöVete|ések 2 726 2 749

36 000 0

9 916 51 031

c' AktíV dóbe i e|határo ások 229 0

EsZKtzÖK Ös5zEsEN 53 698 59 507

FoRRASoK (PASSZivAhl

D' Saiát tőke 37 584 4146L
|' In.lUIi tóke/jegyzett 1ike 100 100

|' Tőkeváltozás/eredmény L2 537 37 444

| |' Lekotott taí1a|ék

lV. Ertele esr tartalek

V' TároVéVr eredménV aIaDteVé|.enVséobő
(|o:hasznu|eVe|ényseqbo|) .

24 947 3 477

V|' Íárgyév erdemény Vá |alkozási tevéke|ységbó|

E' cé|lafia ékok

F' KÖte eze1tsegek L6 LL4 18 045

|' Nátrasoro|t kote ezettségek

|| Hosszú eiáratú kÖtelezettséqek L5 270 15 400

||]' RöVid |ejáÍatÚ kÖte]ezettségek AM 2 645

G' PasszíV időbei e|hatálo]ások 1

FORRASO K OSSZES EN 53 698 59 507

Ny'v':1.3 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dh€tő be! Nyomtatva: 2019.04.08 10.15.15
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és kiizhasznúsági mel|ék|et pK-442

2018. év
s/erve7et / Jogi szemé|y szervezeti egység neVe:

Az egyszerúsÍtett éves beszámo|ó eÍedménykimutatása

Vá laikozási tevékenység

1' Enékesítés nettó árbevéte|e 6 707 6 187 6 707 6 187

2 Aklivá ! saját tejesÍtmények

3' Egyéb bevéte.Ak 62 794 49 771 62 794 49 77L

ebból]

tagdlj

a|apítótó kapott beÍizetés

támogatások 62 743 49 77r 62 743 49 77L

Í 
P-enz' Llsyi műVe|etek

LzZ 988 !22 988

A' Összes beVete| (r+.2+]+a) 69 623 56 946 69 623 56 946

ebbő|: közhasznú tevékenység
69 623 56 946 69 623 56 946

5' AnyaojelIegű ráfoÍditások 26 399 37 795 26 399 37 795

6' szemé|yi je| egű ráíordítások 15 472 14 513 L5 472 14 513

ebbő|: Vezető t sztségvjselók

343 365 366

8' Egyéb ráfordítások 1 983 1 983 75

9 !énzÜqy 79 320 79 320

B. osszes ráÍordítás
(s+6+7+8+9) 44 676 53 069 44 676 53 069

ebbő :-kózhasznÚ tevékenység
44 676 53 069 44 675 53 069

c' Adózás e őtti eredmény
(A.B) 24 947 3 477 24 947 3 877

10' AdóÍizetes loteIezet(ség

D' Tá rgyevi eIed meny (c.10) 24 947 3 477 24 947 3 477

MiR.szenty Á.ap'tvány

Ny.v':1.3 A nyomtatvány papÍr a|apon nem kü|dhető beI Nyomtatva: 2019.04.08 10.15.15



A kettős könylvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442

2018. év
szervezet / Jogi szemé|y szervezeti eqység neveI

rszági Mindszénty Áj3pítvá.]y

Az egyszerűsített éVes beszámo|ó eÍedménykimutatása 2. Adatok eze| ío|ihtbáh, )

A aplevelenyseg VaIla||ozás teVeIeny5eg

A' Kozp9nti k0 tségVetési

ebbó|:
- norr.atIV tár.ogatas

B' He|ViönkoÍmánvzaii
k0tségve1és támogatás

ebbő|:
norr.atíV tátnogatás

c' Az EU|ópai Unió sÍuktL]rális
a|ap a bó| i||etve a Kohéz]ós
A|apbó| nVÚ]tott tánroqatás

D' Az Eurólai Unió kÖ]tséo.
Vetésébő| VaoV más á|]anrió.
nemzetközi s;-eNezettijI

E' A szemé|vi lÖVede emadó
meo határozón részének az
adí7ó rendé ke7ésé s7ériniifc
haszná|ásáró| szó|ó 1996' éVi
CXXV|'törvény a apján átuta t
0sszeg

toz tL7 toz LLz

F |. ozszo]qá tatás bevéte

G Adományok

KönyWizsgá|ói záradék
Az adatok kÖnwvizsgá|atta| a|á Vannak támasztva' ! rg"" I r'r".

Ny'v':1'3 A nyomtatvány papír a|apon nem kÜ|dhetó be! Nyomtatva: 2019.04.08 10.15.15
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A kettős kön}ryvite|t vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámo|ója és közhasznúsági me|léklet pK-442

2018. év

x. szervez€t / Jogi személy szervezeti egység a'onosító adatai

1.1 Név: szervezet

i Minaszeniy alapitYrai:y

1.2 székheIy: szeíVezet
IrányÍliszám: EEEE '"*t*'
,-".a^.E f Lépcsőh' f l
1'1NéV| Jogi szemé|y szervezeti egység

Emelet: | l

Közte rü|et jelIege:

r.2 szekhely: Jogi szemely szervezeti egyseg
lrányítiszám !!!! r""w*

KözteÍi] et je leoe

lazszam: f l répcsóház: FJ emeet: f l Atti:

1'3 Bejegyző / Jogiszemél|yé nyi|Váníto hatálozat száma:

1.4 Nyi|vántartási szám: (''Any6zeNezet,)

1.5 szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egység adószáma|

il.m.ETöl 8|4'|il /ET'|,lil / ffi
EE-W_ 1t I t2 t1t5

EEEEEEEE_E-EE
Kovács GerqeIy

r16 s7erv.ezel / Jogi sz€me|y szervez€ti egység

2. Tárgyévben végzett a|apcél szerintiés közhaszhú tevékenyséqek bemutatása

í!y:. cá|o..! szo|!áó t.lyve}q k.ádvá.y3&, .i,d.9.{. !a']'lfi..sk, k€}..'gyak e|óá|íÉs4

i]:dszénty JózseÍ tJíboros vggrende|etében megÍgga|mazott sze||emi .'ÍckségéY€. 
'sszb3€i]an 

es €"
áPÍtvány szemé|yi és ányagi |€hstöségein ék lÜg3v€nyéb€.:

Mindszenry Jázsé' bíbörcs nyo]:]|aásba|r m€gj3|é.| v?gy k&'..r.]a. .]€görr.'n ]n|iveiíMindszenry Jázsé' bíbörcs nyo]:]|aásba|r m€gj3|é.| v?gy k&'..r.]a. .]€görr.'n ]n|iveinek
sze|'€mi s..xsÉqé&s|. áps|ása, m.!€.'.*á*.aksB'n.zd'!'sa'

x'nnsze.'tJ JózseÍ bibotos, eszte.g8'n. é|:sé. .}9.doggá és szB.ttá aYa1.{si űgyénék' á2
ze| ./.aP.so|a.39 kut?.óm!.nk.i'lak lá.ns! anise\

:'.gya. kato|iktls..t€]€1'' közósse8:' ng.€:€s.'o'{..rá:., k'.t'ális t€vékenységek

3. Közhasznú tevékenység€k bemutatasa (tevék€nységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: EoV szenté|etű embe. c' kiadása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolócló közfe|adat, joqszabá|yheIyI A kuItura|is öroks

vede|meró| szo|o 2001' evi LXV|. tv' 5' í1) be|
3.3 Kö2hasznútevékenység cé|csoportja: szenttiszte|€t' ku|tusztönénet'ránt érdek|ődök

5003.4 Közhasznú tevékenységbő| Íészesű|ók|étszámaI
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredménye||

k& íára| !.utalé 2&l7'bén ka:rl3n méÜb':ásla|arítványu.Íló| a szerk€szlés ajapját,| szatqáé
|'adált}''srt ossze.i|.ításá'a A k''yv bár3m .o 

'ejeu 
gtle tago|édik.

Ny.v.|1.3 A nyomtatvány papir a|apon nem kü|dhelő beI Nyomtatvai 2019.04.08 10.15.15



A kettős kónywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági mellék|et PK-44'2

2018. év

1' s7erve7e( / Jogi szemé|y szervezeti egyseg a"onos|tó ádata|

1.1 Név: szervezet

ági Mindszenty

1.2 székheIy: szerVeze.

EElElE Te|eeÜ|és:

KÖzterü]etje lege:

Házszám Lépcsőh': 

-J 

Eme|et f l

r'2 slékhe|yI Jogi szemeIy szervezeti egység
rrany,,oszam: !l=[l ." 

"0"".,
f.ozterulet teleqe

n'szám: FI répcsőhaz f l emeet: f____-l
1.3 Bejegyzó / Jogi szemé||yé nyi|vánító határozat száma:

1.4 Nyi|vántartási szám| (''AnyaszeNezeÍ )

E!.m.FT-oFltI4!ffi/m
E-ffi- 1tlt2t1t5

1.5 szervezet / Jogi szemé|y s7erve7en egyseg

1.6 szerv€zet / Jogi szemeIy s/ervezetiegys€g
xepV|seIo]enek neV€: KoVács GergeIy

1.1 NéV: Jogi szemé|y szervezeti egység

2. TárgyéVben Végzett a|apcé|szerintiés kÖzhasznú tevékenységek bemutatása

indszenty JózseÍ bíboÍos végrendelgtélren nlegfgga|mazott sze||emi o.okségéve! .sszlá|}'ba|} €s.!
szémé]yi és a[ya!i |eb€tÖsege..ek.Ügg.!é.}é'.€,.:

M.'dszé.t, :ózsé' bibarss lyomratás}a. ]rl€gje|eutvagy kezir.tba. .r.:€!öE&t müveinek
an.'zása. sz€|.€rn. örób€gén.k áF|ásá. müvéi kiadásá.ak €|ömozdítása]

M.ndszé.ty JózséÍ bíboros' észtérgomi érsék bo|doggá ás szenná aváÍ.ísi Ügyé.ek' 3z
ze| .{.pcso]átos kUtalómB11kának támogalrisá;

m3gyar ké.o|'kus hité|eri' kozosségi' neve|ési'oktatiGi' ku|turáis tevékenység€k
ogarásá: i|y€Í! cé|3kal szo|gá|ó k.'nyve( kiadványok' .ikkék. tanl||mányot! kég}'t.fugyak e|öá|lítás4

3' Ko7has7nú tevékenységek bemutatasa (tevekenységenkén0

3'1 Közhasznú teVékenység megnevezése: É|etraizi füzelek kiadása
3'2 Közhasznú teVékenyséqhez kapcsoITdó közleladat' jogszabá|yheIy: A ku|turá|is örö

véde|fiéról szó|ó 200]'. éVi LX|V. fu' 5' {1] be|.

3.3 Kö2hasznú tevékenység cé|csopotja: eovháztönénelem iránt érdek|ódök
3'4 Közhasznú tevékenységbő| részesü|ők |étszámaI

3'5 Közhasznú tevékenység Íobb eredmenyeiI

rjnk 2'16-bgn t€tte &.zzé pIo1 dr' TÓr.k csaba teo|Ögus' az EgieÍgomi H.ttÜ.omari F.isko|á
P.ímás á]bUm c. konyvét' ame|y Mindszénry bíboíos Úi mé9köze|Ítésü' p+iléll.jsegi é|étÍájza-

10000

Ny.V.|1.3 A nyomtatvány papír a|apon nem ku|dhetó be! Nyomtawa: 2019.04.08 10.15.15



A kettős kiin}T/it€lt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznrisági melléklet PK-442

2018. év

1. szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egység azonosító adatai

1'1Név: szervezet

száEi Mindszeliy A|apftvr.ny

1'2 székheIy: szervezet
rányítószárn: 

l.lló]l.]l'
Telepules.

Házszánr: D Lepcsőház: E emeet: f l

1'2 székhe|yl Jogi szemé|y szervez€ti egység
r,anyroszdm !!!! r""0"*,

Kozterü|et ]eIlege:

nazszam: f___l répcsőná f l emetet f l
x'3 Bejegyző / Jogiszemé||yé nyi|vánító határozat száma:

1'4 Nyilvántartási szám| (,Anyaszefuezet, )

1.5 szervezet / Jogi szeméIy szervezeti eqység adTszáma:

EI'm.ETöl 8l'I,lil /ETd,]! / m
E-ffi- 1tlt2t115

EEEEEEEE-E.EE
1.5 szervezet l Joqi személv szervezeti eqvség
kéDvise|óiének ne-ve: Kovács Gergely

KözteÍi] et je lege:

r.1 Nev: Jogi szemé|y szervezeti egység

2. Tárgyévben végzett aIapcél szerintiés közhasznú t€vékenységek bemutatása

.ndszenty Józset bíbolos végíendéletében .nég]agaimázon sze.|enl. o.o'Gégéve| ossznangban ás ez
szémé|yi és ányagi IeheÍöség€i.€kÍtiggvényében:

M indszgnry .}á2:éÍ bíboros nyomtatásban megje|e.t vagy kezir*rba. m€örz.tr nriive.nek
ondozásá' szei|emi lj.ókséEé..ek ápc|ása' m.v€i kjadásiinak elömozdítrisa]

Mindszenty JózseÍ bíbor3s' esrte.gs 
' 
é.sek Deldgggá és szenté aval.isj Ügyénelq á2

.€pcsslatos kutáróm Un kinak lámog&{sá;
mágyar kalo!'kUs hiráet', k62össég.' [eve|ási.oktaÍás', kUl1Ulá|is |evék€nység€k

ogátásá: 
'|yen 

él3kar szo|gáló kö.yve& kiaíványo|., c..*ek, lanu|mányo( keg}r.Ígyak étöá|lÍlásá.

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevék€nységenként)

3'1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Íüindszentv. n4jre tanít a cseresznvefa c. kiadása

3'2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közÍe|adat, iogszabá|yhe|y: A kuhurális örö

vedelmerol szolo 2001. evr LXIV. tv. 5. {1) be}

3'3 Kozhasznu tevekenység cé|csoportiaI rekek. fiatalok. iskolai
3.4 Közhasznú tevékenyséqbő| részesü|ók |étszáma:

3.5 Közhasznú levék€nyseg fobb eredményei:

'ndszenry 
Józs€Í bíboíos' hélcégp.mris' eszre.!3mi ététútiá sokfé|e mégköze]ítesbét!'

nyvt.ir..}yi es Ío|yámarosán gya.a'o.ó 
'roda.3m 

d.|gazza fe|.

1500

Ny.v.:1'3 A nyomtatvány papír a|apon nem kÜ|dhető beI Nyomtatvar 2019.04.08 10.15.15
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A kettős könywit€lt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági me|lék|et PK-4.2

2018. év

1' szervezet / Jogj szemé|y szervez€ti egység azonosító adatai

l.l Név: szervezet

i Mindsze|ty A|á$ifuány

l.2 székheIy: szervezet
Irányítószám

Házszám: ]2_' -l Lépcsóh':

1'2 székhe|y: Jogi szemé|y szervezeti egység
Irányítószám:

it;izszam: f 
__-J 

réocsonaz I emeet: ['- l
1,3 Beiegyző / Jogi szemé||yé nyi|Vánító határozat száma|

1.4 Nyi|Vánianási szám: ('Any6zeNeze|,)

1,5 szervezet 
' 
Jogi sz€mély szervezeti egység adószáma|

116 Szerv-ezet I Jogi szemely szervezeti egyseg

KözterÜ|et ]eI ege

il.m.ETolsE fil /ET,l,rlr'ffi

E-ffi- I I 2l 1ls l

EEEEEEEE-E-EEI
Kovács GergeIy

TeIepü|és:

I ozter! etje leqe:

1.1 Név| Jogi szemé|y szervezeti egység

2. Tárgyévben Végzett alapcé| szerinti és közhasznÚ tevékenyséqek bemutatása

..dszé.ty Józse' bíboros v€ íénd eI etében megf3g3| maz ott szg.|emi ..{j .sszlangban és á?
áp]tvány szémélyi és ányag' |éhétöséqéi!ek fugg'é*yéb€.:

Mindszeny Józs€' bibot'€ .yonrrarásha. megje|e.t va8y k€zjr.tl*. m€gorzott müveinek
ondozá5á, sze||smi .ir.kségé}.s. ápa|lisn müvei tia.ásárck dőmozditrisa;

M.'{'sze.!j ;ó!s€. bíDaro., esztergam. érs€k bs|doqgá és sze.tté avatisi Íjgyánek' a2
kapcsa|aÉ: 

'..!:Íátá:n 
|'n ká'ak nimogalisá;

n€gya| ka1o|ik's bité|él'. közösség.. n3v€.ési.ldáLisi' k':tuÍá||s t€Yékenységek
.|ye..áon.Í szolEál6 konyve|q k'adványsk' 

'ikkek, 
lanU'mánya& k€g}n.árqy.k e|öá|íüás.!

3' Kö/has/nú tevékenységek bemutatasa (tevékenysegenkén0

3.1 Közhasznú tevékenység megneVezése: konferencia és m€oem|ékezés

A ku|turális öröks3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsoIódó közfe|adat, iogszabá|yhe|y:

3'3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja: történészek' N,|indszentv.tisztel

10003.4 Közhasznú teVékenyséqbőI részesü|ők |étszáma:
3.5 Kdzhásznú tevékenység fóbb eredményei:

nyarán nagy e|ore|épes toÍlént Mindsze'ly bíbgros t}gldoggá avatási e!iárásáB.'}' . s!€.ttéavaLisi
grégáció e|ismene Mindszénty Józsel bíbolÚs é|etszen'ségét

Ny.v.:1.3 A nyomtarvány pap'r a|apon nem kuIdhetó beI Nyomtatva: 2019,04.08 10.15.15



A kettős kön}.Wile|t vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági me|lék|et PK-4.2

2018. év

sze.vezet / Jogi szemé|y sz€rvezeti egyséq neve:

7. Közhasznú jogá||ás megállapÍtásáhozszükséges mutatók

E|ózó év (1) TárqyéV (2)

B' Éves össz€s b€véte| 69 623 56 946

ebbó|:

c. A szemeIVi iovedeIemado meqhatározott részének az
adó2ó rendák.ezese szerinti feIhásZnaIasatól szó|o
1996. évi CXXV|. törvény a|apján átuta|t összeg toz LL?

D' KözszoIgá|tatási bevéte|

E' Normatív támogatás

F. Az Eulópai Unió strukturá|is a|apjaibo|. i||ewe
a Kohéziós A|apbó| nyújtott támogaüis

G' Korrigá|t bevéte| [B.(c+D+E+F)] 69 521 56 829

H. osszes ráfordítás (kiadás) 44 676 53 069

|. Ebbó| szemé|yi je|legű ráÍordítás 15 872 14 513

J' Kőzhasznú tevékenység ráfordításai 44 676 53 069

K' Adózott eredmeny 24 947 3 477

L. A szervezet munkájában közreműködő ktzérdekű önkéntes
tevékenvséoet véozó sz€mélvek száma
{a közérilekü önkántes tevekénVséqroI szó|t
2o05. evI LxXXV|||' torvénynek ineg-ÍeIeIoen)

EroÍor |as el ! ál ans ág m Lll a bi
lgen

Ecr!.32. E (4) a) [(81+82y2> 1.OAO.OA0, Ft] x !
Ectv 32. 5 (4) b) [K1+K2>=O] E !
Ect/.32. E (1) c) [(t1+t2 A1'A2)/(H1+H2)>=0,25] x !

Társ ad al n i támagatotts ág nutatii

Ectv 32. S (s) a) [(c1+c2)/(G1+G2) >=A,02] ! x
E, tv,2. S o b) tt JL )21.Ht+42\.-A al x !
Ectv 32 

' 
|5)t) [|L1+L2)/2>= 10 tó] ! x

' 
vindslsnry A|.9'.,ány
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