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Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

3 9 1 0 Tokaj

JÓZSEF ATTILA utca

10

6  1 5 P K 6 0 1 0 8  2 0 1 4

0 5 0 1 0 0 6 4 3 5 1

1 8 6 2 3 4 4 8 1 0 5

DEMETER ANETT

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.03.18 14.01.06



Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

05 Miskolci Törvényszék
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Tokaj Alapitvdny

3910 Tokaj, J6zsef Attila utca 10.

SZOVEGES BESZATUOT,O

2014. 6vi tev6kenys6gr6l

A Tokaj Alapitv6ny ZOl4. okt6ber 22-env6lt jogerosen nyilv6ntart6sba vett civil szewezett'.

M6r rovid tevdkenysege sor6n megval6sitott tobbet a l6trejottekor meghirdetett program

pontjai kdztil.

Fo alapito okiratba foglalt c6ljaink: a Tokaji eredetn6v rijradpitdse 6s v6delme, egysdges

borvideki terkep szerkesztese, szak- 6s kultur6lis kiadv6nyok szerkeszt6se 6s kiad6sa, tdrt6neti

kutat6sok t6mogat6sa, konferenciaszervezds, fesztiv5lszewezds, ki6llit6s szervez6s, kiilfbldi

borvid6ki kapcsolatok ki6pit6se, idegenforgalom minos6g-fejlesztds6nek t6mogat6sa,

tanulm6nyut es oktat6s szervez6s, 6pitett or6ks6g v6delme, k<imyezetv6delem'

C6ljainkat kultur6lis, es telepiilesfejlesztesi 6s nemzetkozi tev6kenysegiink6n keresztiil

kiv6nj uk me gval6sitani.

A Tokaj Alapitvriny t6trejiittekor meghirdetett programia

KEPESLAP

A borvid6ken jelenleg eldrheto kdpeslapok tdma 6s min6sdg tekintetdben nem naprakdszek.

L6tezik az a nefirak6zossegi igeny, mely ezen a teriileten is v6ltoz6st szeretne. A turizmust

mrikoddsdben fontosnak erzo regro nem engedheti meg mag6nak, hogy a vil6gb6l idel6togat6

vendegek olyan tidvozl6lapokkal szembesi.iljenek, melyek stilus6ban olyannak mutatjSk a

vid6ket vagy telepiil6st, amivel azitt 6lok nem szivesen azonosulnak'



Fot6palyttat kcrct6bcn bevo■ uk a bOWid6k irant 6rdck16d6 vagy clkOtClezctt amat6r illctve

profl fot6sokat, cz`ltal cgy ёrzelmi kOt6d6st alakitunk ki, mclynck bcfoly`sat a kё
pCk

t61nalaban 6s hangulataban visszavarunk Az lltaluk k6szitC■
 k6pckb61 Vilasztunk ki egy

adott tdcptlesrc vOnatkoztatva hatot‐ cZekct dtazzuk―,mdyck az d痢乱adJよ a k6pcdapOk

nyomtatasttak Ezt a fot6p`ly`zatot`vr61-ёvrc mcghirdcl■ k A tё mtta k■ 10nbёz6 Hcgyalai

falvak 6S VttOSOk adJ`k,melycknek az c t6ren a viltas lehct6s6get felkinllVa,a Tokal

Alapivany fclattta az dk6szilt udvё J61apokat― MEGVAL6suLT

PLAKAT

A fot6pay`zat soran t画 obbnak idt, az adott tdcpu16stに Jllkttb SがmbolizJ6,

megfogalmaz6 fot6t kiemcbik 6S kilё n dlazZllk Ebb61 a k6pb61 plakttot k6szftink,mely a

tdcpm6s embkmttikus kO,mettden6sё nek,cgyttta dmcr6nek ambuk Az tty dk6SZu16

sorozat scgiti a bowid6kr61 tё rtOn6 cgys6ges k`palkotist,illetvc egy stlusos kommunikう ci6t

alakit ki bClfbldOn 6s kilf51dё n cgyarttt‐ ⅣIEGVALOSULT

DULOTERKEP

Komoly boぃ′id6kck,k■ lё nё Sen Va16sagos terrOir― gondolkodis alapJ`t hordoz6k,rendelkcznck

d616tOrk6ppcl A legkiflnomultabbak klassZiflkaci6s tё rk6ppcl iS A Toka AlapiWany

szcretn6 ezt a toktti borVid6k esct6ben k6zzd foghat6 fonnあ a ёntcni 6S az idd`togat6knよ

segitsё glll atadni llyen m6don klassziflkお 16n61ktl ugyan,dc beazonoSfthat6v`v`inak azok

a sz616tcrulctek, ahol az cgyrc inkabb telCd6 6S egyrc nagyobb n`pszcris6gnek 
ёrvcnd6

di16szdektttt borok szilctnck Mindazontttal att is szuks6gesnck tattuk,hOgy Cgys6gcs

t6rk6pi mcttclCn6SSel rendclkczzen a Tokai boⅣ id6k Az cgys6ges mettclen6st cgyedis6ggcl

szinczz■k  ‐ flgyclcmbc v`ve az egyё ni 6rdekcltsё gcket ‐ 6S mind a pinc6szctek, mind a

hcgyatai ёnkollllanyzatok szamtta megattuk a lChCt6s6get sai嵐  logauk, cimcnk

clhelycz6s6rc a kiZar61ag r6szulcc nyomtatott tё rk6pen ― EL6KESZOLETEK

ELKEZDODTEK

DULOKAPU

Ha dm6tё rkёprol besz61ink,akkor a dilok va16sagban tё ■6n6mettdO16Sё tヽ fontosnak

ёrezz■k A Toka Alapivany mcgbiz egy a bowid6ken ёpft6szei teⅣ cz6sbcn mar bizOnyftott

ёpit6szirodit,hogy a hagyominyok fcltё rk6pcz6se utan 6s az eur6pal iranyokat incgVizSgalva

dolgozzon ki egy,a hclyszini diloiel。16sre alkalmas m6tttgy teⅣ ct,melyct a boⅣ idё ki

つ
ι



elterjedds szdnd6k6val a szolotermeloket kdpviselo hegykdzsdgek r6sz6re megval6sit6sra

felajrinlunk. - ELOKESZi]LETEK ELKEZDODTEK

GEOL6GIAI TERKEP

Szab6 J6zsef a magyar geol6gia, azon beliil is az riLsv6ny- ds k6zettan vilighini professzora

volt. Egyik f<i kutat6si teriiletdt jelentette a vulkdni tevdkenysdg tanulmanyoziisa a Krirprit-

medencdben. Szab6 .16zsef ennek a tudom6nyos drdekl6ddsnek k<iszdnhet6en keriilt k<jzelebbi

kapcsolatba a tokaji borviddkkel 6s a tokaji borokkal. Az iitala kdszitett tdrkdp az elsti nagy

alapossrigri geol6giai t6rk6p Tokaj-Hegyalj6r6l, mely 2015-ben lesz 150 6ves. Ennek a

megiinnepl6se alkalm6b6l a Tokaj Alapitvriny ujra kiadja a t6rk6pet a legnagyobb pontoss6gti

mrisolat elkdszitdsdnek igdnydvel. - ELOKESZULETEK ELKEZD6DTEK

TOKAJ.HEGYALJAI ALBUM

Az album kor6nak legnagyobb formrijri t6jleir6 alkot6sa volt: klasszifikrici6s besorol6sokkal, a

geol6giai kiilcinbdz<is6gek bemutat6srival, kiv6teles sz6ps6gii Keleti Gusztdv k<inyomatokkal.

Fontos megemliteni, hogy megjelendse 6ta nem kdsziilt miisik, n6gynyelvii, leir6-bemutat6

k6nyv a borviddkr6l. A gyrijt6k igazi ritkasrigkdnt tartjdk sz6mon eredeti p6ld6nyait. A Tokaj

Alapftv6ny tervezi a 20'l 7-ben 150 6ves jubileumrit iinnepl<i album fakszimile kiadrisrit.

m a g d nBESZiiLG ETE SEK TOKAJE RT

Beszdlgetds-soro zat, mely Tokaj-Hegyalja aktu6lis k6rd6seit igyekszik k6riilj6mi minden

dvben az adott tdmriban drintett szereplokkel, 6letszeni megk6zelitdsben. A

magdnBESZELGETESt minden esetben koveti egy a borvid6ki telepiildsek szerinti tematik6Lt

kdveto bork6stol6, ahol lehet<isdget adunk a r6sztvev<iknek a kdtetlen beszdlgetdsre,

eszmecserdre 6s az adott telepiilds borainak megismer6sdre. - EL6KESZULETEK

ELKEZD6DTEK

EMLEKPARK

Borviddkiink t6bb mint 500 dves. Tcirt6nelmdbe sz6mos iriinymutat6, 6rt6kform6l6

szemdlyisdg fon6dott. Tokaj-Hegyalj rin a mai napig nincs egy hely 6s nincs egy szobor-

egyiittes, ahol a borvid6k egykori szakmai nagysrigai el6tt a kort6rsi kdmyezet

megeml6kezhetne. A Tokaj Alapitv6ny az 6w<il dvre megrendezdsre keriilo

magdnBESZfLGETES TOKAJERT esemdny keretei kozdtt szeretne felavatni egy-egy

つ
つ



szobrot,  mcly alkalmat tcrcmthctnc  az ut6komak  a tisztelctadasra c16dei  fclё

ELOKESZULETEK ELKEZDODTEK

A 2014. 6vben v6gzett alapc6l szerinti tev6kenys6gek bemutatisa

A Tokaj Alapitvriny 2014. okt6ber 22-en viltjogerosen bejegyzett civil szervezett6. R6vid

fenniill6sa alatt m6r tiibb l6p6st tett az alapit6 okiratban lefektetett cdljainak megval6sit6sa

6rdekdben:

- A borvid6k fovrirosa: Tokaj cimmel fot6prilyrizatot hirdettiink, melynek nyertes fot6j6t

k6peslap formaj riban megielentetti.ik. - A Tokaji eredetn6v rijra6pit6s6nek 6s v6delm6nek

timogat{sa, kulturilis tev6kenys6g

― A fot6pttly2at soMn le画 Obbnak it61t, az adoi telcpi16st legiJこ bb szimboliZ416,

megfogalmaz6 fot6t kicmellじ k  Ebb61 a k6pb61 plakatot kё szitettink, mcly a telcpi16s

cmЫematikus k6● mettden6S6nck,egyttta Cime“ nek atttuk Az igy clk6szll16 sorozat

scgiti a bowid6kr61 tOrten6 egysoges kёpalkotist,inetvc egy stilusos konllnunikaci6t alakit ki

bclお ldёn 6s kt!ヽ ldёn cgyarttt ―A Tokail eredetn`v ijra6pit6s6nek 6s v`deim6nek

timogatlsa,kultur`lis tev`kenys`g

‐ A Szab6 J6zscf 1lta1 1865‐bcn k6szitett t6rkёp az els6 nagy alapossagi gcO16giai t6rk`p

Tokal‐ Hegya」
`r61,mcly 2015‐

bcn lesz 150 6vcs Ennek a mcginncp16sc alkalmab61 a Tok鋤

Alapivany ttra klatta a t6rkopet a Lgnagyobb pontossagi masolat dk6szit6s6nck ig6nyё
vd

A kiadis nyomdai e16k6sziletei mar 2014-ben megtё rtentek,pr6banyomatok rendelkcz6src

lllnak ― A Tokaji eredetn■ ■ira6pit6S6nek 6s v`delm`nek timogatisa, kulturilis

tev`kenys`g
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