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A gazdálkodó bemutatása 
 
 

Alakulás 
 
A Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány  a Fővárosi Törvényszék által 01-01-0011521 számon 

bejegyzett alapítvány, melynek alapítója a Médiaszolgáltató és Vagyonkezelő Alap. Az alapítvány 

zárt formában jött létre, ahhoz más nem csatlakozhat.  

A társaság induló vagyona 30.000.000 Ft készpénz volt. 

A teljes vagyona a Kuratórium döntése alapján az alapítvány céljaira teljes egészében 

felhasználható. 

 
A kuratórium tagjai : 
 

Elnök: 
           Szadai Károly  
Tagok: 

Bán János 
Pető Zoltán Zsolt 
Vitézy László 
dr.Koltay András 
Lugossy László 
Siklósi Beatrix 

 
Felügyelő bizottság: 

Elnök: 
Vas Imre 

Tagok: 
Dobos Menyhért 
Galambos István 

  
       
A Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány céljait a Közmédia belső, oktatással kapcsolatos 
szakmai igényei hívták életre. Céljai ennek megfelelően a következők: 

 biztosítani a mindenkori Közmédia számára a belső szakmai képzéseket; 

 támogatni a megújult Közmédiában dolgozók számára az új vállalati identitás kialakulását; 

 a magyar és nemzetközi felsőoktatással együttműködve képezni a Közmédia számára 

olyan szakembereket, akik képesek előállítani szakmai anyagokat több platform számára 

is; 

 kiemelkedő teljesítményű magyar sajtószakemberek számára lehetőséget biztosítani 

külföldi tapasztalatcserére, nemzetközi szakmai partnerek segítségével. 
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A számviteli politika alkalmazása 
 
 
Könyvvezetés módja 
 
A gazdálkodó könyveit magyar nyelven forintban a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint 
vezeti. 
A könyvelési és beszámoló-készítési tevékenységet a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap látja el. Felelős regisztrációval rendelkező személy: Mikolay Zoltán (kamarai 
nyilvántartási száma: 005522). 
 
Beszámoló formája és típusa 
 
A társaság a tárgyidőszakra Egyszerűsített Éves Beszámolót készít. 
Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. 
A beszámolóban a Mérleget „A”, az Eredménykimutatást „A” változatban állította össze. A 
mérleg és az eredménykimutatás választott típusa az előző üzleti évhez képest nem változott. 
 
Üzleti év 
 
Jelen Üzleti beszámoló a 2021. január.1 – 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg 
fordulónapja 2021. december 31. 
 
Mérlegkészítés időpontja 
 
A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja 
2022. február 28. 
 
Jelentős összegű hibák értelmezése 
 
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, az üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a 
saját tőke változási abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló 
eredeti mérleg főösszegének 25%-át vagy az 500 mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt 
hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző 
évek módosításaként kerül bemutatásra. 
 
Ismételt közzététel alkalmazása 
 
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák feltárása esetén a feltárás évét 
megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával a módosítások 
kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. 
A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő 
mellékletében kell bemutatni. 
 
„Jelentős összegű különbözetek” értelmezése 

 
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek 
esetében jelentős összegnek a 100 eFt-ot meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az 
előző üzleti évekhez képest nem változott. 
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„Jelentős összeghatár” értelmezése 

 
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem 
jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely 
mérleg vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A 
fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 
 
Értékcsökkenési leírás elszámolása 
 
 
Értékcsökkenési leírás módja 
 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése –az egyedi eszköz várható használata, 
ebből adódó élettartam fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett 
maradványérték figyelembevételével- általában az eszköz bekerülési értékének arányában történik 
időarányos (lineáris) módszerrel. 
 
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása 
 
A 100 eFt alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 
eszközök bekerülési értéke használatbavétel évében értékcsökkenési leírásként egy összegben 
elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 
 
Nem jelentős maradványérték 
 
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési tervezése során, ha az 
eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladj 
meg a 100 eFt-ot. 
 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 
 
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor 
haladja meg jelentsen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 
eFt-ot  
 
Értékcsökkenési leírás változásának hatása 
 
Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző 
üzleti évhez képest nem történtek. 
 
Értékvesztések elszámolása 
 
Az értékvesztések elszámolásának gyakorlata az előző üzleti évhez képest a jogszabályi 
változásokon túl nem változott.. Eszerint értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv 
szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. 
 
Visszaírások alkalmazása 
 
A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános 
szabályok szerint történik. 
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Értékhelyesbítések alkalmazása 
 
A társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés 
sem értékelési tartalék nem szerepel. 
 
Alapítás-átszervezés költségei. 
 
A bevételekben várhatóan megtérülő, estenként 5 mFt-ot meghaladó alapítás-átszervezési 
költségek az immateriális javak között aktiválásra kerülnek. 
 

Számszaki adatok 
 

Elemzések 
 

Eredménykimutatás adatainak elemzése: 
 
 
-Értékesítés árbevétele 
 
Tárgyév (eFt)          0 

Előző év (eFt)          0 
 
-Egyéb Bevételek alapítói támogatásból származó  
 
Tárgyév (eFt)          184.100 

Előző év (eFt)          184.060 
Egyéb bevételek eredménysoron a kapott támogatások értéke szerepel. 
 
 
-Anyagjellegű ráfordítások 
 
 -anyagktg-ek értéke:  
Tárgyév (eFt)             939 

Előző év (eFt)             621 
Üzemanyag és irodaszerek költségeit tartalmazza. 
 
 
-igénybevett szolgáltatások értéke: 
Tárgyév (eFt)               54.125 

Előző év (eFt)           68.396        
Oktatás, ingatlan bérlet és egyéb igénybe vett szolgáltatások (könyvvezetés, jogi tanácsadás) 
költségeit tartalmazza. 
   
 

-egyéb szolgáltatások: 
Tárgyév (eFt)                  685 

Előző év (eFt)                        581 
 Az egyéb szolgáltatások eredménysor a bankköltségeket, ill. hatósági díjakat tartalmazza. 
 
 



Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 

6 

 

 
-Személyi jellegű ráfordítások: 
 
Tárgyév (eFt)           98.402 

Előző év (eFt)           50.824 
 
Bérköltségeket, megbízási díjakat és azok járulékait tartalmazza. 
 
 
 
-Értékcsökkenési leírás: 
 
Tárgyév (eFt)                               0 

Előző év (eFt)                    0 
 
 
 
-Egyéb ráfordítások: 
 
Tárgyév (eFt)                         3.438 

Előző év (eFt)             14.379 
Kisadózó vállalkozások különadóját tartalmazza. 
 
-Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai nem képződtek az időszakban. 
 
  
 
 
 

Adózás előtti eredmény (eFt) 
26.513 (nyereség) 
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A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt 
összegek részletezése forrás szerint és ezek felhasználása jogcímenként.  
 
 

Pénzforgalmi kimutatás 2021.01.01.-2021.12.31. 

  

Megnevezés Összeg (Ft) 

    

 Nyitó pénzeszköz 98 055 572 

    

 Bevételek 184 100 057 

 Alapítói támogatás 184 100 000 

 Kamatjóváírás 57 

    

 Kiadások -148 028 765 

 HR költség -16 107 511 

Munkabér -10 452 911 

SZÉP Kártya -500 000 

Felügyelőbizottság tiszteletdíj -1 377 000 

Kuratóriumi tiszteletdíj -3 777 600 

 Működési költség -14 788 612 

Irodaszer, nyomtatvány -262 257 

Üzem- és kenőanyag költség -600 000 

Egyéb ki nem emelt anyagok -21 620 

Vezetékes telefon ktg. -37 373 

Mobil telefon ktg. -70 676 

Internet szolgáltatás -26 080 

Ingatlan bérleti díj -1 050 000 

Könyvvezetés, bérszámfejtés, szakértői díjak -3 431 931 

Jogi tanácsadás -4 572 000 

Foglalkozás-egészégügyi ellátás -36 000 

Posta költség -34 246 

Egyéb igénybe vett szolgáltatások -3 753 088 

Bankköltség -669 843 

Hatósági díjak, illetékek -15 000 

Belföldi reprezentáció -208 498 

 Oktatás, képzés költsége -86 039 642 

 Járulékok -31 093 000 

    

 Egyenleg 36 071 292 

    

 Záró pénzeszköz 134 126 864 
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Az MTVA által műsoridő formájában nem nyújtott támogatást az időszakban.  
  
 
Az alapítvány által az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok. 
 
 
A Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 2021. évi első negyedéves tevékenysége 
 
2021. első negyedévében az Alapítvány a következő tevékenységeket folytatta: 

 elkészítettük a Montágh Testület szakmai közreműködésével az MTVA 2021-re vonatkozó 
beszédképzés tervét; 

 a Montágh Testület tovább folytatta monitorozási tevékenységét az MTVA csatornáin 
megjelenő műsorok kapcsán 

 a járványügyi helyzethez igazodva online beszédórákat szerveztünk 

 elindult kameraman képzésünk 21 fő részvételével 

 utánpótlást képzést szerveztünk a Segédoperatőri Csoportnak (7 fő) 
o eredmény:  

 mindenki sikeresen vizsgázott, 2 fő szerződést kapott az MTVA-tól 
 
 
A Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 2021. évi második negyedéves tevékenysége 
 
2021. második negyedévében az Alapítvány a következő tevékenységeket folytatta: 

 a Montágh Testület tovább folytatta monitorozási tevékenységét az MTVA csatornáin 
megjelenő műsorok kapcsán 

 a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó 
eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben 
szereplő rendelkezések alapján kuratóriumi ülés tartása nélküli határozathozatalra került sor 

 elindult a Tehetséggondozási Program promóciója 

 a beszédképzés online és jelenléti formában folytatódott 

 kameraman képzésünk a járványügyi helyzet miatt szünetelt 
 
 
A Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 2021. évi harmadik negyedéves tevékenysége 
 
2021. harmadik negyedévében az Alapítvány a következő tevékenységeket folytatta: 

 a járványügyi helyzethez igazodva online beszédórákat szerveztünk 

 folytatódott kameraman képzésünk 

 befejeződött Tehetséggondozási Programunk promóciója  
o eredmény: több, mint 200 jelentkezőből 31 fő nyert felvételt 

 elindítottuk Archívumi Képzési Programunkat 10 fő részvételével 

 eredmény: 5 fő szerződést kapott az MTVA-tól 

 utánpótlást képzést szerveztünk a Segédoperatőri Csoportnak (6 fő) 
o eredmény:  

 mindenki sikeresen vizsgázott, 3 fő szerződést kapott az MTVA-tól 
 
 
 



Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 

9 

 

A Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 2021. évi negyedik negyedéves tevékenysége 
 
2021. negyedik negyedévében az Alapítvány a következő tevékenységeket folytatta: 

 a beszédképzés online és jelenléti formában folytatódott 

 folytatódott Tehetséggondozási Programunk  

 befejeződött kameraman tanfolyamunk  
o eredmény: 

 3 fő szerződést kapott az MTVA-tól 

 folytatódott Archívumi Képzési Programunk 1 fő részvételével 

 utánpótlást képzést szerveztünk a Segédoperatőri Csoportnak (7 fő) 
o eredmény:  

 mindenki sikeresen vizsgázott, 2 fő szerződést kapott az MTVA-tól 
 
 
 
 

Mérleg adatainak elemzése: 
 
-ESZKÖZÖK 
 
Befektetett eszközök 
 
Immateriális javak 
Tárgyév (eFt)          0 

Előző év (eFt)          0 
 
Tárgyi Eszközök 
Tárgyév (eFt)             0 

Előző év (eFt)             0 
 
 
-Forgóeszközök 
Tárgyév (eFt)                  151.323 

Előző év (eFt)                    98.125 
 
Készletek  
Tárgyév (eFt)               0 

Előző év (eFt)             86 
 
Követelések 
Tárgyév (eFt)                               0  

Előző év (eFt)                             4 
  
Pénzeszközök 
Tárgyév (eFt)                    134.138 

Előző év (eFt)                      98.121 
 
 
Aktív időbeli elhatárolások 
Tárgyév (eFt)                              0 
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Előző év (eFt)                              0 
 
 
 
-FORRÁSOK 
 
Saját Tőke 
 

Megnevezés 
Nyitó 
állomány 

Tárgyévi 
változás 

Záró 
állomány 

Induló Tőke  30.000           0   30 000 

Tőkeváltozás -4.072            67.221    63.149 

Lekötött tartalék           0           0            0 

Tárgyévi Eredmény  67.221   -40.708    26.513 

ÖSSZESEN  93.149   26.513    119.662 

 
 
Kötelezettségek: 
 
-Hosszú lejáratú kötelezettségek: 

0 eFt 
-Rövid lejáratú kötelezettségek: 
 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összesen:   14.458 eFt 
  Jövedelem-elszámolás:                   2.142 eFt 
  SZJA + TB járulék:               9.560 eFt   
  Szállítók:      2.756 eFt 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2022.05.12. 
 
 
 
 
 
 
 

Szadai Károly  
kuratórium elnöke 

 


