
FÜGGETLEN KoNYVVIZSGÁIŐI JELENIÉs

A RBZH Közalapítvány Alapítójának

Elvégeztem a Rákoshegyi Bar1ók Zeneház Közalapítvány rnellékelt 2013. évre vonatkozőan összeállított
egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgá|atát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2013. december 31.
napra, mint fordulónapra elkészített mér|egből . melyben az eszközők és források egyező végösszege 22 260 EFt,
a mérleg szerinti eredmény 3,662 eft,, és az ezen idoponttal végződő évre (2013. január 01. - 2013. december 31.)
vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyaráző
információkattarta|mazó kiegészítő mellékletből közhasznúsági jelentésből ál1'

A vezetés felelőssége a beszámolóért
A RBZH Közalapítvány vezetése felelős az egyszerúsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal
összhangban történó elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket
a RBZH Közalapitvány vezetése szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csa|ásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könywizs gáló felelős s ége
Az én felelősségem azegyszerúsített éves beszámoló véIeményezése könyvvizsgá|atoma|ap1án. Könyvvizsgálatomat
a magyar Nemzeti Körryvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes
- törvényekke| és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy
megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tetvezzem meg és hajtsam

végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerusített éves beszámoló mentes-e a lényeges lribás

állításoktól'

A könyvvizsgá|at magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könywizsgálati bizorryítékot
szerezni azegyszertlsített beszámolóban szereplő összegekről ésközzétéÍelekrő|. A kiválasztott eljárások, beleértve

az egyszerúsített beszámo|ó akár csalásból, akár hibából eredő' lényeges hibás állításaikockázatainak felmérését is,

a könyvvizsgáló megítélésétől fuggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvtzsgálő az egyszeríLsített

beszámoló gázdálkodó egység általi elkéSzítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontro|lt azért

mérlegeli, hógy olyan könyvvizsgálati eljárásokattervezzen meg' amelyek az adott körülmények között megfelelőek,

de neá azé4 hogy a gazdálkodó egység belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozőan vé|eményt mondjon.

A kön1vvizsgá|at magában foglalja továbbá az a|ka1mazott számviteli politikák megfelelőségének és avezetés á|ta|

készítátt számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített beszámoló átfogó prezentá|ásának

ér1ékelését is. Meggyőzodésem, hogy a megszerzetÍ. könyvvizsgá|atibizonyiték elegendo és megfelelő alapot nyújt

könywizsgálói véleményern megadásálroz.

Vélemény

Véleményem szerint azegyszerúsített beszámoló megbízhatő és valós képet ad a Rákoshegyi BartókZeneház
Közalapítvány 2013. decómber 31-én fennátló vagyoni, és pénzügyihe|yzetéről, valamint Lz ezen idöponttal

végződ| üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakka| összhangban.
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Adószám:
Törvényszék:
B e j e gy ző határ ozat száma z

NyilvántartásÍ szám:

181863s4-r-42
01 Fővárosi Törvényszék
12 PK 60038 l200sl0s
0r/03184r17

Rákoshegyi Bartók Zenehá z Köza|apítvány
1174 Budapest, Hunyadi utca 50

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
a kettős könywitelt vezető egyéb szervezetek részére

(4.melléklet)

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

Budapest, 2014. május 28.
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RBZH Közalapítvány l.:::.::

Adószám: 18186354-|-42
Bejegyző határozat száma: 12 PK 60038 12005105
Nyilvántartási szám: 011031841|,7

Egyszerűsített éves beszámo|ó mér|ege a kettős könyvvitelt yezető egyéb szervezetekrészére (4.mel|éklet)
A mérleg fordulónapja: 20l 3. december 3 l .

IOOOHUF E|őző év

22 2Ü8 20 831

19

01. A. Befektetett eszköziik

materiális iavak

II. Tárgyi eszközök 22 189

0

20 831

004. III.Befektetett pénzügyi eszközök

01, II. KÖvetelések

C. Aktív időbeli elhatárolások

I I. ESZKOZOK OSSZESEN
rl
|2. D. Saiát tőke

13. 
I 
I. In{ul9_!k"49gf4ryok"

-k i 
Il. !okgy-!o ?' l 

-E,ed^é"y
, tS,, t]l,t {titOtt ta{alel<

16. : IV. Értékelési tar1alék

17, V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

23, III. Rövid lejáratí kÖtelezettségek

] 19. E. Cé|tartalékok

lL;*ya"ji u. 5Ü.



Adószám:
Törvényszék:
B ejegy ző határ ozat számaz
Nyilvántartási szám:

18186354-1-42
0l Fővárosi Törvényszék
12 PK 60038 l200sl0s
0u03t84r17

Rá koshegyi Ba rtó k Zeneház Kőza|apítvány
1174 Budapest, Hunyadi utca 50

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
a kettős kiinywite|tvezető egyéb szervezet részére

(5. melléklet)

Beszámolási időszak: 2013. ianuár 0I. -2013. december 31.

Budapest, 2014. május 28.

fi ;'!i.;*ih*3yi He*ck Z*nehiáz
! .. . |a 

i'.l*r;llr.liBítvány
l ' . ': ,1i'ii!#f"jÉ:sl, Fiurryacíi u' 50.',;::-i'!:n:,í*jü.]35"4-1-42
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Adószám:
Ttirvényszék:
Bej egyző határ ozat száma :

Nyilvántartási szám:

18186354-l-42
01 Fővarosi Törvényszék
12 PK 60038 l200flAs
0u03184rr7

Rákoshegyi Ba rtó k Zeneház Közalapítvány
1174 Budapest, Hunyadi utca 50

Közhasznúsági melléklet

2013
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Rákosiiegyi fu.\bt Z"eneház
KözaIapYtrlánv

1174 BuflaPest, HunYadi u' 50'

A,jr:'saárn: 1 81 s6354-1 42



l. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Bar1ók Bélának a XX. századi zenetörténet óriása lakóhelyének - ahol a zeneszerző |9|2-tő| élt és alkotott
8 éven át - , a |relyi védettséget kapott |akőházának megóvása, fenntartása. Kiemelt feladat a zeneszerző
műveinek minél szélesebb körű megismertetése, az ehhez szükséges helyszín' közösségi tér biztositása,
a művészeti, közművelődési és tudományos tevékenység elősegítése.

2. Kőzhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Kulturális tevékenység

Közhasznú !"us9]y'1g m esnevezé se : Kulturális tevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 199l.évi XX'tv.
jogszabályhely:

Kll zha14ú tevék9nyg!g1lc ryp ortj a1 Magyarország igényes kulturát kedvelő lakosai

Közhasznú tevékenységbő1 részesülok létszáma.. 11980

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A Bar1ók Zeneház egész éves működtetése, havi 640 fot befogadó rendezvények lebonyolítása. Iskolákkal
együttműködve az óvodástól a középiskolásig rendszeres előadások szervezése. A világhíríi Jevgenyij
Nyesztyerenko mesterkurzus megtartása országos népzenei tehetségkutató verseny szervezése (Fehér

galamb VI) .

Az épületegyüttés további bővítése a befogadóképesség növelésére, illetve kiállítások rendezése céljából.

3. |(özhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés ( |000HUF) Vagyonelent
értéke

Felhasználás céIja

felhasznált vagyon értéke

.{. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés ( l000HUF) E|oző év Tárgrv

'Rend911éryek 
tq1 o g{!s a 3 663', I 000

ESZA támop 2 541 4 585

. 
M]iktidés1tám9gata1

irial'tair \onc91t szgry 
";i1

1 |e1qlartls i feladat (aj tócsere)

Hangszer vásárlás

ílccrya<'an.VJJZVJWIT.

5. Y ezető tisztségvis előknek nyúj tott j uttatás

RBZH Közalapítvány

,,, i.,,l,l

i melléklet



ebbol: Í
C' A személyi jovedelÁadi meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 43 3 1

felhaszryl'isr!1o|9z9ló J196.rv'!{v]. t.latgqian atu!|tglY'gg 
|00

1D.[oz1z9lgá]uttá1ibryét9| + , ó
E' Normatív támogatás V v

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapbólnyújtott 2 541 4 585

támogatás iL - A292 13'728
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

t6 R)4 14 682
H. Összes ráfordítás (kiadás) 

- 
."a.-+ ' . :":.

phhÁl.UUUVT.l 1ÁoÁ 2 644'| 16961
I. Személyijellegti kiadás

ll59" t*9]"ry'tlgi"f".dtAll
58

K. Adózott eredmény ]|' . ,,.,, , ' .^ii^)-A^|.r,,^n|zéntpcfewékenvsépetvész,ő 22|

Tisztség (l000HUF) EIőző év
T_. .

I arg)'ev

0

6. Közhasznú j o gállá s m e gál| apít ásáthoz szükséges alapadatok

B. Eves összes bevétel

L. i 'i",ii,"t 
muntajaua" közreműködő közérdekti Önkéntes tevékenységet végző

személvek száma (aközérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.

trv.-nek megfelelően) (fo)

7. rlrőIarrás.ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

L

-t Mutató teljesítése
lgen Nem

8. Kiegészítő melléklet

8.1.Azüzletiévbenvégzettfőbbtevékenységekésprogramokbemutatása

A Bar1ók Zeneházegész évben folyamatosan zenei rendezvények helyszíne. Az A|apítvány célja

az emIékház állagmegóv ása, gyarapitása,

Kiemelt programjai voltak 20 1 3-ben:

RBZH Közatapítvánv

t3 701

3 662

22

-[ r

@u!ató! ] i l
Ectv.32.par.(a) a) t1nrlÉz;a ' rgoq@o'ryl i4 i I] ,:::
::.". -".y*1.\ ', *L|'::. 

l X
|., Bctu.}z:|+ar !+D)[K ] É1'. .0] - v o'14

[nry_:4n"'.E):)!(Il1I2-{t:421!111H2'--0!1)---_---- l,- I ^ --f -- - -
t@g q!'t1to' r !- ll Társada|mi támosato -re.,-, 

-. a;;; x o.ooI

;E.'Y.'.p*ó ") 
rrcr-czur9ticz'1>:osvl ]" ** 

]xLr9e4
ip.tu. :z.p*.(s) b)l(Jl+4)/qttlEz)'- 91ll -r. i 22
Ectv.32.par.(s) c) [(L1+L2)D>:194 ia

Alapadatok (i000HUF)

lléklet



-Kortárs művészet felkarolása, magas színvonalú zenei e|őadásokon történő népszenísítése

-Népzenei tábor ' 
kézműves tábor szervezése, lebonyolítása

- M e c s eki Har gita h e ly i m űvé s z kiá|1 ítás áho z a he|y szin b izto s ítás a

-A ''Szemetekét Bartókra vessétek'' rendezvénysorozat egész évben színvonalas előadásokból állt.

-FoglalkozáSsorozat és komolyzenei koncertek óvodástól a középiskolásig korosáálynak,

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. Működési támogatás

Működési támogatás

l nuxvrrt".. o"to rmányzat

I központi kÖltségvetés

népszerűsítése minden korosztály

Támogatás típusa: (X-el jelÖlve)

Tárgyévben fe|használt összeg részletezése

t-
Összesen:

T ámogatáts tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Komoly zenei elóadások' kortárs művészet felkarolása, klasszikusok

számár a. Népzenei tehetségkutatás.
Kézműves tábor szervezése.

8.2.2. Parafonia , Palanico koncert

] központi költségvetés

- - *9Égg11y'"1E!ryg u.F'
nemzetközi forrás

_i

l..::'.-''''.i ''^:. ; |;,r.i!l Zcntliái
Itlir::*i,; t: iir;* rry

i i7',1 ll;:ri.:i:r.,,1_:1, i:r'lrli;:Ci u, 50..' '. ..á.l: jii 1ljllljt.x.1-42

RBZH Köza|apÍtvány
melléklet



Támogatás típusa: (X-elje|ö|ve) visszatérítendö - 
]

vissza nem térítendő X
---- t--

Tárgyévben felhasznált összeg rész|etezése Személyi:
ioecímenként: ,JlIlsEtlL. 

-'i-_- -'.. Í ]

Dologi: 200

Felhalmozási:r.; ::^ Ir lr ?ooOsszesen:

T ámogatás tárgyévi felhasználásának sziiveges bemutatása

Iskolákban kihelyezett eloadások támogatása.

8,2,3. Koncert szervezés

Támogatási program elnevezése :

Támogató megnevezése:

Támogatás forása: (X-el jelölve)

éven belüli 
- 

]E"*;g4q' @".1"*;, -- lTámogatás ti,sz.g. (looOHUF) ] 
.78

-ebből a tárgyéwe jutó összeg: 78

+arevévbe;ielhasznált o.,,.g. 78
-r

nemzetközi forrásl l1emzetKozl loÍ.ras"--- ,.,: - ---'-más eazdálkodó

F. _ 
i -tárgyévben folyósított összeg: l 78
| "" -L.

]TámogatáStípusa:(X-e1je|olve)]visszatérítendő
vissza nem terítendő X

|**,.-uo",',;lnu,,*irtb,,""{resz|etezése- J-s;;,v.
ioscímenként. l

ij:e-::j_ - _-. r 

-

i..-I iDoloei: I /r
L ,-- ---- '- I

Felhalmozási:Felhalmozási:
+''-]...] I roOsszesen: t o

L-.-

T ámogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

operettvilág koncert szervezése és helyszín biztosítása.

8.2.4. Koncert sz€rvezés

RBZH Közalapítvany



Támogatás típusa: (X-e| jeliilve)
+árgyévben folyósított txsi,e. 312

visszatérítendő

vissza nem térítendő
-

Személyi:

)tL

Felhalmozási:

lz
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Koncert szervezés és helvszín biztosítás.

8.2.5. Előadás támogatás

Támogatási program elnevezése : Előadás tiímogatás

Támogató megneue,ése:

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

}.{5Á 

- 

+
tti:pgnt+olttééYetés -|L
"f{9ry*I""q$S:gf:l_9, I

nemzetközi forrás

ll+ ,*l-- - 
I

-- . .' _ T

Ea.gveuu.' r"rr'us^iri összeg részletezése

ljosc1qe$é11:

Felhalmozási:

T ámo gatás tárgyévi felh asználás ának szöve ges b emutatá s a

''Szemeteket Bartókra vessétek'' rendezvénys orozat támogatása

8.2,6. SZVR.KC előadás támogatása

.ra,,iogutá,ú.og.;*.i"*;a;

Támogató megnevezése:

1 Támogatás fonása: (X-eljelölve)

T

Támosatás idótartama:

Támogatás összege (1 000HUF)

-epgqigryy",I"J{9lry?ect I - 
2sot

-tárgyévbenfeIhasznáItösszeg: r- 250.jargyjvTlretn{"ttt,"t:fE. _ t_ o!"

&' - eJ9É9l "ry9'-g.loss"9g' '- +- -!a
i visszatérítendő

l._-
1 vissza nem térítendő X

i- l

l
2s0

Í

250

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

4ol
100 l

.' '.l ' ':*,:it .lc;i:liáz
i i .:' : " , )r,t ,'1 1-1 ir

,...ra-1. ii,r:lr':'cil U 
-5i). . ,'1,i ti..:i-i-r'i i

i éven belüli
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l -tárgyévben felhasznált összeg:

-tárgyévben folyósított összeg:

:- loo-
100---:: -::-:9t.

ta-; 1rx .r;9rtiru"t : visszatérítendő.-T- --

' 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Felhalmozási:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Városrehabilitáció keretében a lakótelepi közösség és családok bevonása a komolyzene rejtelmeibe.

8.2.7 . NFÜ Támo p 3.2.11 l 10.1/KMR.2010-0069

Támogatási program elnevezése : LlllÜ 1qqgq,3.2. 1 1 / 1 0-,1 /KM R-20 I 0-006e

lNpÜ
Támogatás forrása: (X-el j elölve) l_Q?g{ryqtu"eu:,,'

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

Támogatás időtartama: i2012-2013

i lgpoglt{s cpszegt ( I 
o0!rrVF)

I

J!S-
4,835-ebből a tárgyévrejutó összeg:

-tárgyévben felhaszná|t ös szeg :

.tárgyévben folyósított összeg:
T

4,835

4,83

l1mosatá9 típu9a. ({-: |pltilve) visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Személyi:
jogJimentent:

]D!t"gt,

tsszesen:

T ámogatáts tárgyévi felhasználásának szöYeges bemutatása

Komolyzenei koncert és foglalkozás sorozat óvodások, általános és középiskolások bevonásával.

8.2.8. Bejárati ajtó csere

gejar1! a.!tójse|9

BBB Alapítvány

központi költségvetés

önkormányzati költsé gvetés

I 
Támoe9rás időtartama:

Támogatás összege ( 1 000HUF)

L],:,r,.:..r,.:lr"' l.:i.,';í,l'.'iliil;Zt.!(il1!..\' I ir

!.'. i,: :' i.:. ;; í; ; iv ;. i..;
-::11. ...r '': ! ,; I". l.-].' l j *r -,

Aiiii,:., i::tt: "lir'"i-.;,.': -', :.,:

2,603

) )?)

4,835

200

RBZH Közalapitvány úsági molléklet



il ,{

-ebből a tárgyéwe jutó összeg:

-tárgyévben felhasznált összeg:

-tárgyévben folyósított összeg:

visszatérítendő

200

200

Támogatás típusa: (X-el jelÖlve)

vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Személyi:

:jogcímenként:

Felhalmozási:

T ámogatáts tárgyévi felhasználásának sziiYeges bemutatása

Bejárati ajtó cseréje.

8.2.9. Rendezvény támogatás

Támos.atási program elnevezése: nenae'uerry tamogatáS
-:

Támogató megnevezése: iXVII. ker.l.ngy.l94o.4ly?!L
Támogatás forrása: (X-eljelölve) központi költségvetés

1 tinkormanyzati költségvetés X

'r - =---Fr qe1!rq- 
- --

más sazdálkodó
I f---: ,
Támosatás időtarlama: éven belüli'. 9 ] l

lTarnoÁut.i, tisszege (I000HUF) ] ]- 50

-tárgyévben felhasznált öSszeg: )U

i +árgyévben folyósított összeg: ] 50

iiá."*",a'tip"*|rx-ár.l"ror"c 
^ - - -:lry'"l.r'lqqq _

-targyevDen lelnasznalr osszeg: i ,'

i +árgyévben folyósított összeg: ] 50

|tr"*",a,'*'*'CI.ár.l"rory:l 
- - j;':'"l".!qqq

i vissza nem térítendő X
r--' -

i rá'gyé'u.n felhasznált összeg részletezése Személyi; 50 
l

T ámogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Sutarski koncert támogatása

8.2. 10. Rendezvény támogatás

i i.imóguta'i program elnevezése: ] Rendezvény támogatás

,..;.ú*;-*;;á-.,. --- j' ry E g!.ry -|-- ]
Támogatás forrása: (X.eljelölve) 

--llgrq"ry*4t'eqq9' ] -t- 1 ' . -'.rönkormányzati kö|tségveté5 X
I

l nemzetközi forrás l

-:-
Iiá.;g"tá-da;.t".;

1 más gazdálkodó

lven beltil
I

i...': :'. i-i : i: .i..:l.,li * ;'r l i; l< í* ri t h úz
Íi r: :': i.: | ;'. 

1-: 
l i ll* n 1l,i i7.i 9i.ld:í;..r:..tj i.]l-,i!l.ii::tji u. siJ.

't'i.illl;''.*i-n : l i j í.iij;i"1' j -'42
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Támogatás összege ( 1 000HUF) 50

.ebből a tárgyéwe jutó összeg: 50

-tárgyévben felhasznált összeg: 50

-tárgyévben folyósított Összeg: 50

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő x
Tárgyévben felhasmált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 50

Dologi:

Felhalmozási:

tsszesen: 50

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveg€s bemutatása

Glück Macin koncert támogatása

'it,i:1.'J

Rákoshegyt
úny

1 1 i4 Bu;;Gst,*iluriY$rii. u- 

"50'Áao.ia'ili 1ii1 6ö314-1 -42

Közhaszrúsági melléklet

r . ". Jiiri:. i
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