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A közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény 19. §, értelmében a közhasznú szervezet köteles az

éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági
jelentés elfogadása az Alapítvány legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik
1. Közhasznú egyszerűsített beszámoló
A számviteli beszámoló jelen közhasznúsági jelentés 1. számú mellékletét képezi.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány a tárgyévben költségvetési támogatásban nem részesült
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A saját tőke elemei a következőképpen alakultak:
Sorszám Megnevezés

e Ft

1

Induló tőke

100

2

Tőkeváltozás

--

3

Tárgyévi eredmény

853

4

Saját tőke

951

.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Alapítvány a tárgyévben a Third International Congress for Young Egyptologists konferencia
résztvevőitől a konferenciához való hozzájárulásként 1 608 683 forintot kapott. 2009-ben két
könyvkiadótól összesen további 150 eurót kapott az Alapítvány. Ezen felül magánszemélyektől
adományként 11 500 forintot kapott.

5. Központi költségvetési szervtõl az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitõl kapott támogatás mértéke
Az Alapítvány a tárgyévben központi a Nemzeti Kulturális Alaptól 1 000 000 forint vissza nem
térítendő támogatást kapott a Fiatal Egyiptoloógusok 3. Nemzetközi Kongresszusának
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megrendezésére Budapesten, valamint a konferenciakötet kiadására.

6. Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az Alapítvány vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.

7. Közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány a tárgyévben megszervezte a „The Third International Congress for Young
Egyptologists – Commerce and Economy in Ancient Egypt” konferenciát, és elkezdte a
konferenciakötet kiadásának előkészületeit .
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Byblos

Alapítvány
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Fiatal

Egyiptológusok

Harmadik

Nemzetközi

Konferenciájának (ICYE 2009) 2009 szeptember 25. és 27. között az Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a Szépművészeti Múzeum közösen adott otthont.
A korábbi konferenciák hagyományát követve a budapesti találkozó szervezői a kongresszus
központi témájához (“Gazdaság és kereskedelem”) kapcsolódó legfontosabb kutatókat hívták meg a
tudományos bizottságba, így a bizottság tagja volt Prof. Manfred Bietak (University of Vienna), Dr.
Edward Bleiberg (Brooklyn Museum), Prof. Luft Ulrich (Eötvös Loránd Science University), Dr.
Ian Shaw (University of Liverpool), Prof. Török László (Hungarian Academy of Sciences) és Dr.
David Alan Warburton (University Lumière Lyon). A meghívott vendégek előzetesen a beérkezett
abstractok értékelésével alakították ki a konferencia programját, a találkozón pedig nemcsak az
egyes szekciókat elnökölték, hanem kiemelt előadásokon mutatták be saját kutatásaikat.
Az első napon Dr. Ian Shaw tartott előadást az egyiptomi és akhaimenida kapcsolatokról egy
jellegzetes tárgytípus szemszögéből („Economic symbols? Quadrilingual travertine vessels as
metaphors for the Egypto-Achaemenid encounter”). A második nap kiemelkedő programja volt az a
nyílt vita, amelyen Dr. Edward Bleiberg és Dr. David Warburton ütköztették nézeteiket az
egyiptomi gazdaság természetéről (“The nature of the Egyptian economy and its interpretation”). A
harmadik napon tartotta előadását Prof. Manfred Bietak a Tell el-Dab’a lelőhelyén folytatott
ásatások legújabb eredményeiről, mely a konferencia legtöbb érdeklődött vonzó, “teltházas”
előadása volt.
A találkozó különleges díszvendége Prof. Jac J. Janssen volt, az egyiptológia doyenje és az
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egyiptomi gazdaság elsőszámú kutatója, akinek látogatása nagy megtiszteltetés volt a szervezőknek.
Előadásával ő nyitotta meg a találkozó tudományos programját miután hivatalos megnyitójában
Őexelenciája Aly el-Hefny, az Egyiptomi Arab köztársaság magyarországi nagykövete és Prof.
Dezső Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának dékánja,
köszöntötték a kongresszus résztvevőit.
A találkozó három napja alatt 11 szekcióba osztva 28 előadást halhatott a közönség a négy
kontinens 20 országából érkezett előadóktól. Ezen felül pedig négy további fiatal kutató poszter
segítségével mutatta be kutatásának eredményeit.
A hivatalos programot Prof. Török László zárta, aki beszédében kiemelte, hogy a találkozó négy
generáció egyiptológusait egyesítette, mely különleges alkalmat teremtett egy szűkebb kutatási
terület nézőpontjainak ütköztetésére.
A kongresszus szakmai részét változatos programok egészítették ki, többek között bórkostolás, a
Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének megtekintése, Antall Péter ’Egyiptom változó
fényben’ című fotókiállítása, illetve egy visegrádi egész napos kirándulás.
A konferencia szervezését számos személy és intézmény segítette, akiknek a szervezők hálás
köszönettel tartoznak. A szervezési munkák jelentős részét önkéntesek teljesítették, akiknek
segítsége nélkül a találkozó nem lehetett volna sikeres. Anyagi téren és a szervezésben alapvető
támogatást nyújtott a rendezvénynek az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Nemzeti Kulturális
Alapítvány, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szépművészeti Múzeum.
A találkozó utolsó napján döntés született arról, hogy a következő, Fiatal Egyiptológusok Negyedik
Nemzetközi Konferenciáját (ICYE 2012) bolgár kollégák fogják megrendezni Szófiában.
A kongresszus tanulmánykötete az Archaeopress gondozásában, a British Archeological Reports
sorozatban fog megjelenni 2010-ben.

Az Alapítvány Kuratóriuma a 2009. évi közhasznúsági jelentést elfogadta.

……………………….
Hudecz András

a Kuratórium elnöke
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1. sz. mellékletét
a., Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának
mérlege1

ESZKÖZÖK (aktívák)

e Ft, 2008

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

---

I. Immateriális javak

---

II. Tárgyi eszközök

---

III. Befektetett pénzügyi eszközök

---

B) FORGÓESZKÖZÖK

951

I. Készletek

---

II. Követelések

---

III. Értékpapírok

---

IV. Pénzeszközök

951

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

951

FORRÁSOK (passzívák)
C) SAJÁT TŐKE

951

I. Induló tőke

100

II. Tőkeváltozás

---

III. Lekötött tartelék

---

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú
tevékenységből)

853

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

---

D) TARTALÉK

---

E) CÉLTARTALÉKOK

---

F) KÖTELEZETTSÉGEK

---

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

---

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

---

FORRÁSOK ÖSSZESEN

951

1 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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b., Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának
eredménylevezetése2
e Ft, 2009
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
BEVÉTELE (I+II)

2672

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

2672

1. Közhasznú működésre kapott támogatás

---

a) az alapítótól

---

b) a központi költségvetéstől

---

c) helyi önkormányzattól

---

d) egyéb

12

2. Pályázati úton elnyert támogatás

1000

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

1608

4. Tagdíjból származó bevétel

---

5. Egyéb bevétel

52

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

---

B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
(1+2)

---

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

---

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

---

C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (1+2)

---

D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
(A/II+B/2)

---

E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1+2+3+4)

1819

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

1809

2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások

10

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

---

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

---

F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4)

---

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

---

2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások

---

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

---

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

---

G. KÖZHASZNÚ TEVÉKENÉSG EREDMÉNYE
(1+2)

853

1. Tárgyévi pénzügyi eredménye

853

2. Nem pénzben realizált eredménye

---

H. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B/1-F/
1)
2 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

---
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2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye (-F/4)

---

3. Nem pénzben realizált – adóalapot jelentő – tárgyévi
eredmény (B/2-F/2-F/3)

---

4. Adózás előtti eredmény (±1±3)

---

I. ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±G/1±H/1-H/2)

853

J. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

---

K. VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI
ADÓZOTT EREDMÉNYE (H/4-J)

---

Tájákoztató adatok3
A. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT SZEMÉLYI
JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

---

1. Bérköltség, ebből

---

-megbízási díjak

---

-tiszteletdíjak

---

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

---

3. Bérjárulékok

---

B. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT ANYAGJELLEGŰ
RÁFORDÍTÁSOK

610

C. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

---

D. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT EGYÉB
RÁFORDÍTÁSOK
E. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT
TÁMOGATÁSOK (PÉNZÜGYILEG RENDEZETT)

3 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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