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1. Általános információk
A Kiegészítő melléklet „A Gondolat Erejével” Közhasznú Alapítvány 2020. 01. 01. - 2020. 12. 31.
időszaki tevékenységéről készült.
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször
módosított 2000. évi C. számú törvény a számvitelről, valamint a 479/2016. Korm. rendelet a számviteli
törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló kormány-rendelet szolgált.
2. Az Alapítvány adatai és működésének bemutatása
Az Alapítvány teljes neve:
Székhelye:
Adószáma:
Bírósági bejegyzés száma:
Jogerőre emelkedés dátuma:
Nyilvántartási szám:
Közhasznúságot bejegyző végzés száma:
Jogerőre emelkedésének dátuma:
A Kuratórium elnöke:
Az Alapítvány célja szerinti besorolása:
Az Alapítvány weblap címe:

„A Gondolat Erejével” Közhasznú Alapítvány
1044 Budapest, Szilaspatak sor 10.
18505830-1-41
14.Pk.60.378/2012/5.
2013. május 23.
01.01.0011693/2013
14.Pk.60.378/2012/16.
2016. április 6.
Laki Mihály (1016 Budapest, Naphegy u. 27. II/1.)
kutatási tevékenység
www.agondolaterejevel.hu

Az Alapítvány kérelmére a Fővárosi Törvényszék a 14.Pk.60.378/2012/16-os számú, 2016. február 26án kelt végzésében az Alapítványt közhasznúvá minősítette. Az Alapítvány neve „A Gondolat Erejével”
Közhasznú Alapítvány névre változott. A jogerőre emelkedés dátuma 2016. április 6.
Az Alapítvány annak a tartós és közérdekű célnak a megvalósítására jött létre, hogy anyagilag
támogassa Kornai János tudományos tevékenységét, kutatásait (beleértve a kutatásaiban
közreműködők munkáját), kutatási eredményeinek magyarországi és külföldi publikálását, tanítási és
ismeretterjesztési, szakmai-közéleti tevékenységét, továbbá a Kornai János munkásságával foglalkozó
ismertetések és értékelések készítését.
Kornai János halálát követően az Alapítvány célja, hogy anyagilag támogassa kutatási eredményeinek
magyarországi és külföldi publikálását, műveinek gondozását, tudományos eredményeinek oktatását,
munkásságával kapcsolatos rendezvények szervezését, továbbá a Kornai János munkásságával
foglalkozó kutatásokat, valamint ismertetések, értékelések készítését.
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Alapítói tőke:

az Alapítvány induló vagyona: 300 ezer Ft

Az elnöki feladatokat Laki Mihály, a Titkári feladatokat Kovács Mária (1041 Budapest, Závodszky Zoltán
utca 3. VI/30.) látja el. Az Alapítványi beszámolót az Alapító Okiratnak megfelelően együttesen írják
alá.
A számviteli politika főbb vonásai
Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti évet követően
beszámolót köteles készíteni. Könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében készült. Az Alapítvány
egyszerűsített éves beszámolót állít össze, melyben a mérleg és az eredménykimutatás a 224/2000
kormányrendelet 4., illetve 5. mellékletében foglaltak szerint készül. A mérlegkészítés időpontjáig
ismertté vált, tárgyévet, előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a mérleg
tartalmazza.
A mérleg fordulónapja:
A mérlegkészítés időpontja:

tárgyév december 31-e
tárgyévet követő második hónap utolsó napja

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló
összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan, a számviteli politikában
meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra és negyedévente kerül elszámolásra.
A 200.000 Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba
vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerülnek. Terven
felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra, ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen
meghaladja az eszköz piaci értékét, vagy megrongálódott, feleslegesség vált.
A devizás pénzeszközök értékelésekor az Alapítvány az MNB hivatalos deviza árfolyamát alkalmazza.
Az egyéb eszközsorokat az Alapítvány az értékelési szabályzatában bemutatottak alapján értékeli.
Az Alapítvány értékhelyesbítéssel nem él, értékelési tartalékot nem képez.
A mérlegben a saját tőke elemét képező „tárgyévi eredmény”-ből elkülönítetten mutatja ki vállalkozási
és alapcél szerinti tevékenység eredményét. Az Alapítványnak vállalkozási tevekénysége 2020-ban
nem volt.
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 2020-ban nem voltak.
Az Alapítvány a törvény előírása szerint könyvvizsgálatra nem kötelezett.
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Mérleg főbb adatainak bemutatása
Eszközök
Az Alapítvány forgóeszközeinek értéke 16 076 ezer Ft, amely 16 ezer Ft értékű készletből, 1 ezer Ft
követelésből és 16 059 ezer Ft pénzeszközből áll. A pénzeszközök között a pénztárban lévő készpénz
értéke 32 ez482er Ft, a bankbetétek értéke 16 027 ezer Ft.
Az Alapítvány aktív időbeli elhatárolásai között 31 ezer Ft szerepel, mely teljes egészében költségek,
ráfordítások aktív időbeli elhatárolásából tevődik össze.
Források
Az Alapítvány induló vagyona 300 ezer Ft, amelyet az Alapítók a szervezet rendelkezésére bocsátották.
Tőkeváltozás 14 598 ezer Ft, mely a 2013-2019. évek eredményét tartalmazza. A tárgyévi cél szerinti
tevékenységből származó eredmény 1 070 ezer Ft nyereség.
Az Alapítvány 114 ezer Ft értékű rövid lejáratú kötelezettsége teljes egészében szállítói kötelezettség.
Az Alapítvány a passzív időbeli elhatárolások között mutatja ki 25 ezer Ft értékben a 2020. évi
beszámoló készítéséért járó szerződés szerinti könyvelési díj összegét, valamint posta költséget.
3. Eredménykimutatás főbb adatainak bemutatása
Az Alapítvány bevételei között számolt el 3 550 ezer Ft összegű adományt, 34 ezer Ft összegű
kamatbevételt, valamint 94 ezer Ft összegű devizás pénzeszközök év végi átértékeléséből származó
nem realizált árfolyamnyereséget. Az Alapítvány tárgyévben támogatási programmal nem
rendelkezett, így a támogatási program megnevezéséről, forrásáról, időtartamáról, összegéről,
felhasználásáról adatot nem tartalmaz a Közhasznúsági melléklet.
Az adományok megoszlása a következőképpen alakult:
Megnevezés
Belföldi magánszemély adományozóktól:
Belföldi szervezet adományozóktól:
Összesen:

Összeg (e Ft)
3 150
400
3 550
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A költségek, ráfordítások a következőképpen alakultak:
Megnevezés
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások
Kutatási asszisztencia, szerkesztés, fordítás, kutatási
adminisztráció
Könyvek digitalizálása, elektronikus megjelentetése
honlapon
Konferencia, kiküldetés, utazás
Számítástechnikai költségek, domain
Postaköltség, egyéb
Adminisztrációs költség
Könyvelés, bérszámfejtés
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
Egyéb szolgáltatások
Bankköltség
Személyi jellegű kifizetések
Megbízási díj kutatási asszisztenciára
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összesen:

Összeg (e Ft)
2019
2020
111
218
383

324

902

90

243
273
81
228
266
27

135
38
14
229
328
0

38

45

320
0
50
150
0
9
3 081

1 060
0
129
0
0
0
2 610

Az Alapítvány vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata
Az Alapítvány vagyoni helyzetével kapcsolatban elmondható, hogy a 2021-2022. évi gazdálkodására a
biztos fedezetet megteremtette, a fordulónapi vagyona 15 968 ezer Ft volt. Ugyanakkor a következő
évek működésének biztosításához, illetve a meglévő tartalék megőrzéséhez, tartalék képzéséhez az
Alapítványnak további forrásokra van szüksége.
4. A mérlegen kívüli tételek
Az Alapítvány mérlegen kívüli tétellel nem rendelkezik.
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5. Tájékoztató kiegészítések
A 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló készítésekor alkalmazott értékeléseket és a beszámolóban,
valamint a Közhasznúsági mellékletben közzétett adatokat nem befolyásolja a COVID-19 járvány miatt
kialakult helyzet.
Felmértük és értékeltük a COVID-19 járvány várható következményeit, és arra a következtetésre
jutottunk, hogy járvány nyomán kialakult gazdasági körülmények nincsenek számottevő negatív
hatással az Alapítvány tevékenységére, rövid távú pénzügyi- és likviditási helyzetére.
A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai a tevékenységüket önkéntesen végezték, az Alapítvány a
kuratóriumi és FB-tagok részére előleget, kölcsönt, más juttatást nem folyósított.
Az Alapítványnak munkavállalói nem voltak.
A beszámoló készítéséért felelős személy neve: Szebedinszky Péter okleveles könyvvizsgáló (1138
Budapest, Párkány utca 14.) Nemzetgazdasági Minisztérium által a könyvviteli szolgáltatókról vezetett
nyilvántartási száma: 183659.
Nem kerültek felsorolásra azon információk, melyek a 2000. évi – többször módosított – Számvitelről
szóló törvény szerint a kiegészítő mellékletben kötelezően szerepeltetendő adatok, azonban velük az
Alapítvány nem rendelkezik, illetve nem irányadó.
A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
„A Gondolat Erejével” Közhasznú Alapítvány a nyilvános adatok közzétételére vonatkozó
kötelezettsége alapján az adatokat az Alapítvány honlapján www.agondolaterejevel.hu is közzé teszi a
kötelező bírósági közzététel mellett.
6. Az Alapítvány 2020. évi tevékenysége
Kornai János Széchenyi díjas közgazdász, az MTA rendes tagja, a Harvard Egyetem és a Budapesti
Corvinus Egyetem professzor emeritusza. Noha hivatalosan nyugdíjba vonult, a gyakorlatban aktív
maradt: kutat, tanulmányokat és könyveket ír, amelyeket Magyarországon és külföldön publikál.
Sokféle formában részt vesz a fiatal nemzedék nevelésében. Munkásságával közérdekű, közhasznú
célokat szolgál.
Alapítványunk kizárólag arra a tartós és közhasznú célra jött létre, hogy támogassa Kornai János
tudományos, oktatási, ismeretterjesztési, szakmai-közéleti tevékenységét.
Az Alapítvány 2020-ban is támogatta Kornai János tudományos kutatási és tanítási tevékenységét,
hozzájárult aktuális kutatásaihoz, kutatási asszisztencia, fordítás, lektorálás, illetve egyéb kapcsolódó
költségek finanszírozásával. Fordítás, lektorálás biztosításával segítette Kornai János munkásságához
kötődő írás megjelenését. 2020-ban kezdődtek meg a 2021 februárjában a HVG Kiadó Zrt.
gondozásában megjelent „Töprengések” című kötet munkálatai.
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Az Alapítvány kiemelt feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon Kornai János írásainak digitalizálásához
és az elektronikus elérhetőség biztosításához, szervezze a digitalizálás szerzői jogi és technikai
folyamatát. Az írások egyre szélesebb köre olvasható a http://www.kornai-janos.hu honlapon.
Az alábbi könyvek már elektronikusan hozzáférhetőek a kornai-janos.hu honlapon:
Magyar nyelvű könyvek







Anti-Equilibrium (1971)
http://kornai-janos.hu/Kornai1971-Anti-equilibrium.pdf

A hiány (1980)
http://kornai-janos.hu/Kornai1980-A-hiany.pdf

A gondolat erejével (2005)
http://kornai-janos.hu/Kornai2005-A-gondolat-erejevel--Osiris.pdf

A szocialista rendszer (1993)
https://www.kornai-janos.hu/Kornai1993-Szocialista-rendszer.pdf

A gazdasági vezetés túlzott központosítása
https://www.kornai-janos.hu/Kornai1990-Tulzott-kozpontositas-2.kiadas.pdf

Angol nyelvű könyvek







Overcentralization in Economic Administration (1959) – a jogi és technikai
feltételek előkészítése folyamatban van
Anti-Equilibrium (1971)
http://kornai-janos.hu/Kornai1971-Anti-Equilibrium-En.pdf

Economics of Shortage (1980)
http://kornai-janos.hu/Kornai1980-Economics-of-shortage-Vol.A.pdf
http://kornai-janos.hu/Kornai1980-Economics-of-shortage-Vol.B.pdf

The Road to a Free Economy: Shifting from a Socialist System (1990)
http://kornai-janos.hu/Kornai1990-The-road-to-a-free-economy.pdf

By Force of Thought (2007)
http://kornai-janos.hu/Kornai2007-By-force-of-thought--MITPress.pdf

Mint ismeretes, egy-egy kutatás nyomán keletkező első publikáció későbbi változatai (újra-publikálás
az eredeti nyelven, rövidített népszerű változatok publikálása, továbbá a teljes és a rövidített
változatok lefordítása, majd publikálása más nyelveken) közzétételének naptári éve nem esik egybe az
első publikáció naptári évével, hanem később, esetleg sok évvel később megy végbe. Nem csak az
elsődleges publikációk, hanem a késleltetett változatok előkészítése is sok munkát ró Kornai Jánosra
és munkatársaira, asszisztensekre, fordítókra, szerkesztőkre, és e munkálatokat is támogatja az
Alapítvány.
Az Alapítvány közreműködésével számos publikáció megszületését segítette elő.
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Kornai János publikációi 2019-2021 (áprilisig)
2021
“Töprengések” , Budapest: HVG Kiadó, 2021.
“Széljegyzetek – Kornai János reformokról, a kínai fenyegetésről, a magyar autokráciáról
Farkas Zoltán interjúja.” Heti Világgazdaság, 2021. március 25. 48-49. old.
2020
“Kiegészítő
megjegyzés”
[a
2019-ben
Élet és Irodalom, 2020. július 3., p. 2.

megjelent

kétrészes

Frankenstein-cikkhez]

"1956 -- Ahogy én láttam akkor és látom ma" Élet és Irodalom, 2020. június 12, 8. oldal.
“A high-tech korszak vívódásai – szubjektív szavak.” Mozgó Világ, 2020/1., pp. 123-125.
2019
“A Közgazdaságtudományi Intézet 1990 előtti történetéről”. Budapest: MTA Közgazdaság- és
Regionális Kutatóközpont, Közgazdaság-tudományi Intézet.
“A gondolat erejével? A közgazdászok szakmai és közéleti dilemmáiról.” Közgazdasági Szemle, vol. 66,
pp. 117-133.
“The system paradigm revisited: Clarifications and additions in the light of experiences in the postsocialist region.” In: Stubborn structures: Reconceptualizing post-communist regimes. Ed. Bálint
Magyar. Budapest-New York: Central European University Press, pp. 21-73. (Eredeti magyarul,
2016)
“Frankenstein erkölcsi felelőssége”. Élet és Irodalom, July 19, 2019, p. 5. Translations: English (somewhat
shortened), Chinese, Vietnamese.
“Köszöntő”. Eds. Dániel Havran – Judit Klement – Dániel Gergely Nagy (2019). MA 70: Eszmék, történetek,
elméletek. Tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére. Budapest: MTA KRTK, pp. 9-10.
“Frankenstein erkölcsi felelőssége: Válasz a visszhangra” Élet és Irodalom, 2019. szeptember 20., p. 12.
„Economists share blame for China’s ‘monstrous’ turn: Western intellectuals must now seek to contain
Beijing“, Financial Times, 2019 július 10. (online), július. 11. (print), p. 11. (Frankenstein-cikk
angolul, némileg rövidítve). A cikk megjelent továbbá két helyen kínaiul, valamint vietnámiul.

A teljes publikációs lista megtalálható http://www.kornai-janos.hu honlapon.
Az Alapítvány a PK-642-es nyomtatványon készítette el a Közhasznúsági mellékletet, amely további
tájékoztatást nyújt az Alapítvány 2020. évi tevékenységéről.
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