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Az Alapítvány jellege 
 

Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet számára, akik az Alapítvány céljaival egyetértenek, azt 
anyagi eszközökkel, ingyenes szolgáltatással vagy természetbeni felajánlással támogatni 
szándékoznak. Az Alapítvány vagyonához hozzá lehet járulni az Alapítvány céljainak 
megvalósulását szolgáló eszközökkel is. Az Alapítványhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás és az 
adományok elfogadása felől a Kuratórium dönt. 

 

Az Alapítvány célja 
 

- a közigazgatás területén, a súlyosan hallássérültek, illetve siketek ügyintézésének elősegítése; 

- hatásos és költségkímélő oktatási program fejlesztése, annak internetes, majd multimédiás            

(CD rom-os) változatának kiadása; 

- nyelvi kisebbséget alkotók, illetve jelnyelvvel kommunikálók mindennapi életének 

akadálymentesítése; 

- siket és halló közösségek integrálódásának elősegítése, támogatása;  

- rendezvények, fórumok szervezése 

 

Az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenység 
 

Az Alapítvány céljának megvalósítása során elsősorban az 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban 

Khtv.) 26. § c) 3., 4., 5., 11., pontjában meghatározott, alábbi közhasznú tevékenységeket 

folytatja: 

-tudományos tevékenység, kutatás 

-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

-kulturális tevékenység, 

-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

 

EREDMÉNYLEVEZETÉS       adatok E Ft-ban 

NÉV ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV 

Közhasznú működésre kapott támogatás 0 0 

Pályázati úton elnyert támogatás 0 11.267 

-Vodafone Alapítványtól  10.267 

-Tempus közalapítványtól  1.000 

Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 2.617 

Egyéb bevétel 0 50 

Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 

Tényleges pénzbevétel 0 13.934 

 

Ráfordításként érvényesíthető kiadások 81 7.781 

                 -ebből: Továbbutalt támogatás 0 100 

Ráfordítást jelentő elszámolások 24 223 

Közhasznú tevékenység ráfordításai 105 8.004 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi 
eredménye 

-81 6.153 

Közhasznú tevékenység nem pénzben 
realizált eredménye 

-24 -223 

Adózás előtti eredmény 0 0 

Tárgyévi eredmény -105 5.930 

Értkcsökkenési leírás 0 223 

Apeh által kiutalt 1% összege 0 0 

 

MÉRLEG LEVEZETÉS 

NÉV ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV 

Befektetett eszközök 70 191 

Tárgyi eszközök 70 191 

Forgóeszközök 126 0 

Pénzeszközök 126 5.935 

Eszközök (aktívák) összesen 196 6.126 

Saját tőke 196 6.126 

Induló tőke/jegyzett tőke 300 300 

Tőkeváltozás/eredmény 1 -104 

Tárgyévi eredmény közhasznú 
tevékenységből 

-105 5.930 

Tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységből 

0 0 

Kötelezettségek 0 0 

Források (passzívák) összesen 196 6.126 
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A Hallatlan Alapítvány eddigi tevékenysége, projektjei 

A Hallatlan Alapítvány létrehozta és működteti a www.hallatlan.hu weboldalt, ahol - Magyarországon 

elsőként – lehetőség nyílik a magyar jelnyelv egyedülálló és hatékony elsajátítására, elsősorban a 

halló, a jelnyelv iránt érdeklődő emberek számára. A tartalom jelenleg 2 nyelven (magyarul és 

angolul) elérhető, közel 1800 jelet tartalmaz, melyeket a hatékony vizuális kommunikációhoz 

szükséges mimika, gesztikuláció is könnyebb elsajátítása érdekében, néhány másodperces videók 

mutatnak be folyamatos ismétléssel. A www.hallatlan.hu weboldalt az elmúlt 6 hónapban 70.000 

felhasználó kereste fel.  

A programunk címe: „A magyar JELNYELV korszerű és hatékony egységesítése, terjesztése, valamint 

oktatási módjának kialakítása, fogyatékkal élők és egészséges emberek számára egyaránt Interneten 

és CD-rom-on mozgó képes szótár segítségével, angol, német, spanyol fordítással.” A program 

elsődleges célcsoportja azon személyek, akik munkájukból adódóan (pl. közigazgatás, 

szolgáltatások, kereskedelem, vendéglátás, stb.) kapcsolatba kerülhetnek siketekkel, 

nagyothallókkal, illetve más érdeklődő személyek.  

Fontosnak tartjuk, hogy a program keretében elindított folyamat eredményeképpen minden 

hivatalban, munkahelyen legyen legalább egy személy, aki képes a jelnyelvet alapszinten 

használva kommunikálni a hozzá fordulóval.  

A Hallatlan Alapítvány jelnyelvi tanfolyamokat szervez, amelynek célja, hogy közelebb hozza 

a halló és a "hallatlan" világot egymáshoz. Betekintést nyújt a siketek jelnyelvébe, 

kultúrájába. Segít a siketek kommunikációjához szükséges ismeretek elsajátításában.  Ezen 

tanfolyamokhoz a régóta meglévő és már többszörösen elavult anyagok helyett kidolgoztunk 

egy korszerű és hatékony oktatási tananyagot, amely nagymértékben elősegíti a jelnyelven 

tanulást. A jelnyelvi tanfolyamokon az oktatás a Hallatlan Alapítvány által kidolgozott  „Csömör 

Károly, Petke Lajos: Jelnyelv alapfokon” elnevezésű munkafüzet, illetve az ahhoz tartozó DVD 

segítségével valósul meg. A DVD és munkafüzet sikerességét nagymértékben igazolja, hogy a 

2006-os évben közel 130 fő vett részt a jelnyelvi tanfolyamainkon. A 2007-es évben is 

jelentős az érdeklődés a tanfolyamok iránt.  
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További célok 

-Gyerekek számára készült jelnyelv-oktató Cd-rom elkészítése és megjelentetése, 

-„Jelnyelv középfokon” DVD és munkafüzet megjelentetése a jelnyelvi tanfolyam résztvevői számára,  

-elkezdett pályázati projektek folytatása. 

A Hallatlan Alapítvány a vezető tisztségviselői részére nem nyújtott anyagi támogatást, valamint az 

adó 1%-os támogatásban nem részesült. 

 

 

Kelt: Budapest, 2007-01-15 

 

 

 


