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Közhasznúsági melléklet 

 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: Pécsi Tudományegyetem Alapítvány    

székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.   

bejegyző határozat száma: 20.018/1992.     

nyilvántartási szám: 22.     

képviselő neve: Dr. Komlósi Sándor 

 

    

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása  
 

Az Alapítvány pályázati rendszerben az SZJA 1%-os felajánlásából képződött alap 

terhére támogatta 

- Innovatív és kreatív hallgatói csoportok, szellemi és kulturális műhelyek tevékenysé-

gét, 

- Az Egyetemen folyó, akkreditált képzés tanrendjéhez és tanulmányi kötelezettségei-

hez igazodó tankönyvek, gyűjtemények elektronikus vagy nyomtatott formában tör-

ténő elkészítését, kiadását. 

Az Alapítvány pályázati rendszerben Dr. Király Júlia magánszemély céltámogatása 

terhére támogatta 

- az egyetem nem oktatói állományban lévő munkatársainak szakmai konferenciákon, 

tanfolyamokon, továbbképzéseken, tanulmányutakon való részvételét.  

Az Alapítvány saját pénzeszközeinek terhére – egyedi kérelmek alapján – résztámoga-

tást nyújtott 

Egyetemi hallgatóknak, oktatóknak tudományos konferencián, tanulmányi részkép-

zésben való részvételhez. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység 

megnevezése: 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó köz-

feladat, jogszabályhely: 

-tudományos tevékenység, kutatás, 

-nevelés, oktatás, képességfejlesz-

tés,ismeretterjesztés, 

-euro-atlanti integráció elősegítése. 

1997. évi CLVI.tv. 26.§c) pont. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Egyetemi hallgatók, hallgatói csoportok, egye-

temi oktatók, egyetemi dolgozók. 

  

a közhasznú tevékenységből részesülők lét-

száma: 

-16 hallgatói csoport 

- 23 oktató,  

- 12 dolgozó 

 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

 

 

 

 

 

a támogatott pályázatok mind olyan értéket 

hoztak létre, amely az Egyetem és az Alapít-

vány alapfeladataihoz szervesen illeszkedik. 
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

Alapítvány pénzeszközei (szja 1%-ból) 

 

  

812 e Ft 

 

Hallgatói csoportok tá-

mogatása pályázat alap-

ján 

Alapítvány pénzeszközei (szja 1%-ból) 

 

  

1 365 e Ft 

 

Tankönyvek, gyűjtemé-

nyek kiadása pályázat 

alapján 

 

 Magánszemély támogatásából  1 997 e Ft Dolgozók továbbképzé-

sének támogatása pá-

lyázat alapján 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése 2010. év 2011. év 

- 2011-es Kémia OTDK támogatása  0 e  Ft 1 450 e Ft 

- Richter Gedeon PhD ösztöndíj 

- Kémia Szimpozium támogatása 

- Mathematica Pannonica 2011-es kötet  

  támogatása        

- Kémia Guinness rekordkísérlet                                  

  támogatása     

- Programozó Szakhét támogatása                                                

  

 

 

 

                                

                                    

   820 e Ft 

   250 e Ft 

   221 e Ft 

 

     50 e Ft 

 

   120 e Ft 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség 2010. év(1) 2011. év (2) 

 -  0 e Ft  0 e Ft 

A) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 e Ft 

   

 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt) 

Alapadatok 2010 (1) 2011 (2) 

B) Éves összes bevétel  10 975 e Ft 5 898 e Ft 

ebből:     

C) a személyi jövedelemadó meghatározott 

részének az adózó rendelkezése szerinti fel-

használásáról szóló 1996. évi CXXVI. tör-

vény alapján átutalt összeg 

 2 060 e Ft 1 353 e Ft 

D) közszolgáltatási bevétel  0 e Ft 0 e  Ft 

E) normatív támogatás  0 e  Ft 0 e Ft 

F) az Európai Unió strukturális alapjaiból,  0 e Ft 0 e Ft 
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illetve a Kohéziós  

Alapból nyújtott támogatás 

G) Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]  8 915 e Ft 4 545 e Ft 

H) Összes ráfordítás (kiadás) 3 637 e Ft 8 347 e Ft 

I)  ebből személyi jellegű ráfordítás 0 0 

J) Közhasznú tevékenység ráfordításai 3637e Ft 8347e Ft 

K) Adózott eredmény 7338 e Ft -2 449 e Ft 

L) A szervezet munkájában közreműködő 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (a közérdekű önkéntes tevé-

kenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tör-

vénynek megfelelően) 

3 fő 5 fő 

 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

    2010.                    2011. 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- 

Ft] 
    igen                                  igen 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 0]≥0     igen   nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 

0,25]                                                                                                                                                    

≥  nem                                     nem 

 

Társadalmi támogatottság mutatói 

 

Mutató teljesítése 

   2010. 

  

 

   2011. 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥0,02]     igen    igen 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥0,5]     igen    igen 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 ≥10 fő]     nem    nem 

 

 

 

Pécs, 2012. május 22. 

 

       Dr. Komlósi Sándor s.k. 

                  a Kuratórium elnöke 

      Pécsi Tudományegyetem Alapítvány 


