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BESZÁMOLÓ A PTE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL  

 
 

Az Alapítvány működésének jellemzői 
 

A PTE Alapítványt 1992. január 2-án hozta létre a Pécsi Tudományegyetem, mint egyszemélyi ala-
pító, az egyetem humán erőforrásainak fejlesztése és minél hatékonyabb kihasználása érdekében. 
Az Alapító Okirat értelmében az Alapítvány legfőbb céljai az alábbiak: 

− fiatal oktatók és kutatók támogatása, 
− hallgatók támogatása, 
− az egyetem és a régió kapcsolatépítésében különösen tevékeny külső intézmények és szak-

emberek támogatása, 
− az egyetem külföldi partnereinek támogatása, 
− az egyetem szakmai tevékenysége közvetlen fejlesztését és korszerűsítését célzó infrastruk-

turális fejlesztések támogatása. 

A PTE Közhasznú Alapítvány 2016-ban is az Alapító Okiratban megfogalmazott célok megvaló-
sítása érdekében és az Alapítványi SZMSZ-ben meghatározott kereteken belül tevékenykedett. A 
Kuratórium és a Felügyelő Bizottság 2016. március 1-én összevont ülést tartott. Az Alapítvány 
folyamatos működését a gazdasági vezető, illetve az alapítványi titkár segíti, a könyvelés külső szol-
gáltató igénybevételével zajlik. 

Az Alapító döntésének megfelelően 1/2014. (IV.9.) 2014. szeptember 5. óta az Alapítvány Kura-
tóriumának és Felügyelő Bizottságának összetétele változatlan. A Kuratórium tagjai: 

−  Horváth Zsolt  
−  dr. Kiss Endre 
−  dr. Rappai Gábor 

 
a Felügyelő Bizottság tagjai  

−  dr. Ádám Antal 
−  dr. Lukács Péter 
−  dr. Schmidt Gábor 
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Az Alapítvány által 2016-ban nyújtott támogatások 

Az Alapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott célok támogatását két forrásból támogatta 
2016-ban. Az egyik alapot külső támogatóktól beérkezett pénzeszközök képezték, a másik az SZJA 
1%-os felajánlásokból képződött. A fent említett források terhére három kategóriában hirdettünk 
2016-ban pályázatot: 

A-kategória: Innovatív és kreatív hallgatói csoportok, műhelyek kulturális-, szakmai- és 
sporttevékenységének támogatása. 

Ebben a kategóriában az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban lévő nappali tagozatos hallgatók cso-
portjai pályázhattak minden olyan szakmai, kulturális és sport vonatkozású programmal, rendez-
vénnyel, projekttel, amely kellően igazolja a PTE hallgatóinak újító, ötletes és kiemelkedő szakmai 
és sporttevékenységeit.  

B-kategória: Oktatók számára konferenciákon való részvétel támogatása 

Pályázni lehetett bármely tudományterületet érintő konferenciára, amely igazolhatóan hozzájárul a 
pályázó szakmai tudásának elmélyítéséhez, az Egyetem nemzetköziesedésének elősegítéséhez és a 
PTE elismertségéhez. 

C-kategória: Az egyetem nem akadémiai munkatársainak szakmai konferenciákon, tanfo-
lyamokon, külföldi, belföldi tanulmányutakon való részvételének támogatása 

Ebben a kategóriában az Alapítvány az adminisztratív szakterületet érintő tanfolyamok, képzések, 
tanulmányutak, stb. részfinanszírozását vállalta a nyertes pályázók részére, részvételi díj, vagy szál-
lás-, útiköltség egy részének átvállalásával. 

A fenti pályázati ablakokon a Kuratórium  
− A kategória       1 849 ezer Ft 
− B kategória       2 028 ezer Ft 
− C kategória       1 057 ezer Ft 
− Eseti pályázatok:           3 316 ezer Ft 

mindösszesen 8 250 ezer Ft támogatást ítélt oda a pályázóknak. 

A Kuratórium a fent részletezett 2016 tavaszán meghirdetett általános pályázati forduló mellett 
befogadott és bírált el pozitívan egyedi (eseti) pályázatokat is, 3316 ezer Ft összértékben. 

2016-ban az SZJA 1%-os felajánlások 2014. évi maradványából 560 ezer Ft,a 2015. éviből  945 ezer 
Ft állt az Alapítvány rendelkezésére., Ezt kiegészítendő – a Kuratórium döntése értelmében – a C-
kategóriás pályázatokat az Alapítvány 2016-ban is,  dr. Király Júlia magánszemély által az Alapítvány 
rendelkezésére bocsátott támogatásának terhére finanszírozta. A hallgatói pályázatok keretét a ko-
rábbi évek támogatásainak (SAP, Rafaisz) kis összegű maradványaiból,-azokat felélve- egészítettük 
ki. 
Az eseti, év közben érkezett pályázati igényeket többnyire a 2015. évi Pallas Athéné Alapítványtól 
kapott bevételből biztosítottuk, a PTE külföldi partnerkapcsolataira fókuszálva. 
 

A 2016. évben pénzforgalmilag teljesült pályázati kifizetések összege: 7 433 e Ft, amelyből 17 e 
Ft. a 2015. évi pályázat áthúzódó kifizetése. 
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Az alapítvány 2016 évi gazdálkodásának legfontosabb adatai (adatok e Ft-ban) 

 
A működést jellemző legfontosabb adatokat az alábbi táblázat tartalmazza (a pályázati kifizetések-
kel, illetve gazdálkodással kapcsolatos részletes adatok a mellékletben, illetve a mérlegbeszámoló-
ban megtalálhatók. 
 

Nyitó pénzkészlet (2016. január 1.) 23 584 
Bevételek 
 Támogatások (Kajtár kötet, Szigetvári TSz., Richter) 
 NAV 1 % 
 Kamat 

4 447  
2 555  
1 842 

50  
Kiadások 
 Pályázati kifizetések  
 Működési célú felhasználás 

8 227 
7 433 

794 
Záró pénzkészlet (2016. december 31.) 19 804  

 
A fentiek alapján kijelenthető, hogy bár az Alapítvány folyamatos működése és az alapító által 
meghatározott célok támogatása a továbbiakban is biztosított,az alapítvány  2016. évi adózás 
előtti eredménye negatív lesz. 
Az eredményváltozást két tényező befolyásolta: Az egyik a külső támogatások a tavalyi évhez vi-
szonyított visszaesése, valamint a pályázati igények növekedéséhez igazodó kifizetések nominális 
emelkedése.  
 
 
 
Pécs, 2017. március 27. 
 
 
 
 
dr. Rappai Gábor 
a Kuratórium elnöke 
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Mellékeltek: 
1. Részletes pénzügyi beszámoló 
2. Maradványok, támogatások, kifizetések részletezése forrásonként 
Mellékeltek 

 
Pécsi Tudományegyetem Közhasznú Alapítvány 

2016.január 1- december 31. 
(Ft)  

 
 
 
Nyitó pénzkészlet  2016. január 1.                           23 583 774 
 
Bevételek:                                                                       4 447 297 
   - Támogatások:                                       2 555 000 
 (Kajtár kötet, Szigetvári TSz., Richter) 
  - NAV 1 %                                      1 841 994 
  - Kamat bevételek                                    50 303 
 
Kiadások                                 8 226 662 
 
    Pályázati kifizetések                                                 7 432 806 
 
    Egyéb alapítványi kiadások: 
    - Titkári teendők ellátása                        223 520 
             - Könyvelés költsége:                         264 000 
             - Gazdasági vezetői feladatok                       176 000 
    - 1 %-os kampány költsége: 
             - (plakát nyomda ktg, plakát  terjesztés                    33 335 
             - OTP direkt díj, számlavezetés,forg.jut.:                                      97 001 
 
Záró pénzkészlet 2015. december-31én:                   19 804 409 
- Fentiből OTP folyószámlán:                             1 959 485 
- Szigetvári Takszöv. folyószámlán:                  9 344 924 
- OTP lekötés:                           8 500 000  
 
 
Pécs, 2017. március 20. 
 
 
 
Tóth Jánosné 
 
 


