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Általános rész 

 

 

A Collegium Pannonicum Alapítványt 2007-ben alapították. Tevékenységét 100.000 forint 

alapítói befizetéssel kezdte meg. Az alapítvány 2007-ben kapta meg a közhasznúsági státuszt, 

de 2009-ben nem végzett közvetlen közhasznú tevékenységet. Az alapítvány nem végzett 

vállalkozási tevékenységet. Az alapítvány 2009-as beszámolóját 2010.05.20-i  dátummal az 

alapítvány kuratóriuma elfogadta. 

Az alapítvány alapító okiratban foglalt céljai a következők (idézet az alapító okiratból): 

 
 
„ II./A Az alapítvány célja 
 A fiatalság közéleti aktivitásának valamint kulturális és szellemi fejlődésének elősegítése érdekében: 
2.1 Kulturális-, tudományos-, közéleti, művészeti és sportrendezvények szervezése, melyek a 
közösségi-társadalmi kohéziót erősítik. 
2.2 Ismeretterjesztés, továbbképzések szervezése. 
2.3 A demokratikus magatartásminták, beállítódások és attitűdök ifjúság általi elsajátításának segítése 
összhangban Magyarország euro-atlanti integrációjával. 
2.4 Az ifjúság érdekvédelmének és esélyegyenlőségének támogatása, szakmai anyagok elkészítése és 
véleményezése a döntéshozók felé. 
2.5 Szociálisan hátrányos helyzetű – elsősorban ifjúsági – csoportok munkaerőpiaci reintegrációjának 
támogatása 
2.6 A nemzeti örökség és az európai kultúra értékeinek ápolása, tudatosítása. 
2.7 Az alapítvány székhelyének, Budapestnek lakhatóbbá tételéért, tárgyi- és szellemi értékeinek 
védelméért folytatott tevékenység 
2.8 Határon túli kapcsolatok kialakítása és ápolása 
2.9 Az előzőekkel összhangban közéleti, tudományos, művészeti nyomtatott és elektronikus 
kiadványok megjelentetése 
2.10 Támogatás nyújtása az Alapítvány céljához hasonló tevékenységű szervezeteknek és 
személyeknek 
 
 
II./B Az alapítvány közhasznú tevékenysége 
Az alapítvány cél szerinti tevékenységeként az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: 
· tudományos tevékenység, kutatás (Khtv. 26. § c/3. pont) 
· nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Khtv. 26. § c/4. pont) 
· kulturális tevékenység (Khtv. 26. § c/5. pont) 
· kulturális örökség megóvása (Khtv. 26. § c/6. pont) 
· környezetvédelem (Khtv. 26. § c/9. pont) 
· gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Khtv. 26. § c/10. pont) 
· hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv. 26. § c/11. pont) 
· a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység (Khtv. 26. § c/13. pont) 
· sport, a munkaviszonyban és polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott 
sporttevékenység kivételével (Khtv. 26. § c/14. pont)  
· a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a 
kapcsolódó szolgáltatások (Khtv. 26. § c/18. pont) 
· euro-atlanti integráció elősegítése (Khtv. 26. § c/19. pont) ” 

 

 

 



Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról: 
A Collegium Pannonicum Alapítvány 2009-ben nem részesült közvetlen költségvetési 

támogatásban 
 
Kimutatás a cél szerinti támogatásokról: 
A Collegium Pannonicum Alapítvány 2009-ben nem részesült cél szerinti támogatásban 
 
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: 
A Collegium Pannonicum Alapítvány 2009-ben semmilyen juttatást nem nyújtott sem 

vezető tisztségviselőinek, sem egyéb magánszemélyeknek. Az alapítvány 2009-ben nem 
alkalmazott munkaerőt, a végzett munkát alapítók látták el társadalmi munkában. 

 
Kimutatás a kapott támogatásokról: 
NCA-NK-09-C-0336 AquaPhone 2009 - 800.000 HUF.-  
NCA-NK-09-B-0059 Európai Értékek Hálózata (EVN) - 1.000.000. HUF 
NCA-NK-09-D-0039 Helyi érték, európai érdek - 500.000. HUF 
 
Kimutatás a vagyon felhasználásáról: 
A 2009-es év folyamán a Collegium Pannonicum Alapítványnak adminisztációs költségei 

valamint projektjei megvalósításával kapcsolatban felmerült költségei voltak. Az 
adminisztrációs költségeket az Alapítvány a saját vagyonából és egy támogatótól kapott 
felajánlásból (Haász Bt - 100.000.-) finanszírozta (könyvelői díj, a www.collegium-
pannonicum.hu és a www.foliaselecta.hu oldalak működtetése). 

Az Alapítvány működését projektalapon valósította meg, három jelentősebb pályázati forrás 
segítségével:  

NCA-NK-09-C-0336 "Itt van egy híd a folyón hosszában" - AquaPhone 2009 – 800.000 
HUF.- A pályázat egy határon átívelő program keretében a Duna-projekthez kapcsolódva jött 
létre, partnerünk a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás volt.  

NCA-NK-09-B-0059 Európai Értékek Hálózata (EVN) találkozó Budapesten -1.000.000. 
HUF. A pályázat keretében a csehországi székhelyű European Values Network szervezet 
budapesti találkozójára került sor, lehetőséget biztosítva magyarországi civil szervezeteknek 
arra, hogy véleményük eljusson a brüsszeli döntéshozókig.  

NCA-NK-09-D-0039 Helyi érték, európai érdek - 500.000. HUF. Partnerünk szintén a 
European Values Network, valamint a European Network of Political Foundations volt. Az 
Andrássy Egyetemen rendezett konferencián előadóink magyarországi civil szervezetek 
számára mutatták be lobbi lehetőségeit az EU-ban.  

Az Alapítvány 2009 folyamán először az Alapító Okiratának 2.10 pontjában foglaltaknak 
megfelelően céljainak megvalósulását nemcsak saját tevékenységein keresztül, hanem 
támogatásnyújtásával is elősegítette. Két támogatást nyújtott:  

- Vajdasági Ifjúsági Fórum - 100.000.- a VIII. Vajdasági Szabadegyetem megrendezéséhez 
- Antall József Baráti Társaság - 50.000.- Könyvgyűjtő akció lebonyolítása Szilágyerkedre 
Az Alapítvány a korábbi években beüzemelt honlapján folyamatosan tájékoztatja az 

érdeklődőket közhasznú tevékenységéről. (http://www.collegium-pannonicum.hu/). 

http://www.foliaselecta.hu
http://www.collegium-pannonicum.hu/

