


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 2008-ban még 
nem végzett közvetlen közhasznú tevékenységet, csupán a továbbiakban közhasznú tevékenységéhez 
felhasználható vagyonát gyarapította. Az alapítvány nem végzett vállalkozási tevékenységet. Az alapítvány 
2008-as beszámolóját 2009.05.25-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: 
ª tudományos tevékenység, kutatás (Khtv. 26. § c/3. pont) 
ª nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Khtv. 26. § c/4. pont) 
ª kulturális tevékenység (Khtv. 26. § c/5. pont) 
ª kulturális örökség megóvása (Khtv. 26. § c/6. pont) 
ª környezetvédelem (Khtv. 26. § c/9. pont) 
ª gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Khtv. 26. § c/10. pont) 
ª hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv. 26. § c/11. pont) 
ª a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 

kapcsolatos tevékenység (Khtv. 26. § c/13. pont) 
ª sport, a munkaviszonyban és polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott 
ª sporttevékenység kivételével (Khtv. 26. § c/14. pont)  
ª a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a 

kapcsolódó szolgáltatások (Khtv. 26. § c/18. pont) 
ª euro-atlanti integráció elősegítése (Khtv. 26. § c/19. pont) ” 

 

 



Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról: 
A Collegium Pannonicum Alapítvány 2008-ban nem részesült költségvetési támogatásban. 

 

Kimutatás a cél szerinti támogatásokról: 
A Collegium Pannonicum Alapítvány 2008-ban nem részesült cél szerinti támogatásban. 

 

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: 
A Collegium Pannonicum Alapítvány 2008-ban semmilyen juttatást nem nyújtott sem vezető 

tisztségviselőinek, sem egyéb magánszemélyeknek. Az alapítvány 2008-ban nem alkalmazott munkaerőt, a 

végzett munkát alapítók látták el társadalmi munkában. 

 

Kimutatás a kapott támogatásokról: 
A Collegium Pannonicum Alapítvány a 2008-as év folyamán nem szerzett bevételeket. 

 

Kimutatás a vagyon felhasználásáról: 
A 2008-as év folyamán a Collegium Pannonicum Alapítványnak csupán adminisztrációs költségei 

keletkeztek, amelyek az operatív működéssel és az alapítással voltak kapcsolatban összesen 25 eFt 

nagyságban. A korábbi évben kapott támogatások segítségével, az alapítvány létrehozta honlapját, amelyen 

a közhasznú tevékenységéhez kötődő információk olvashatók. 

A honlap hetente frissül (http://www.collegium-pannonicum.hu/). 

 

 


