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Jegyzőkönyv a Collegium Pannonicum Alapítvány kuratóriumi üléséről 
 
Időpont: 2007. július 30. 16:00 
Helyszín: 1113 Budapest, Edömér u. 2. 
 
Jelen vannak: Pavlics Tamás kuratórium elnök 
  Soós István kuratóriumi titkár 
  Nagy Gábor kuratórium tag 
 
 
 
Pavlics Tamás: Köszönti az egybegyűlteket. 

Megállapítja, hogy a kuratórium teljes létszámban jelen van, és határozatképes. 
Megkérdezi, hogy a kuratóriumi tagok egyetértenek azzal, hogy Soós István vezesse a 
jegyzőkönyvet, és azt Nagy Gábor hitelesítse? 

SZAVAZÁS egyhangú igen 
Pavlics Tamás: Ismerteti a napirendi pontokat: 

1. bírósági végzés ismertetése 
2. a 2007-es működéssel kapcsolatos tervek megvitatása 
3. egyéb a tagok által felvetett pont 

Pavlics Tamás: Felkéri Soós Istvánt, ismertesse a bírósági bejegyzésről szóló végzést. 
Soós István: Elmondja, hogy a 2007. március 23-án kelt, első Alapító Okirat-tervezethez képest a 

Fővárosi Bíróság hiánypótlást fogalmazott meg. 
Amint az az előző kuratóriumi ülés témája volt: a Kuratórium a Helmeczy Ügyvédi Iroda 
képviselőjével konzultálva azokat minden pontban elfogadta, az Alapító Okirat 
módosítását az ügyvéd úr elvégezte és az Alapító Okirat javított változatát 2007. május 
21-én ismételten benyújtotta, amit a Bíróság elfogadott. 
A Helmeczy Ügyvédi Iroda értesített, hogy 2007. július 20-án kifüggesztették a 
nyilvántartásba vételről szóló végzést, azonban a postázással gondok vannak a 
Bíróságon a nyári szabadságolások miatt, ezért lehetséges, hogy majd személyesen 
kell kikérni egy másolatot. 

Nagy Gábor: Megkérdezi, hogy akkor most már lehetséges-e a teljes jogú működés? 
Pavlics Tamás: Jogilag igen, azonban a kötelező bejelentések még hátra vannak az APEH-nél, a KSH-

nál. 
Soós István: Igen, ráadásul a szervezetünk közhasznú státusszal rendelkezik, ezért a nyilvánossági 

felületet biztosító honlapot minél hamarabb el kellene indítani. Felajánlja ebben a 
segítségét. 

Pavlics Tamás: Felteszi a kérdést: van-e még hozzászólás a bírósági végzéssel kapcsolatban? 
(NINCS) 

Pavlics Tamás: Ismerteti a 2007-es évre vonatkozó terveit. 
Elmondja, hogy az Alapítványnak gyakorlatilag nincs vagyona; az alapítvány zárolt 
bankszámlájára befizetett induló törzsvagyont (100.000,- forintot) a végzés birtokában 
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a bank ugyan átvezeti egy folyószámlára, azonban az érdemi működésre nem elég. 
Ezért a legfontosabb az alapítványi vagyon gyarapítása, aminek több lehetséges 
módja van, ezek közül azonban a klasszikus civil szervezeti eszközök jelenleg még 
nehezen elérhetők. A pályázati források megszerzéséhez minimum egy, az 1%-os 
felajánlások megszerzéséhez legalább két lezárt pénzügyi évvel kell rendelkezni; a 
lehetséges adományozókat pedig nem lehet addig megszólítani, amíg nem tudunk 
érdemi tevékenységet, referenciát felmutatni. 
Így marad, mint fő vagyongyarapítási lehetőség, a kuratóriumi tagok társadalmi 
munkája. A lehetőségek megragadása ezért elsőrendűen fontos lenne. Az Alapítvány 
közhasznúsági tevékenységéhez is kapacsolódó képzési programokba való 
bekapcsolódás még a nyár folyamán, ill. az olyan közéleti és kulturális programokban 
való részvétel, amelyek a szervezet hírnevét megalapozzák és anyagi megerősödését 
is eredményezik. 

Nagy Gábor: Van már konkrét ötlet? 
Pavlics Tamás: Konkrétan két ötlet merült fel: 

- tavaly részt vett a Kárpát-medencei Nyári Egyetemen Nagyváradon, aminél a helyi és 
a magyarországi szervezők is segítséget várnak kapacitás hiányában 
- idén kerül megrendezésre a Szent Erzsébet Év, aminek a keretében számtalan 
konferencia, kulturális, szociális stb. program kerül megrendezésre – a szervezőkkel 
kellene felvenni a kapcsolatot. 
A konkrét ötleteken kívül az is fontos, hogy megteremtsük a lehetőségét annak, hogy a 
képzési programokban részt vegyünk, ezért mindenképpen meg kell csinálni a 
felnőttképzési regisztrációját az Alapítványnak. 

Nagy Gábor: Ezek jó ötletek. Ígéri, hogy lakhelyén Esztergomban is utána érdeklődik a 
lehetőségeknek. 

Soós István: Elmondja, hogy fontos lenne segítők, önkéntesek toborzása az egyetemista 
korosztályból – ennek utána is tudna nézni. 

Pavlics Tamás: Van-e más ötlet? (NINCS) 
Pavlics Tamás: Felteszi a kérdést szavazásra, hogy egyetértenek ezekkel a célokkal a kuratórium 

tagjai, amennyiben ilyen irányban vinné 2007-ben az Alapítvány tevékenységét? 
SZAVAZÁS: Egyhangú igen 
Pavlics Tamás: Van-e egyéb megvitatandó pont? (NINCS) 
Pavlics Tamás: Megköszöni a hozzászólásokat, és az ülést berekeszti. 
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