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Jegyzőkönyv a Collegium Pannonicum Alapítvány kuratóriumi üléséről 
 
Időpont: 2008. január 11. 18:00 
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. elnöki beszámoló a 2007. év tevékenységeiről 
2. a 2008-as működéssel kapcsolatos tervek megvitatása 
3. egyéb a tagok által felvetett pont 

Pavlics Tamás: Elmondja, hogy a legutóbbi kuratóriumi ülés határozatával összhangban arra 
törekedett, hogy olyan programokban biztosítsa az alapítványi részvételt „amelyek a 
szervezet hírnevét megalapozzák és anyagi megerősödését is eredményezik”, 
összhangban az Alapító Okiratban megfogalmazott célokkal. 
Ennek érdekében számos adminisztratív és szervezeti lépést tett, amelyeknek 
kézzelfogható eredményei már láthatók. 
A bírósági végzés birtokában kezdte meg hivatalos a működését az alapítvány. 
- Soós István titkárral közösen megnyitották a zárolt banki folyószámlát. 
- Elkészült az alapítvány pecsétje 
- Regisztrálásra került a www.collegium-pannonicum.hu oldal, ill. ehhez kapcsolódóan 

egy levelező rendszer is, amihez eddig két e-mail cím tartozik: a 
pavlics.tamas@collegium-pannonicum.hu és egy közös cím az info@collegium-
pannonicum.hu 

- az alapítvány honlapján számos kötelező és informatív adat található, ezzel 
összefüggésben mondja el az elmúlt félév történéseit: 

- az Aktuális menüpontba az éppen megrendezésre kerülő tevékenységek jelennek 
meg, összhangban a naptárral 

- a Rólunk részben egy bemutatkozó szöveg található, amely az Alapító Okirat 
értékorientált kibontásának tekinthető 

- az Annuariumba éves bontásba a tevékenységi jelentés kerül fel, ez már megtörtént, 
ennek tartalma: 
Részt vett az Alapítvány a Kárpát-medencei Nyári Egyetemena Doktoranduszok 
Országos Szövetsége partnereként 

http://www.collegium-pannonicum.hu
http://www.collegium-pannonicum.hu
mailto:pavlics.tamas@collegium-pannonicum.hu
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Megtörtént a közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központban az Alapítvány 
felnőttképzési regisztrációja 
Tananyagfejlesztéssel és képzési szolgáltatással vett részt az Alapítvány a Zempléni 
Szociális Együttműködési Modell létrejöttét célzó HEFOP projektben 
Az ígértek szerint megtörtént a kapcsolatfelvétel a Szent Erzsébet Év 
programgazdájával a sárospataki Árpád-házi Szent Erzsébet Társasággal, és egy 
misztériumjáték megszervezése az Alapítvány nevéhez köthető 
Ennek a kapcsolatnak az eredményeként gyümölcsöző kapcsolat alakult ki 
Sárospatakon Kuklay Antallal, akihez számos közösségi kezdeményezés köthető. Így 
több, mint egy évtizede adja ki a Folia Selecta hírlevelet, amit megállapodás alapján 
a Collegium Pannonicum on-line kulturális és közéleti folyóirattá fejleszt. Ehhez az 
Alapítvány bejegyeztette a www.foliaselecta.hu oldalt. A munka elkezdődött, kéri a 
kuratóriumi tagok segítségét is. 
A jövőre vonatkozó terv intézményi együttműködés keretében egy előadássorozat a 
Faludi Akadémián a Konrad Adenauer Stiftung támogatásával. 

- A következő menü biztosítja a kapcsolatot az alapítvány és Folia Selecta oldala 
között 

- A Dokumentumok menüpont adminisztratív szempontból talán a legfontosabb, ide 
kerülnek feltöltésre azok a dokumentumok, amelyek a közhasznúsággal együtt járó 
kötelező nyilvánosságra számot tartó dokumentumokat tartalmazzák. 

- A Partnerek menüpont alatt két alkategória található: támogatóink rész sajnos még 
üres, az együttműködők között azonban már számos szervezet található 

Nagy Gábor: Megkérdezi, hogy a jelentős befektetett szellemi és szervezeti erőfeszítésekkel létrejött 
eredmények anyagi értelemben is gyarapították-e az alapítványt? 

Pavlics Tamás: Növelték, azonban kiadásaink is voltak, így 2007. év végén 495.071.- forint volt a 
bankszámlánkon. 

Soós István: Ez arra elég, hogy tervezhessünk, de ebből azokat a célokat egyelőre nehéz lesz 
megvalósítani, amelyeket a szervezetalapításnál elhatároztunk. 

Pavlics Tamás: Ismerteti a 2008-as évre vonatkozó terveit. 
Az idén meg lehet már próbálni szerényebb pályázati forrásokhoz jutni, ugyanakkor 
úgy látja, idén is ugyanaz marad a munkamódszer, mint 2007-ben, azaz a 
hosszútávon megtérülő partnerség építése és képzési programokba való 
bekapcsolódás lehetőségeinek felkutatása. 

Nagy Gábor: Mik a tervek 2008-ra? 
Pavlics Tamás: Véleménye szerint a 2007-ben megkezdett programokat kell minőségi módon folytatni, 

ami olyan referenciát jelenthet, amely tapasztalataira építve meghatározhatók lesznek 
a stratégiai tervek: 
- A Faludi Akadémián elkezdődhet a már előadássorozat ősztől havi rendszerességgel 
- A Folia Selecta archívumának feldolgozása is jelentős leterhelést jelent 

Szükséges lenne a legutóbbi kuratóriumi ülésen vázolt önkéntesi program kereteinek 
kialakítása, ami a munkát nagyban segíthetné, levehetné a terhet a kuratóriumi 
tagokról a közvetlen munkavégzés tekintetében. 

Nagy Gábor: Jónak tartja az ötleteket, ugyanakkor kéri, hogy mielőtt egy programban az alapítvány 
részt vállal, mindenképpen mérlegeljük, hogy az alapítvány fő célja az ifjúság közéleti 
szerepvállalásának erősítése. 

http://www.collegium-pannonicum.hu
http://www.foliaselecta.hu
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Pavlics Tamás: Ezt ő is figyelembe vette, ugyanakkor nem lenne szerencsés csak egy irányba terelni 
egyelőre az a alapítvány tevékenységét, mielőtt nem biztosítottak az Alapítvány anyagi 
alapjai. 

Soós István: Maradjunk a 2007-es módszernél, ugyanakkor a lehetőségeinket tekintsük át a 
következő kuratóriumi ülésünkön is, amire a tavasz folyamán még úgyis szükség lesz, 
amikorra az éves pénzügyi beszámoló is elkészül. 

Pavlics Tamás: Felteszi a kérdést szavazásra, hogy egyetértenek ezekkel a célokkal a kuratórium 
tagjai, amennyiben ilyen irányban vinné 2008-ban az Alapítvány tevékenységét, a 
vázolt tervekkel összhangban szerezne kötelezettségeket és jogokat? 

SZAVAZÁS: Egyhangú igen 
Pavlics Tamás: Van-e egyéb megvitatandó pont? (NINCS) 
Pavlics Tamás: Megköszöni a hozzászólásokat, és az ülést berekeszti. 
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