KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2019. évi közhasznú beszámolóhoz

Budapest, 2020. június 30.

……………………………………
Kuratórium elnöke
I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Az Alapítvány bemutatása
A Veszprémi Vegyészekért Alapítvány 2001 szeptemberében került bejegyzésre a Veszprém Megyei
Bíróságon (nyilvántartási szám: 1.225). Közhasznú alapítványként tevékenykedik.
Az Alapítvány induló vagyona:
100.000 Ft
Alapítója:
Hájos László
Székhely:
8200 Veszprém, Baláca u. 10.
Az Alapítvány célja a Veszprémben végzett vegyészmérnökök továbbfejlődésének, képzésének
támogatása az Alapítvány lehetőségeinek keretein belül. Az Alapítvány a szakmai tudományos
tevékenység továbbfejlesztését, a kutatási és fejlesztési munkák támogatását kívánja elősegíteni,
támogatni kívánja a tudományos fokozat megszerzésére irányuló kezdeményezéseket, valamint a több
éves, kiemelkedő kutatói munkát. Az Alapítvány a vegyészmérnöki szakmában kiemelkedő
tevékenységet végzők munkáját kívánja elismerni, díjazni.
Az Alapítvány céljait szervezési munkával és az ösztöndíjrendszer bevezetésével valósítja meg.
Az alapítványi támogatás a következő célokra használható fel:
- nappali tagozatos hallgatók tanulmányút és tapasztalatcsere jellegű utaztatására,
- nappali tagozatos doktorandusz hallgatók ösztöndíjára, külföldi konferencián való
részvételére,
- fiatal oktatók és kutatók perspektivikusnak látszó kutatási témáinak támogatására,
- oktatók és kutatók nemzetközi konferencián való részvételére, külföldi országokba történő
utaztatására, ideértve a hallgatói utazásokat lehetővé tevő kapcsolatok kialakításával, valamint
a hallgatói utak lebonyolításával kapcsolatos utakat is,
- nappali tagozatos hallgatók egyetemen belüli és országos tanulmányi versenyének támogatása,
szervezése és lebonyolítása.
- olyan egyetemi feltételek és körülmények elősegítésére, amelyek az előbbiekben felsorolt
támogatási lehetőségek eredményes igénybevételét lehetővé teszik,
- mérnöki pálya népszerűsítésére.
Az alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú tevékenységet kíván folytatni,
az oktatás és a tudományos kutatás közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, mely közfeladatok
teljesítését a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény írja elő. Ennek
szellemében a Veszprémi Vegyészekért Alapítványalapító okirata 2014. május 20. napján kelt
módosításokkal egészült ki. A Veszprémi Törvényszék 8.PK. 60.107/2001/25. számon végzést hozott,
miszerint a 2014. július 16. kelt módosítást megfelelőnek találta és nyilvántartásba vette.

2. Számviteli beszámoló
A közhasznú beszámoló elkészítésének időpontja a tárgyévet követő év május 31-e.
A koronavírus járványra tekintettel a 2019. évi közhasznú beszámoló elkészítésének időpontja a
tárgyévet követő év szeptember 30-ára módosult.
Alapítványunk 2005. január 1-től, nyilvántartásait a kettős könyvvitel előírásainak megfelelően vezeti.
A 2019. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló elengedhetetlen tartozéka jelen közhasznúsági
melléklet.
3. Tárgyévi közhasznú tevékenység ismertetése
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3.1. Az Alapítvány Kuratóriuma 2019. évben kettő alkalommal ülésezett.
•

2019. május 23.
▪ elfogadta a 2018. évi beszámolót, a Felügyelő Bizottság éves ellenőrzésének jelentése
alapján
▪ 2019. ösztöndíj pályázatok megbeszélése

•

2019. október 27.
▪ 2019-2020 tanévre kiírt Dr. Polinszky Károly Tanulmányi Ösztöndíj pályázatok
elbírálása
▪ Polinszky-díj kitüntetettjének ösztöndíjjal való jutalmazása
▪ Kiadvány elkészítse a Pannon Egyetem 70. évfordulója alkalmából

3.2. Az Alapítvány tizennyolcadik alkalommal részesült 1 %-os személyi jövedelemadó felajánlásban,
melynek összege 106.484 Ft volt.
Az 1 %-os felajánlást teljes egészében ösztöndíj kifizetésére fordítottuk.

3.3. A 2019-2020. tanulmányi évre dr. Polinszky Károly tanulmányi ösztöndíjat a szokásos módon
kiírta az Kuratórium.
A „Veszprémi Vegyészekért” Alapítvány Kuratóriuma dr. Polinszky Károly tanulmányi ösztöndíj
pályázatot hirdetett a Pannon Egyetem Mérnöki karán nappali tagozatos, modelltanterv szerint,
legalább 3. aktív félévét kezdő alapszakos valamint legalább 1. aktív félévét kezdő mesterszakos
hallgatók közül három fő részére, akik az előző két lezárt félévükben (mesterszakos hallgatók esetében
a korábbi tanulmányok is beszámítanak) jó tanulmányi átlagot értek el (kreditindex min. 3,51),
valamint a tantervi követelményeken túlmenően műszaki, tudományos tevékenységet is folytatnak.
A kuratórium az ösztöndíj összegét havi 30.000,- Ft-ban határozta meg, melyen tárgyévben
nem változtatott.
2019. évben 4 db megfelelő pályázat érkezett be
A Kuratórium úgy döntött, hogy 2019/2020 tanulmányi évre 1 fő kap Polinszky Károly Ösztöndíjat.
Ösztöndíjat kap: (10 hónapon keresztül havi 30.000.-Ft)
•

Czédli Diána Anyagmérnök BSc IV. évfolyamos hallgató

Mérnöki Kar által 2019. november 28-án megrendezett Diplomaátadó Ünnepély keretében került
átadásra.

3.4. A 2019. évi Veszprémi Megyei Jogú Önkormányzata által alapított Polinszky-díjat dr. Pósfai
Mihály kapta. A kitüntetést elismerő oklevelet és emlékérmet Porga Gyula Veszprém Polgármestere
adta át.
Dr. Pósfai Mihály az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett geológus diplomát, majd ugyanitt
PhD fokozatot ásványtan tudományágban. Akadémiai doktori címet 2004-ben kapott. A Magyar
Tudományos Akadémia Nanoásványtani Munkabizottságának, valamint Veszprémi Területi
Bizottságának elnöke, tagja az MTA Geokémia, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának, a
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Magyar Mikroszkópos Társaságnak és az Amerikai Ásványtani Társaságnak egyaránt. Kutatásait több
tudomány határterületén végzi. Legfontosabb kutatási eredményeit a légköri aeroszol részecskék
mikroszerkezetének vizsgálata, a baktériumok mágneses nanokristályai képződésének és
szerkezetének leírása terén érte el. Nemzetközileg jelentős tudományos munkája mellett aktívan részt
vesz szűkebb közössége társadalmi életének szervezésében is. Számos hazai és nemzetközi díj
birtokosa, így többek között az Európai Ásványtani Egyesület kutatói kiválóság díját, a Magyar
Tudományos Akadémia „Akadémiai díját”, Veszprém Megyei Prima díjat, Szent- Györgyi Albert
díjat, valamint Széchenyi- díjat is magáénak tudhat. 2019-ben Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése kimagasló tudományos munkája elismeréseként Dr. Pósfai Mihály
részére Polinszky- díjat adományoz.
3.5. Alapítványunk 2019-ben 4. kiadványát adta ki. Mely megjelenítésével a Pannon Egyetem 70.
éves évfordulójára rendezett ünnepélyes megemlékezését támogatta.
3.6. Alapítványunk 2019. évben 5 cégtől kapott támogatást tartós támogatási szerződés alapján:
• Schleker Hungária Kft. (adószám: 14050606-2-41) 200.000,- Ft
• DOMINIUM-COR Zrt. (adószám: 12338955-2-41) 200.000,- Ft
• PAUKER HOLDING Kft. (adószám: 12739882-2-41) 50.000,- Ft
• CONSULTRADE Kft. (adószám: 10214723-2-41) 100.000.-Ft
• „SYDNEX” Kft. (adószám: 10470301-2-05) 100.000.-Ft

II.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
1. Az Alapítvány befektetett eszközökkel nem rendelkezik.
2. Az értékpapírok értéke 10.000 eFt, amely 10 db IPT 2021 kötvény.
3. A pénzeszközök értéke 2.350 eFt, melyből a házipénztár záró egyenlege 497 eFt, az
elszámolási betétszámlák egyenlege 800 eFt, az értékpapír számla egyenlege 1.053 eFt.
4. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 206 eFt volt.
5. Az alapítvány saját tőkéje 12.556 eFt, mely a tárgyévi nyereség miatt 709 eFt-tal növekedett.
6. Kötelezettsége az Alapítványnak nem volt.
7. Passzív időbeli elhatárolás tárgyévben nem merült fel.

III.

EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE

Megnevezés

Összeg eFt

Támogatás (SZJA 1 %)
Egyéb támogatás (adomány)
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

107
650
857

3

Közhasznú tevékenység bevétele

1.614

Igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások (bankköltség)
Személyi jellegű kifizetések (ebből ösztöndíj 480 eFt)
Közhasznú tevékenység összes ráfordítása

225
119
561
905

Közhasznú tevékenység eredménye

709

Vállalkozási tevékenység bevétele
Adófizetési kötelezettség
Vállalkozási tevékenység eredménye

IV.

0
0
0

KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÉS FELHASZNÁLÁSA

Kapott támogatások felhasználása
Az Alapítvány 2019. évben 107 eFt költségvetésből kapott támogatásban részesült, mely a 2018.
évi személyi jövedelemadó bevallásokban felajánlott jövedelemadó 1 %-a volt.
Az összeget teljes egészében ösztöndíj kifizetésére fordítottuk.
2019. évben befolyó támogatásaink a következőképpen alakultak:
• Öt jogi személyiségű társasággal (Dominium-Cor Zrt., Schleker Hungária Kft., Pauker
Holding Kft., Consultrade Kft. és „SYDNEX” Kft.) volt tartós adományozási szerződésünk,
mely összesen 650 eFt.
A támogatóktól befolyt támogatások összegét Alapítványunk teljes egészében ösztöndíjra és működési
költségekre (bankköltség, postafiók bérleti díj) fordította.
Tanulmányi ösztöndíjak
A 2018-2019. tanulmányi évre kiírt ösztöndíj pályázat alapján 2 fő részesült ösztöndíjban, melynek
összege havi 30 eFt. Nagy Roland 2019. 01-06. hóban összesen 180 eFt, Szeitz Beáta 2019. 01-06.
hóban összesen 180.000 Ft ösztöndíjat kapott, melynek alapján összesen 210.000 Ft került kifizetésre.
A 2019-2020. tanulmányi évre ismételten kiírtuk az ösztöndíj pályázatot, melynek nyertese Czédli
Diána. Az ösztöndíj összege havi 30 eFt, melynek alapján 2019. 09-12. hóban összesen 120 eFt került
kifizetésre.
2019. évben a Polinszky-díj kitüntetettje pénzbeli juttatásban nem részesült.

V.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke 2006. október 1-től Polinszky Gábor, közgazdász (1025
Budapest, Nagybányai út 51.).
Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
• dr. Németh Sándor, vegyészmérnök, Mérnöki Kar Dékán (lakcím: 8413 Veszprém, Halastói út
19.)
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•
•
•

dr. Hancsók Jenő, vegyészmérnök, egyetemi tanár, Intézet Igazgató (lakcím: 8200 Veszprém,
Zrínyi u. 5/6.)
dr. Horváth Károly, vegyészmérnök, Ügyvezető Igazgató (lakcím: 8200 Veszprém, Baláca u.
10.)
Polinszky Balázs, közgazdász (lakcím: 1025 Budapest, Nagybányai út 51.)

A Felügyelő Bizottság összetétele:
• Elnöke:
Dr. Gelencsér András (lakcím: 8220 Balatonalmádi, Dr. Óvári F. u. 51.)
• Tagja:
Karácson Sándorné (Lakcím: 9200 Mosonmagyaróvár, Kalász u. 16.)
• Tagja:
Dr. Németh Zoltán (Lakcím: 8200 Veszprém, Paál L. u. 6/B)
A Kuratórium elnöke és tagjai, továbbá a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai javadalmazásban nem
részesültek.
Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 0 fő.
Az Alapítvány könyvelője: Contirex Számviteli és Adószakértő Kft (cím:1026 Budapest, Nagyajtai u.
4/b) Tóthné Ladányi Éva, regisztrációs száma: 179804/2009.12.11.

VI.

KÖZZÉTÉTEL

A közhasznú szervezetekről szóló törvény minden közhasznú szervezet számára kötelezővé teszi
évenként közhasznúsági melléklet készítését. Erre azért van szükség, hogy a közpénzekkel mindenki
nyilvánosan elszámoljon.
A civil szervezetekről szóló törvény előírja, hogy a civil szervezet köteles a közhasznúsági beszámoló
adatait a tárgyévet követő évben saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára
elérhető módon közzétenni. Alapítványunk a közzétételi kötelezettségnek WEB lapunkon
(http://www.vvalapitvany.hu / minden évben eleget tesz a törvényi előírásoknak megfelelően.
Az Alapítvány részére az SZJA 1%-ából 2018. évben 145.079 Ft összeget utalt ki az adóhatóság,
melynek felhasználásáról 2020. május 31-ig elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell
elszámolni. Az Emberi Erőforrások Minisztérium az állami adóhatóság által továbbított
közleményeket a civil szervezetekkel foglalkozó internetes honlapján ingyenesen közzéteszi.
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