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I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA 

 

 

Név:      Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány 

 

Székhelye:    1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 

 

Gazdálkodási formája:   egyéb alapítvány 

 

Fővárosi Törvényszék jogerős nyilvántartásba vétel napja: 2015.04.10. 

 

Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételének száma: 01-01-0012045. 

 

A szervezet adószáma:   18645943-2-41 

 

A szervezet statisztikai számjele:  18645943-7219-569-01    

 

A szervezet alapítója: Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) 

 

Induló tőke:  41.700.000.000,- Ft 

 

A szervezet kezelő szerve: az Alapítvány Kuratóriuma 

 

Könyvvizsgálat:  

 

A szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett, azonban saját elhatározásból beszámolója 

felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg. 

 

A könyvvizsgáló adatai: 

  

Könyvvizsgáló társaság:  Magyar Szakértői Holding Kft.    

    1115 Budapest, Ozorai utca 4.  

    kamarai nyilvántartási száma: 002082 

 

Kijelölt könyvvizsgáló:  Dr. Matukovics Gábor  

    1115 Budapest, Ozorai utca 4. 

    kamarai nyilvántartási száma: 003287 

  

Könyvviteli szolgáltatás: Az Társaság által a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó 

feladatok irányításával, az éves beszámoló elkészítésével megbízott gazdasági társaság, 

személy megnevezése: 

  

AlternAccounting Kft., (1222 Budapest, Tüzér u. 7.) alkalmazásában Schaffer Mónika 

(könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 005476, igazolvány száma: 005503) 
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Az Alapítvány célja és tevékenysége 

 

A Magyar Nemzeti Bank, mint alapító a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény 

és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, vaìamint a civil szervezetek müködéséről és 

támogatásáról szóló 2011, évi CLXXV. törvény rendélkezéseít figyelembe véve, a 

tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása, a 

társadalomtudományi, valamint az interdiszciplináris képzések, kutatások élősegítése, 

támogatása, a gazdaságban alkalmazható kutatás-fejlesztés ösztönzése, azok eredményeinek 

elterjesztése és ezáltal a kis- és közepes méretü vállalkozások versenyképességének 

elősegítése, a magas hozzáadott értékü foglalkoztatás erősítése, a tudományos és gazdaságí 

kapcsolatok fejlesztése érdekében hozta létre az alapítványt. 

Az Alapítvány fő célkitűzései: 

a) tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs tudásközpont létrehozása és 

működtetése  

b) a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása  

c) a gazdaság és a hazai versenyképesség kitörési pontjait jelentő tématerületeken (bionika, 

robotika, egészségügy, egészségipar és egészségügyi szolgáltatások, turizmus, start-up 

vállalkozások) interdiszciplináris kutatások, új tudományos és gazdasági ismeretek, 

eredmények létrehozásának ösztönzése és támogatása  

d) a gazdaságban alkalmazható kutatás-fejlesztés ösztönzése, azok eredményeinek 

elterjesztése, ezáltal a kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességének elősegítése  

e) a magas hozzáadott értékű foglalkoztatás erősítése  

f) hazai és nemzetközi együttműködések ösztönzése, a tudomány-technológia, a 

kutatásfejlesztés, az innováció és a modernizáció területén  

g) tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs vállalkozói klaszterek és 

hálózatok építése, létrehozásának ösztönzése, támogatása  

h) a magyar szellemi örökség gazdagítása  

i) nemzetközi gazdasági kapcsolatok ösztönzése és fejlesztése, a nemzetközi eredmények 

becsatornázása  

j) külföldi tapasztalatszerzés támogatása  

k) az oktatási módszerek színvonalának fejlesztése  

l) tudományos, innovációs, modernizációs tárgyú tankönyvek, szakkönyvek, szakfolyóiratok, 

szaklapok kiadása, kiadásának támogatása  

m) hasonló célú szervezetekkel az együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, 

programok működése  

n) részvétel hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban  

o) tanácsadás, információ szolgáltatás biztosítása. 
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II. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB ELEMEI 

 

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány a számviteli politikája, a beszámoló 

elkészítése a 2000. évi C. törvény a számvitelről, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesületi 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

(Ectv), (27-30.§), a 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes 

egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól, és 

a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és 

a közhasznúság egyes kérdéseinek előírása szerint került kialakításra. 

 

Az Alapítvány könyvelése a Számadó Kft. által kifejlesztett ún. Számadó ügyviteli 

programrendszer alkalmazásával történik. 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításának a fordulónapja az üzleti év utolsó napja, 

december 31. A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegforduló napját követő év március 

31. napja. Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót készít. 

 

Az Alapítvány a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet szerinti egyszerűsített éves beszámolót 

készít, melynek részei a kormányrendelet 4. számú melléklet szerint előírt tagolású mérleg, a 

kormányrendelet 5. számú melléklet szerinti előírt tagolású eredménykimutatás, valamint a 

civil törvény előírásai szerinti kiegészítő melléklet. 

 

Az eredménykimutatás a naptári év bevételeit és ráfordításait, a tárgyévi eredmény levezetését 

tartalmazza, az eredményt meghatározó főbb tényezők bemutatásával, egymástól elkülönülten 

bemutatva az alaptevékenységgel valamint a vállalkozási tevékenységgel összefüggő 

tételeket. 

 

A szervezet a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: 

 

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.  

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.  

 

Értékcsökkenési leírás módja: 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható 

használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a 

tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) 

értékének arányában történik. 

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében 

lineáris leírást alkalmazott. 

 

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: 

Az 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, 

tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy 

összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 

 

Nem jelentős maradványérték: 

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése 

során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke 

valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot. 
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Ha a szervezet szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként 

elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett 

körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében 

vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli 

értékcsökkenést kell elszámolni. 

 

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni 

akkor is, ha  

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen 

magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; 

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális 

jószág, a tárgyi eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, 

megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, 

illetve használhatatlan; 

- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 

érvényesíthető; 

 

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, 

a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes 

(ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi 

eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, 

megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - 

a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. 

 

A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az 

eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a 

kivezetés időpontjával kell elszámolni. 

 

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, 

illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 

 

A szervezet az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát 

vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező 

jelleggel. 

 

Értékelési módok:  

 

A szervezet a valós számbavétel, illetve a tényleges forgalom mérhetősége miatt: 

 az eszközök tekintetében a tényleges beszerzési árat, 

 a források vonatkozásában a könyvszerinti értéket veszi az értékelés alapjául. 

 

Ez az értékelési eljárás biztosítja a szervezet vagyoni helyzetének tényszerű megállapítását, a 

szervezet helyzetének valós megítélését. 

 

A szervezet nem kívánt élni a valós értéken történő értékelés lehetőségével, így emiatt 

számviteli politikája sem módosult. 

 

A szervezet üzleti éveinek adatai nem összehasonlíthatóak, mivel az Alapítványt tárgyévben 

alapították. 

  



6 

 

 

III. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA 

 

Az Alapítvány vagyoni helyzete az eszközök és források állományának szerkezete, összetétele 

alapján határozható meg. 

 

Eszközök összetételének alakulása 

      ezer Ft-ban 

Megnevezés 

Előző év Tárgyév 

összeg 

megoszlás 

% összeg  

megoszlás 

% 

A. Befektetett eszközök 0 0% 41 790 003 98,6% 

B. Forgóeszközök 0 0% 216 985 0,6% 

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0% 358 928 0,8% 

Összesen 0 0% 42 365 916 100,0% 

 

Források összetételének alakulása 

      ezer Ft-ban 

Megnevezés 

Előző év Tárgyév 

összeg 

megoszlás 

% összeg 

megoszlás 

% 

D. Saját tőke 0 0% 42 294 800 99,8% 

E. Céltartalék 0 0% 0 0,0% 

F. Kötelezettségek 0 0% 71 116 0,2% 

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0% 0 0,0% 

Összesen 0 100% 42 365 916 100% 

 

Pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 

 

M u t a t ó  Előző év Tárgyév 

Forgóeszközök aránya 
Forgóeszközök +  aktív időbeli elhat.

Összes eszköz
x100  0% 1,4% 

Tőkeerősség 
Saját tőke

Mérleg főösszege
x100  0% 99,8% 

Likviditási mutató 
Forgóeszközök

Rövid lejáratú kötelezettségek
x100  0% 305% 

 

Az eszközök és források állományának alakulása az alábbiakban kerül részletezésre. 
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A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

 

1.) Immateriális javak 

 

Az immateriális javak között vásárolt szoftverek és know-how került kimutatásra. 

 

Immateriális javak 

  

ezer Ft-ban 

    Megnevezés Vagyoni értékű 

jogok 

Szellemi 

termékek 

Összesen 

Nyitó állomány bruttó értéke 0 0 0 

Növekedés 401 4.975 5.376 

Csökkenés 0 0 0 

Záró állomány bruttó értéke 401 4.975 5.376 

    Nyitó értékcsökkenés 0 0 0 

Növekedés 135 60 195 

Csökkenés 0 0 0 

Záró értékcsökkenés 135 60 195 

 

   

Nyitó nettó érték 0 0 0 

Záró nettó érték 266 4.915 5.181 

 

 

2.) Tárgyi eszközök 

 

Tárgyi eszközöknek minősülnek azok az eszközök, amelyek tartósan, legalább egy éven túl 

szolgálják az alapítvány tevékenységét. 

 

Az alkalmazott lineáris kulcs megfelel a tárgyi eszközök élettartamának. A terv szerinti 

értékcsökkenés elszámolása lineáris módon, évente kerül elszámolásra. 

 

A 100 eFt értékhatár alatti immateriális javak és tárgyi eszközök egyösszegű amortizációként 

kerülnek elszámolásra. 

 

Az tárgyi eszközök között szerepelnek - többek között - bérelt ingatlan felújítása, irodai és IT 

eszközök, berendezések. A legnagyobb értékű használatban lévő tárgyi eszköz a Döbrentei 

utca 2. ingatlan. 

 

A tárgyi eszközök között befejezetlen beruházásként szerepel az Alapítvány tulajdonában álló 

Pusztaszeri úti ingatlan, amelyet vagyonjuttatásként kapott az MNB-től. 

 

  



8 

 

 

Tárgyi eszközök mozgásai 

  

ezer Ft-ban 

   

       Megnevezés Ingatlanok és 

kapcsolódó 

vagyoni értékű 

jogok 

Egyéb 

berendezések, 

felszerelések 

Beruházás és 

beruházásra 

adott előleg 

Összesen 

Nyitó állomány bruttó értéke 0 0 0 0 

Növekedés 2.797.333 1.970 5.776.286 8.575.589 

Csökkenés 0 0 -2.799.303 -2.799.303 

Záró állomány bruttó értéke 2.797.333 1.970 2.976.983 5.776.286 

     Nyitó értékcsökkenés 0 0 0 0 

Növekedés 14.077 592 0 14.669 

Csökkenés 0 0 0 0 

Záró értékcsökkenés 14.077 592 0 14.669 

     Nyitó nettó érték 0 0 0 0 

Záró nettó érték 2.783.256 1.378 2.976.983 5.761.617 

 

 

3.) Befektetett pénzügyi eszközök 

 

Befektetett pénzügyi eszközök között az éven túli esedékességű, befektetési szándékkal 

megszerzett értékpapírokat, más gazdálkodó szervezetekben történt befektetéseket tarjuk 

nyilván.   

 

A legjelentősebb mérlegértéket képviselő értékpapírok záró könyv szerinti értéke 2015.12.31-

én 28.923.204 eFt. A tartós befektetési céllal vásárolt értékpapírok típusa Bónusz Magyar 

Államkötvény. 

 

Az Alapítvány befektetéssel rendelkezik a VÍZHÁZ Zrt.-ben (3.100 millió Ft befektetés 

(100% tulajdonrész)),  Kasselik-Ház Zrt-ben (1.800 millió Ft befektetés (25% tulajdonrész)), 

Kecskeméti Duális Oktatás Zrt.-ben (2.000 millió Ft befektetés (16.6% tulajdonrész)) és a 

Pallas Athéné Domus Optima Zrt-ben (200 millió Ft befektetés (16.6% tulajdonrész).   

 

Értékvesztés a befektetett pénzügyi eszközök után nem került elszámolásra. 
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B.) FORGÓESZKÖZÖK 

 

1.) Készletek 

 

Készletek között került kimutatásra az Alapítvány által vásárolt könyvek és érmék leltárral 

alátámasztott könyv szerinti értéke. 

 

2.) Követelések 

 

A követelések állománya a Döbrentei utca 2. ingatlan bérlőinek kiszámlázott és 2015.12.31-

én nyitott vevőköveteléseket tartalmaz. 

 

3.) Értékpapírok 

 

Az Alapítványnak 2015.12.31-el éven belüli lejáratú értékpapírjai nem voltak. 

 

4.) Pénzeszközök 

 

A pénzeszközök a készpénz és a forint illetve deviza bankbetétek értékét foglalja magába. A 

pénzeszközök állománya 2015.12.31-én 199.977 eFt volt. 

 

 

C.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

 

A számvitelről szóló törvény előírásai szerint aktív időbeli elhatárolásként kerül könyvelésre: 

 

 A mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, melyek költségként csak a 

2016. évben számolhatóak el. 

 Az olyan bevételek, melyek csak a mérleg fordulónapja után, a 2016. évben fognak 

tényleges bevételként realizálódni, de a 2015. évet érintik. 

 

Az elszámolt aktív időbeli elhatárolások értéke a 2015. év végén összesen 358.928 eFt. 

 

 

D.) SAJÁT TŐKE 

 

1.) Jegyzett tőke 

 

Az induló tőke/jegyzett tőke összege 2015. év végén 41.700.000 eFt. 

 

A jegyzett tőke összetevőit az alábbi táblázat mutatja be: 

                                                                                                           ezer Ft-ban 

Változás dátuma Alapítói 

vagyonátadás 

Jogerőre 

emelkedés 

dátuma 

2015.04.10   37.000.000 2015.04.10 

2015.05.29 2.700.000 2015.06.30 

2015.10.30 2.000.000 2015.12.29 

Összesen: 41.700.000  
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Tárgyévi eredmény alaptevékenységből:   594.800 eFt 

 

A tárgyévben más saját tőkét érintő változás nem volt. 

 

 

E.) CÉLTARTALÉKOK  

  

Céltartalékot 2015. évben nem képeztünk. 

Az Alapítványunk Közbeszerzési Törvény hatálya alá történő önkéntes bejelentkezése 2016. 

május 12-án megtörtént. Ehhez kapcsolódóan esetleges jövőbeni jogorvoslati kérelem okán 

jelenleg számszerűsíthetetlen összegű bírság, egyéb költség, ráfordítás merülhet fel. 

 

F.) KÖTELEZETTSÉGEK 

 

1.) Hosszú lejáratú kötelezettségek 

 

2015. évben az Alapítványnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. 

 

2.) Rövid lejáratú kötelezettségek 

                                                                                                                        ezer Ft-ban 

Megnevezés 2014.év 2015.év 

Szállítók                   0          31.744 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                    0            8.976 

Bérleti díj kauciók                    0          30.396 

Összesen:                   0          71.116 

 

 

G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

 

Passzív időbeli elhatárolást 2015. évben nem képeztünk. 

 

 

IV. EREDMÉNY KIMUTATÁS 

  

Az Alapítványnak 2015. évben kizárólag a létesítő okirat szerinti alaptevékenységből 

származó bevétele keletkezett, vállalkozási tevékenysége nem volt. 

 

1.) Értékesítésből származó bevételt az Alapítvány a Döbrentei utca 2. ingatlan 

bérbeadásából realizált 2015-ben. 

 

2.) Az anyagjellegű ráfordítások az Alapítvány működtetésével és a bérbeadott ingatlan 

fenntartásával kapcsolatos költségeket tartalmazzák. 

 

3.) Egyéb ráfordítások 

 

Az Egyéb ráfordítások főleg a Kuratórium által nem magánszemélyeknek megítélt és 

pénzügyileg teljesített támogatásokat tartalmazza 140.656 eFt összegben 2015-ben. 
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4.) Pénzügyi műveletek 

 

a.) A pénzügyi műveletek bevételeinek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: 

 ezer Ft-ban 

Megnevezés 2014.év          2015.év 

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 

árfolyamnyeresége 

0         857.099 

Átváltás, kiegyenlítés, átértékelés 

árfolyamnyeresége 

0                429 

Forgóeszközök kimutatott befektetések, 

értékpapírok kamatai, árfolyamnyeresége 

0           12.562 

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű 

bevételek 

0                389 

Pénzügyi műveletek bevétele 0         870.479 

 

 

b.) A pénzügyi műveletek ráfordítása  

 

A pénzügyi műveletek ráfordítása sor árfolyamveszteséget tartalmaz 273 ezer Ft összegben. 

 

c.) Pénzügyi műveletek eredménye  2015-ben:  870.206 eFt 

 

Az Alapítvány pénzügyi eredménye nem tartalmaz „nem realizált” árfolyamnyereséget. 

 

 

5.) Költségnemek 

 

Az Alapítványnál az igénybe vett szolgáltatások jelentősebb tételei az alábbiak: 

 

   ezer Ft-ban 

Megnevezés 2014.év 2015.év 

Szakmai rendezvény költségei                 0       14.427 

Befektetési tanácsadás, gazdasági elemzés                 0                20.701 

Számviteli, ügyvédi, könyvvizsgálati díjak                 0                21.819     

Ingatlan üzemeltetés                 0                8.007     

Vagyonvédelem, közös költség, közüzemi 

díjak                 0                5.053     

Egyéb                 0                  2.170     

Igénybe vett szolgáltatások értéke:                 0              72.177     

 

 

  



12 

 

6.) Társasági adó 

 

Adózás előtti eredmény    595.292 eFt 

 

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett, de a Civil Törvény és a Társasági Adó 

törvény 2015-ös változása értelmében az ingatlan bérbeadási tevékenység közvetlen bevételei 

és ráfordításai pozitív adóalapja társasági adó köteles.  

 

Társasági adóként az ingatlan bérbeadási tevékenység számított adóját mutattuk ki 

2015.12.31-el. 

 

 

V. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ADATOK 

 

1.) Munkavállalók, személy jellegű kifizetések 

 

a.) A bérköltség alakulása állománycsoportonként és összetevőnként 

 

           2015. év.        ezer Ft-ban 

Megnevezés Bérköltség Sz.jell.egyéb 

kifizetések 

Bérjárulék 

Fizikai             0           0             0 

Szellemi    18.607         2.440      5.023 

Összesen:    18.607         2.440      5.023 

 

            Átlagos számított állományi létszám: 1 fő 

 

b.) Az Alapítvány a vezető tisztségviselőinek, a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság 

tagjainak nem folyósított előlegeket és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciákat. 

 

c.) Az Alapítvány magánszemélyeknek nem nyújtott támogatást 2015-ben. 

 

2.) Környezetvédelmi kötelezettségek 

 

A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzés 2015. évben nem történt. 

A szervezet 2015. üzleti évben a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére 

céltartalékot nem képzett, környezetvédelemmel kapcsolatosan költséget nem számolt el.  

 

3.) Az Alapítvány 2015. évben a kutatás, kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos költséget nem 

számolt el. 

 

4.) A tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős, lényeges összegű hiba nem 

merült fel. 

 

5.) Kapott támogatások 

 

Az Alapítvány a 2015. évben támogatási program keretében végleges jelleggel nem kapott 

összegeket. 
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6.) A szervezet által 2015. évben végzett főbb tevékenységek 

 

 

Az Alapítvány Alapító okiratában foglalt céljainak megvalósítását 2015.évben kezdte el.  

 

Az Alapítvány az alábbi támogatásokat nyújtotta 2015. évben:  

 

 New Wave Production Kft. részére: 71.509.000 Ft a "Startup Nemzet" projekt 

megvalósításának támogatására. A projekt célja a startup vállalkozói kultúra 

tematizálása és bemutatása széles olvasói rétegek számára multimédiás eszközök 

segítségével.  

 

 New Wave Production Kft. részére: 69.147.000 Ft innovatív társadalmi újságírás 

pályázat támogatására, melynek keretében többek között innovatív médialaboratórium 

létrehozása, interaktív médiaanyagok és adatvizualizációk készítése, közösségi 

ötletbörze pályázatok megvalósítása, üzleti ötletversenyek szervezése, kutatást 

népszerűsítő tartalom marketing kampányok lebonyolítása szerepel.           

 

A Kuratórium által megítélt, 2015. évben pénzügyileg nem rendezett támogatások nem 

voltak. 

 

 

Az Alapítvány 2015. évben elvégzett tevékenységei: 

 

 Az Alapítványt 2015. április 10-én jegyezte be a Fővárosi Törvényszék. Az 

Alapítvány működésének első időszakában a szervezeti struktúra felállítására, a belső 

szabályozó rendszer elkészítésére, az elhelyezés biztosítására és a befektetések 

megalapozására tevődött a hangsúly.  

 

 A PADI 2015. szeptemberében megvásárolta a 1013 Döbrentei utca 2. szám alatti 

irodaházat, melynek bérbeadásából bevételt kíván realizálni. Alapítói 

vagyonrendeléssel a Pusztaszeri úton található, a volt MTA Kémiai Kutatóintézetének 

épülete is az Alapítvány tulajdonába került, melynek tényleges birtokba vételére 2015. 

novemberében került sor. Az ingatlan területén - az Alapító Okiratban megfogalmazott 

célokkal összhangban – kutató és tudásközpontot szeretnénk létrehozni, melynek 

előkészületi munkálatai 2015-ben megkezdődtek.  

 

 Az Alapítvány jövőbeni bevételeinek biztosítása érdekében befektetéseket eszközölt 

gazdasági társaságokban való tulajdonszerzéssel:   Vízház Zrt.-ben (3.100 millió Ft 

befektetés (100% tulajdonrész)), Kasselik-Ház Zrt-ben (1.800 millió Ft befektetés 

(25% tulajdonrész)), Kecskeméti Duális Oktatás Zrt.-ben (2.000 millió Ft befektetés 

(16.6% tulajdonrész)) és a Pallas Athéné Domus Optima Zrt-ben (200 millió Ft 

befektetés (16.6% tulajdonrész).   

 

 2015. december 14-én a PADI mintegy 200 fő részvételével nagyszabású konferenciát 

szervezett Budapesten „Innovatív vállalkozások a Kárpát-medencében” címmel. A 

konferencia célja volt, hogy a kárpát-medencei térség innovatív vállalkozói 

növekedésük érdekében minél szélesebb körű együttműködést alakítsanak ki 

egymással és a tevékenységükhöz kapcsolódó vállalkozói szervezetekkel.    
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 A konferencia folytatásának előkészületei 2015-ben elkezdődtek. Az Alapítvány 2016. 

tavaszára az innovatív kis-és középvállalkozások részére szakmai és 

kapcsolatteremtési konferenciasorozatot tervezett “Erősödő Kárpát-medencei magyar 

vállalkozások” elnevezéssel.  

 

Az első rendezvényre Szabadkán került sor, melyet Révkomárom és Beregszász 

követett, a tavaszi sorozat utolsó eseménye pedig 2016. május 25-én 

Marosvásárhelyen kerül megrendezésre. A szakmai napok célja, a PADI 

célkitűzéseivel összhangban, a helyi exportképes, vagy azt megcélzó innovatív magyar 

vállalkozások fejlesztése, segítése.  

 

 Az Alapítvány Alapító Okiratban megfoglamazott célja között szerepel a gazdaság és 

a hazai versenyképesség kitörési pontjait jelentő tématerületeken interdiszciplináris 

kutatások, új tudományos és gazdasági ismeretek, eredmények létrehozásának 

ösztönzése és támogatása. Ezen cél elérése érdekében a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködésben 2015-ben elkezdtük a robotika 

innovatív oktatásával, népszerüsítésével foglalkozó tudományos robotika modell 

létrehozását. 

 

 A magyar géniusz sokféle formában megjelenik a tudományok és a művészetek terén 

egyaránt. Az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban, az Alapítvány célja, hogy 

ezen alkotó géniuszokat és munkásságukat széles körben megismertesse a magyar 

társadalommal. Egy 25 perces ismeretterjesztő kisjátékfilm elkészítését tervezzük 

„Magyar találmányok” címmel.  

 

A film egy hétköznapi történet keretében 45 világszinten is jelentős magyar találmányt 

mutat be, melyből kitűnik, hogy a magyar találmányok átszövik az ember 

mindennapjait és életünk elidegeníthetetlen részeivé váltak. 

 

 

 A 2015-ös évben meghatározásra kerültek az Alapítvány kiírandó pályázatainak 

irányai, témakörei, melyek az alábbiak: 

 

- konferenciatámogatási program 

- könyv, folyóirat és tanulmány kiadás támogatása 

- első cikkem program 

- start-up vállalkozások támogatása 

- felsőoktatásban végzős hallgatók külföldi ösztöndíjának támogatása 

 

Az első három program kiírása 2016. áprilisában megtörtént. 

 

 

7.) Utólagos események 

 

Az év folyamán az Alapítvány fizetőképessége folyamatosan biztosított volt. 

 

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az Alapító 

okiratban meghatározott tevékenységére tartalékolja, tartalékba helyezi. 
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8.) Beszámoló közzétételének internetes honlap címe 

 

Az Alapítvány internetes honlapjának címe: www.padibudapest.hu 

 

 

Budapest, 2016. május 23. 

 

 

 

 

Dr. Nagy Róza      Dr. Vörös József 

kuratóriumi elnök     kuratóriumi tag 


