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I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA 
 
 
Név:      Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány 
 
Székhelye:    1014 Budapest, Úri utca 21. 
 
Gazdálkodási formája:   egyéb alapítvány 
 
Fővárosi Törvényszék jogerős nyilvántartásba vétel napja: 2018.07.06. 
 
Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételének száma: 01-01-0012645. 
 
A szervezet adószáma:   19050230-2-41 
 
A szervezet statisztikai számjele:  19050230-8559-569-01     
 
A szervezet alapítója: Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) 
 
Induló tőke:  93.850.000.000,- 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:  BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.   
    1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület  
    kamarai nyilvántartási száma: 002387 
 
Kijelölt könyvvizsgáló:  Gaál Edmond 
    1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület 
    kamarai nyilvántartási száma: 007299 
 
  
Könyvviteli szolgáltatás: A Társaság által a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó 
feladatok irányításával, az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével megbízott gazdasági 
társaság, személy megnevezése: 
  
Optima Befektetési Zrt. (1013 Budapest, Döbrentei u. 2.) alkalmazásában Császár Imre 
László (1173 Budapest, Pesti út 47. 4. emelet 18.) Könyvviteli szolgáltatást végző 
nyilvántartási száma: MK191639, igazolvány száma: 006297. 
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Az Alapítvány 2018. július 06-án összeolvadás útján-, a Pallas Athéné Domus Animae 
Alapítvány és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány jogutódjaként jött létre. 
2019. december 5-én az alapítvány a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvánnyal 
és a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvánnyal összeolvadt és megszűnt, jogutódjuk a 
Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány lett, így a vállalkozás folytatásának elve továbbra is 
biztosított. 
A fenti ok folytán a Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány 2019. december 5-ei 
fordulónappal elkészítette a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóját, melynek 
mérlegkészítésének időpontját a kuratórium 2020. január 5-ben határozta meg. 
 
A fen leírtak okán a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámoló tárgyévi adatai szűk 
egy év gazdálkodását mutatják be (2019.01.01-2019.12.05.), míg az előző évi adatok szűk 
féléves időszakot ölelnek fel (2018.07.05-2019.12.05.), így az előző évi – és tárgyévi adatok 
csak megfelelő körültekintéssel és kellő óvatossággal hasonlíthatók össze. 
 
Az Alapítvány célja és tevékenysége 
 
Az Alapítványt a Magyar Nemzeti Bank alapította. Az Alapítvány célja egy olyan, a kor 
követelményeinek megfelelő tudományos műhely létrehozása, amely a modern képzés 
megteremtésével, valamint kiemelkedő oktatási színvonal és kompetenciák biztosításával 
fórumot teremt a jövő generációk közgazdasági és pénzügyi szakembereinek. 

Az Alapítvány működésének helyszíne a Budapest, Úri utca 21. szám alatti régi Budai 
Városháza műemlék épülete, a Bölcs Vár. 

Az Alapítvány fő célkitűzései: 

• a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, elősegítése, közgazdasági, 
pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítése, szakmai támogatása; 

• a művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése felsőoktatási 
intézmények, kutatóhelyek, valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények 
és tevékenységek létrehozását, illetve lebonyolítását lehetővé tevő intézményes, 
anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén; 

• a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködés elősegítése és 
támogatása, közös projektek, programok és intézmények működtetése, ezáltal 
Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási együttműködéseinek, kapcsolatainak 
erősítése; 

• a határon túli magyarság felsőoktatásának, és az ehhez kapcsolódó tudományos, 
kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. 

 
Az Alapítvány céljainak elérése érdekében: 
 

• adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges intézményeket, promóciós és 
reklám tevékenységeket végez; 

• az Alapítvány alapcéljait segítő szervezeteket működtethet; 
• kapcsolatot tart a céljait támogató külföldi szervezetekkel; 
• ösztöndíj és vendégtanári rendszert alakít ki és működtet, és az ezt szolgáló tárgyi 

feltételrendszer megteremtésével gondoskodik az adományokból keletkező alapítványi 
vagyon felhasználásáról; 

• a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés és továbbképzés érdekében szervezési, 
fejlesztési és kutatási tevékenységet folytat; 
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• szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat; 
• képzési programokat dolgoz ki és fejleszt; 
• elősegíti szakkönyvek, tankönyvek, folyóiratok, és más kiadványok megjelentetését, 

ezekhez anyagi támogatást nyújt; 
• referencia könyvtárt hoz létre, külföldi szakkönyvek, folyóiratok beszerzését és 

hozzáférhetővé tételét támogatja (elsősorban a szakmai továbbképzésen résztvevők 
számára); 

• kutatási programokat dolgoz ki és valósít meg; 
• céljai megvalósítása érdekében részt vesz a nemzetközi és hazai támogatási és 

pályázati programokban; 
• elősegíti a magánszemélyek pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának 

fejlesztését; 
• elősegíti az egyének pénzügyi tájékozottságának növelését annak érdekében, hogy 

képesek legyenek tudatos és felelős pénzügyi döntéseket hozni; 
• elősegíti a pénzügyi rendszer intézményeinek, működési rendszerének széleskörű 

megismertetését; 
• támogatja a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítását (számítógépek, 

szoftverek beszerzése, számítógépes munkamódszerek megismertetése és 
elterjesztése); 

• támogatja a pénzügyi területen működő oktatók, a képzésben résztvevő gyakorló 
szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön; 

• külföldi szakértőket hív meg a hazai pénzügyi oktatásban való részvételre; 
• támogatja a szakmai továbbképzésben résztvevő legsikeresebb hallgatók külföldi 

tapasztalatszerzését; 
• az alapítványi célokkal összhangban az Alapítvány tulajdonába tartozó ingatlanok 

vonatkozásában ingatlan fejlesztést és hasznosítást végez; 
• gazdasági társaságot alapíthat vagy részesedést szerezhet olyan gazdálkodó 

szervezetben, amelyben felelőssége korlátozott és annak mértéke nem haladja meg 
vagyoni hozzájárulása mértékét. 

 
 

II. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB ELEMEI 
 
A Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány számviteli politikája és a beszámolója 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 
479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, és a 350/2011. 
(XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseinek előírása szerint került kialakításra, elkészítésre. 

 
Az Alapítvány könyvelése az RLB-60 Bt. ún. RLB BÉTA kettős könyvviteli programrendszer 
alkalmazásával történik. 
 
Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót készít. Az 
egyszerűsített éves beszámoló összeállításának a fordulónapja 2019.12.05, a mérlegkészítés 
időpontja pedig 2020.01.05. 

 
Az Alapítvány a 479/2016 (XII.28.) Kormányrendelet szerinti egyszerűsített éves beszámolót 
készít, melynek részei a kormányrendelet 3. számú melléklet szerint előírt tagolású mérleg, a 
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kormányrendelet 4. számú melléklet szerinti előírt tagolású eredménykimutatás, valamint a 
civil törvény előírásai szerinti kiegészítő melléklet. 
 
Az eredménykimutatás az üzleti 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. 
 
Az Alapítvány a valutában, ill. devizában felmerült eszközök és források tekintetében a Magyar 
Nemzeti Bank hivatalos árfolyamát veszi alapul az évközi és év végi értékelés tekintetében. Év 
végi árfolyam átértékelés esetén minden árfolyamnyereség-veszteség összegtől függetlenül 
jelentős, így könyvelni kell.  
 
A szervezet a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: 
 
Az immateriális javak értékét beszerzési áron és/vagy előállítási közvetlen önköltségen az 
amortizációval csökkentve mutatja ki.  
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve 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: 
A 100 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró tárgyi eszközök bekerülési értéke a 
használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az 
esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 
 
A 100 ezer Ft felett beszerzett immateriális javakat és tárgyi eszközöket a Társaság minden 
esetben egyedileg értékeli és a várható hasznos élettartam alapján határozza meg a leírási 
kulcsokat. 
 
A leggyakrabban használt leírási kulcsok a következők: 

- immateriális javak    33 % 
- számítástechnikai berendezések   33 % 
- egyéb berendezések     14,50 % 
- gépjárművek      20 % 

 
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 az eszköz eredeti bekerülési értékének a 20 %-át és az 
500 ezer Ft-ot. 
 
Ha a szervezet szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként 
elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett 
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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 használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci 
értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág és a tárgyi eszköz 
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy 
hiányzik, az immateriális javak és a tárgyi eszközök 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. 
 
Terven felüli értékcsökkenésnél jelentősnek minősül, ha annak összege eléri a mérlegtétel 20 
%-át és legalább 500 e Ft-ot. 
 
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 az üzembe helyezett tárgyi eszközökről év közben 
folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást (analitikát) vezet. 
 
Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket évente mennyiségi leltárfelvétellel leltározni 
kell. 
 
A szervezet a készletekről év közben folyamatos mennyiségi nyilvántartást (analitikát) vezet. 
 
A vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron kell felvenni, míg a saját termelésű 
költségeket utókalkuláció szerinti közvetlen önköltségen. A készletcsökkenéseket átlagáras 
módszerrel kell figyelembe venni. 
 
Az Alapítvány önköltségszámítási szabályzat készítésére az Sztv. szerint nem kötelezett, így 
nem is készített. 
 
A készletekre értékvesztést kell elszámolni a számviteli törvényben írt esetekben, illetve, ha a 
piaci érték a könyv szerinti értéktől legalább a piaci érték 10 %-ával alacsonyabb, de legalább 
500 e Ft-al. 
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A készleteket évente mennyiségi leltárfelvétellel leltározni kell. 
 
 
Kisösszegű követelések azok, amelyek adósonként összesen nem érik el a 31.000 Ft-ot. 
 
Követelések esetén minden összeg jelentősnek minősül, így a követeléskorosítás alapján 
értékvesztést kell elszámolni, ha az tartósnak minősül: 
 

- felszámolás alatt lévő Társasággal szemben fennálló követelés esetén  99 % 
- csőd alatt lévő Társasággal szemben fennálló követelés esetén   50 % 
- egyezség alatt álló követelés esetén               egyedi 
- éven túl lejárt követelés esetén       99 % 
- fél éven túl lejárt követelés esetén       50 % 
- három hónapon túl lejárt követelés esetén      25 % 

 
A befektetett pénzügyi eszközöknél és az értékpapíroknál értékvesztést kell elszámolni a 
számviteli törvényben írt esetekben, illetve, ha a piaci érték legalább 20 %-al tér el a könyv 
szerinti értéktől és az eltérés meghaladja az 500 e Ft-ot. 
 
Jelentős összegű hibák értelmezése 
Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy 
adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, 
saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az 
ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, de legalább az 1 millió forintot.  
 
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. 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak minősül a 
mérlegfőösszeg 10%-át meghaladó egyedi tétel. 
  
A tárgyévben kivételes nagyságú vagy előforduló bevételek, költségek és ráfordítások nem 
voltak. 
 
A szervezet nem kívánt élni a valós értéken történő értékelés lehetőségével, így emiatt 
számviteli politikája sem módosult. 
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III. KIEGÉSZÍTÉSEK A MÉRLEGHEZ 
 
 
1.) Követelések 
 
A követelések állománya 2019.12.05-ei fordulónappal: 

adatok e Ft-ban 

Megnevezés 2019.12.05. 
Vevők 1.262 
Egyéb követelés – Szállítóknak adott előlegek 1.315 
Egyéb követelés – adott óvadék – Ari Kft. 22 
Egyéb követelés – adott óvadék – MNB-Ingatlan Kft. 53.845 
Egyéb követelés – adott óvadék – egyéb társaságok 100 
Egyéb követelés – támogatottal szembeni (fel nem használt támogatásból 
eredő) egyéb követelés 

1.222 

Egyéb követelés – szállítói túlfizetések 321 
Egyéb követelés – NAV – illeték túlfizetés 5 
Egyéb követelés – Kecskeméti Önkormányzat – iparűzési adó túlfizetés 213 
Összesen 58.305 

 
A vevői követelések megoszlása: 

adatok e Ft-ban 

Megnevezés 2019.12.05. 
Magyar Nemzeti Bank 1.073 
Optima Befektetési Zrt. 71 
Pallas Athéné Könyvkiadó Kft. 105 
Egyéb vevők 13 
Összesen 1.262 
 
2.) Hosszú lejáratú kötelezettségek 

 
2019.12.05-én az Alapítvány 5 éven túli hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik. 
 
3.) Rövid lejáratú kötelezettségek 
 
A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2019.12.05-ei fordulónappal: 

adatok e Ft-ban 

Megnevezés 2019.12.05. 
Szállítók 5.148 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek – NAV – adók- és járulékok* 1.414.865 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek – Budapesti Fővárosi Önkormányzat 
– iparűzési adó 

595 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3.218 
Összesen 1.423.826 
 
*Az adó- és járuléktartozások az utolsó bevallási időszakot érintik, melyeket az alapítvány 
határidőn belül pénzügyileg rendezett. 
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A szállítói kötelezettségek megoszlása: 
adatok e Ft-ban 

Megnevezés 2019.12.05. 
Ari Kft. 47 
Egyéb szállítók 5.101 
Összesen 5.148 
 
 
IV. KIEGÉSZÍTÉSEK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ 
  
 
1.) Értékesítésből származó árbevétel 8.697.039 e Ft 
 
Az Alapítvány összes tárgyévi árbevétele 8.697.039 e Ft, melyből 8.586.383 e Ft 
alaptevékenységből származott (ingatlanhasznosítás és könyvértékesítés), míg 110.656 e Ft 
vállalkozási tevékenységből eredt (közvetített szolgáltatások továbbszámlázása, illetve 
ingóságok bérbeadása és értékesítése). 
 
2.) Egyéb bevételek 21.864.551 e Ft 

 
Az Alapítvány összes tárgyévi egyéb bevétele 21.864.551 e Ft, melyből 20.742.092 e Ft 
alaptevékenységből származott (ingatlan értékesítés, engedményezett követelések elismert 
értéke, kapott késedelmi kamatok és ködbérek, visszatérített adó, céltartalék feloldás, 
visszautalt fel nem használt támogatások*, kapott adomány**, egyéb bevételek), míg 
1.122.459 e Ft vállalkozási tevékenységből eredt (immateriális javak és tárgyi eszközök 
értékesítése, engedményezett követelések elismert értéke, visszatérített adó) 
 
*Az Alapítvány nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az általa nyújtott támogatások cél szerinti 
felhasználását nyomon kövesse, ellenőrizze. Amennyiben a támogatottak nem tudnak 
elszámolni a támogatások teljes összegével, úgy a fel nem használt támogatásokat az 
Alapítvány visszaköveteli.  
 

**Az Alapítvány az előző üzleti évben a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványtól 
173.450.000 Ft összegű adományt kapott, melyből 17.529.542 Ft-ot tárgyévben használt fel 
az alapítói okiratában megfogalmazott céljaival összhangban nyújtott könyv-, folyóirat és 
könyvkiadási támogatási programja keretében. 
 
3.) Anyagjellegű ráfordítások 1.995.975 e Ft 

 
Az Alapítvány összes tárgyévi anyagjellegű ráfordítása 1.995.975 e Ft, melyből 1.884.319 e 
Ft alaptevékenységből származott, míg 111.656 e Ft vállalkozási tevékenységből eredt 
(közvetített szolgáltatások, ingóságok bérbevétele, árubeszerzések, kulturális-tudományos-
ismeretterjesztő rendezvények költségei (a személyi jellegű ráfordítások között is kimutatva 
az Sztv. besorolása szerint)). 

 
4.) Egyéb ráfordítások 20.784.720 e Ft 
 
Az Alapítvány összes tárgyévi egyéb ráfordításai 20.784.720 e Ft, melyből 19.718.577 e Ft 
alaptevékenységből származott (ingatlanértékesítés miatti kivezetett könyv szerinti érték, 
kuratórium által jóváhagyott, szervezeteknek és magánszemélyeknek adott pénzbeli és nem 
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pénzbeli támogatások, követelések értékvesztése, tárgyi eszköz selejtezés, adók, egyéb 
ráfordítások), míg 1.066.143 e Ft vállalkozási tevékenységből eredt (immateriális javak és 
tárgyi eszközök értékesítése miatt kivezetett könyv szerinti érték, engedményezett 
követelések nyilvántartott könyv szerinti értéke, adó) 
 
5.) Pénzügyi műveletek 

 
- pénzügyi műveletek bevételei 1.378.442 e Ft 
- pénzügyi műveletek ráfordításai 18.109 e Ft 

 
6.) Adózás előtti eredmény 2.316.141 e Ft 
 
7.) Társasági adó  187.394 e Ft 

 
Az Alapítványnak a tárgyévben 185.317 e Ft társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett, 
melyből 180.242 e Ft alapcél szerinti tevékenység után merült fel, míg 5.075 e Ft a 
vállalkozási tevékenységének eredménye után számítandó. 
Ezen felül az előző üzleti év után 2.077 e Ft adófizetési kötelezettség került önellenőrzés útján 
megállapításra, amely nem jelentős összeg révén a tárgyévi eredmény terhére került 
elszámolásra. 
 
8.) Tárgyévi eredmény             2.128.747 e Ft, 

 
melyből 2.088.390 e Ft alaptevékenységből, míg 40.357 e Ft vállalkozási tevékenységből 
adódik. 
 
 
V. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ADATOK 
 

1. A munkavállalók 2019.01.01 – 2019.12.05. évi átlagos statisztikai létszáma 2 fő. 
 

2. Az Alapítvány a nála vezető tisztséget-, valamint kuratóriumi tagságot és felügyelő 
bizottsági tagságot betöltő személyek részére nem folyósított előlegeket és kölcsönt, a 
nevükben nem vállalt garanciákat. 
 

3. Az Alapítvány kapcsolt vállalkozásaival nem folytatott olyan ügyleteket, amelyek 
lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg. 
 

4. Az Alapítvány nem rendelkezik visszavásárolt saját üzletrésszel és részvénnyel. 
 

5. Az Alapítvány a tárgyévben a kutatás, kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos költséget nem 
számolt el. 
 

6. Az Alapítvány tárgyévben a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványtól az előző 
üzleti évben kapott 173.450.000 Ft összegű adományból 17.529.542 Ft-ot használt fel 
az alapítói okiratában megfogalmazott céljaival összhangban a könyv-, folyóirat és 
könyvkiadási támogatási programja keretében 
 
Az Alapítvány Alapító okiratában foglalt céljainak megvalósítása útján az alábbi 
támogatásokat hajtotta végre 2019.01.01-2019.12.05. között 480.684 e Ft összegben: 
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6.1.) Könyv-, folyóirat - és tanulmány kiadás támogatási program (49.497 e Ft) 
 
Célja: Az Alapítvány céljaival összhangban támogatást kíván nyújtani a jövő generációk 
közgazdasági, pénzügyi és jogi szakembereinek, segíteni kívánja a kiemelkedő, modern 
oktatási színvonal elérését és tudományos kutatások végzését. Mindezekre tekintettel 
támogatásban kívánja részesíteni közgazdasági, pénzügyi és jogi illetve az ezekhez 
kapcsolódó interdiszciplináris területeken publikáló tudományos fokozattal rendelkező 
szerzők tudományos könyv, folyóirat - és tanulmánykiadását. Támogatni kíván továbbá olyan 
könyvkiadók által megjelenő pénzügyi, gazdasági témájú műveket, amelyek már 
bizonyították, hogy fontos szellemi műhelyt alakítottak ki, valamint olyan folyóiratokat, 
melyek közgazdasági és pénzügyi szempontból értékes társadalmi, kulturális, tudományos és 
ismeretterjesztő területekhez kapcsolódódnak. 
 

6.2.) Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar ECO Ösztöndíjprogram (8.506 e 
Ft) 
 
Célja: A NJE GTJ ECO Ösztöndíjprogram közvetlen célja, hogy Neumann János Egyetem 
Gazdaságtudományi Karának gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, 
pénzügy és számvitel alapképzési szakjai önköltséges hallgatóinak önköltségi terhei a 
tanulmányi követelmények teljesítésének figyelembevételével jelentősen, és a képzési időre 
(7 félév) előre kiszámíthatóan csökkenjenek. 
 
6.3.) Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tanulmányi Ösztöndíjprogram 
(27.035 e Ft) 
 
Célja: Azon nappali munkarendű hallgatók pályázhattak az ösztöndíjprogram, akik az 
Egyetem gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain önköltséges finanszírozási 
formában a 2017/18-as tanév mindkét szemeszterében aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkeztek és ezen tanév mindkét félévében a féléves súlyozott tanulmányi átlaguk jobb 
volt, mint 3,85. 
 
6.4.) PADS Vezető Kutató Program támogatása (28.770 e Ft) 
 
Célja: Az Alapítvány céljaival összhangban támogatásban kívánja részesíteni a közgazdasági, 
pénzügyi, jogi területen dolgozó legalább Phd/kandidátusi (CSc) fokozattal rendelkező senior 
kutatók továbbképzését és szakmai kutatásaik folytatását. 
 

6.5.) Egyedi elbírálás alapján nyújtott támogatások (117.845 e Ft) 
 

Célja: Az Alapító Okiratban foglalt egyéb célok megvalósítása. 
 
6.6.) Pallas Athéné Geopolitikai Doktori Program (92.298 e Ft) 
 
Célja: Multidiszciplináris megközelítéssel adjon válaszokat a XXI. század nemzetközi, 
geopolitikai kihívásaira Kelet-Közép-Európa szemszögéből, így az ezekben a témákban 
végzett doktorok és a Program szakmai működtetésének támogatása. 
 
6.7.) Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány közreműködésével létrejött 
Transzdiszciplináris Doktori Iskola (122.050 e Ft) 
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Célja: Az MNB, a győri egyetem és a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 
együttműködésének célja, hogy SzEEDSM néven nemzetközileg is jegyzett, hosszú távon 
fenntartható, angol nyelvű menedzsment doktori program jöjjön létre. A megállapodás 
aláírásával a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok doktori képzésének keretében a meglévő 
menedzsment specializáció mellett transzdiszciplináris doktori specializáció kezdte meg 
működését, amely új megközelítésben és szemlélettel diszciplínánkként fejleszti a 
doktoranduszok komplex és széles körű problémamegoldó képességét. 
A program fő célja, hogy olyan széles látókörrel és nyitott gondolkodással rendelkező 
doktoranduszokat képezzen, akik majd vezető szerepet tölthetnek be Magyarország és a 
Kárpát-medencei régió társadalmi-gazdasági életében.  
 
6.8.) Fudan Egyetem MBA program (34.683 e Ft) 
 
Célja: A Képzés célja, hogy az azon résztvevő szakemberek nemcsak vezetői képességeiket 
fejlesszék, hanem jobban megismerjék Ázsia, és azon belül különösen Kína gazdaságának 
működését is, továbbá kapcsolatokat építhessenek a távol-keleti ország gazdasági 
szereplőivel. 

 
7. Az Alapítványnak tárgyévben környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz 

beszerzése nem volt, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére 
céltartalékot nem képzett, környezetvédelemmel kapcsolatban költséget nem számolt 
el. 
 

8. A tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba nem volt. 
 

9. A mérleg fordulónapja után nem történt olyan esemény, amely jelentősen befolyásolná az 
Alapítvány 2019. december 05-ei tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóját. 
Az üzleti év folyamán az Alapítvány fizetőképessége folyamatosan biztosított volt. 
 

10. A tárgyévben kimutatott könyvvizsgálati díj 100 %-ban a tárgyévi üzleti évre 
vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatával kapcsolatos. 

 

Beszámoló közzétételének internetes honlap címe 
 
Az Alapítvány internetes honlapjának címe: 
 
https://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/v/pads/ 
  
 
Budapest, 2020. január 20. 
 
 
 
 
 
...............................................   ............................................... 
   Csizmadia Attila Norbert                     Réfy Imre 
         Kuratóriumi tag                Kuratóriumi tag 


