
Jegyzőkönyv  
Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány Kuratórium ülése 
Budapest, 2022. 05.12. 12 óra 

Helyszín: 
ELTE TTK Dékáni Tárgyaló. 

Jelenlévők:  
Dr. Benczúr András elnök, Dr. Csikor Ferenc, Dr. Gábris Gyula, kuratóriumi tagok 
Dr. Hunyadvári László kuratóriumi tag on-line, MS TEams rendszerben kapcsolódott az üléshez,  
Dr. Záray Gyula felügyelőbizottság elnöke, Bán Tamásné felügyelőbizottsági tag,  
dr. Bodnár Józsefné, az Alapítvány ügyintézője 
Kimentését kérte : Dr. Erdei Anna kuratóriumi tag. 
 

Napirendi pontok: 
1. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és 

közhasznúsági melléklet, 2021. év elfogadása 
2. A közhasznúsági beszámoló és gazdálkodás elfogadása 
3. Egyebek 

Benczúr András elnök megállapítja, hogy a Kuratórium szavazóképes, négy kuratóriumi tag és két 
felügyelőbizottsági tag jelen van. Megnyitja az ülést, és elfogadtatja a napirendi pontokat. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Dr, Csikor Ferencet kéri fel. 
Az első két napirendi ponthoz a résztvevők előzetesen írásban megkapták a két dokumentumot. 
Benczúr András megosztja magyarázatot fűz a dokumentumokhoz. 

1. Az Ügyfélkapuba feltöltött űrlapokból az első, „Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege” 
oldal tartalmazza a felszámolás alatt álló NHB banknál lévő 95 Mft követelésünket is. A 
felszámolás tovább húzódik, az első felosztási javaslatot a bíróság nem fogadta el. A 
következő oldalon az éves beszámoló eredménykimutatása szerint a mérleg 9 131 e Ft 
eredményt mutat. A bevétel 3 MFt-vel, a kiadás pedig 12 millió Ft-tal kevesebb, mint az előző 
évben.   

2. A Bodnár Józsefné által összeállított szokásos felépítésű gazdálkodási beszámoló minden 
bevételt a támogató megadásával felsorol, és a kiadásokat fő típusonként adja meg. Két 
bevételhez magyarázat:  
Múlt évben nem voltunk jogosultak az SZJA 1% adományra, mert a pandémia kezdetén egy 
adminisztrációs jelentésünk hiányos volt. A problémát sikeresen rendeztük. 
Az IK kooperatív képzéses támogatása jelentősen csökkent, nem várható növekedése.  

A napirendi pontok tárgyalása után az elnök nyílt szavazást rendel el a két beszámoló elfogadásáról. 
A Felügyelő Bizottság nem tett észrevételt a beszámolóhoz. Mindkét beszámolót egyhangúlag 
elfogadta a Kuratórium.  

3. Egyebek 
A MAFIHE 450 eFt  összegű támogatási kérelmet nyújtott be a fizikus hallgatók nyári táborához.  
Várhatóan 20 ELTE hallgató vesz részt a táborban. Korábban minden évben támogattuk. Múlt évben 
elmaradt a rendezvény. A kuratórium jelen lévő tagjai a támogatást megszavazták, feltételezve, hogy 
a kérelem a dékáni támogatást is megkapja. 
Benczúr András elnök a közeljövőben alapítványi ügyekről megbeszélésen vesz részt Dr. Kacskovics 
Imrével, a TTK dékánjával. Ezen a MAFIHE kérelem és a Medzihradszky Kálmán díj rendezése is szóba 
kerül majd. 

 



Budapest,2022. 05. 12. 
 
Összeállította:     Hitelesítette: 
 
Dr. Benczúr András     Dr. Hunyadvári László 
kuratóriumi elnök     kuratóriumi tag 


