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Kiegészítő melléklet a 2015. évi egyszerűsített beszámolóhoz.
I. Általános jellegű ismertetés
A szervezet neve:
Címe:
Alapítás éve:
Közhasznossági fokozat:

Célkitűzése:

Apáthy István Alapítvány
1094. Budapest, Tűzoltó utca 58.
1996.
Közhasznú
(A Fővárosi Törvényszék 7/PK/61126/1996/20 végzése
értelmében)

- Az Alapítvány a gyakorlati anatómia, a szövettan és fejlődésbiológia
oktatásának fejlesztését tűzi ki célul a graduális és posztgraduális
orvosegyetemi képzéshez kapcsolódóan. Ez a tevékenység a Nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV.tv. 2.§.(2) bekezdéséhez tartozóan
közhasznú tevékenységnek minősül.
- Apáthy István szakmai hagyatékának, szellemi örökségének kutatása,
ápolása és megismertetése a hallgatókkal.

Alapítók:

Dr.Apáthy Ágnes, Apáthy Dezső, Apáthy László, Apáthy
Zoltán, Dr.Vigh Béla

A kuratórium elnöke:
A kuratórium elnökhelyettese:
A kuratórium tagjai:

Dr. Nemeskéri Ágnes
Dr. Röhlich Pál
Dr. Oláh Imre
Dr. Szél Ágoston
Dr. Vigh Béla

Az Alapítvány alapító okirata az alapítvány célja szerinti tevékenységeként a gyakorlati
anatómia, szövettan és fejlődésbiológia oktatásának fejlesztését tűzi ki célul a graduális és
posztgraduális orvosegyetemi képzéshez kapcsolódóan. Apáthy István a hazai idegkutatás
nagy alakja. Szakmai hagyatékának, szellemi örökségének kutatása, gondozása éppúgy az
Alapítvány feladata, mint az, hogy szakmai tudományos gyökereinket minél jobban
megismertesse az orvos- és gyógyszerészhallgatókkal. További fontos célkitűzése az
Alapítványnak, hogy Apáthy István társadalom-tudományi, szépirodalmi és közéleti
tevékenységének kevéssé ismert vonatkozásait is felderítse és kutassa. A célkitűzések
megvalósítását szolgáló programok kidolgozása során az Alapítvány elősegíti az oktatás
fejlesztését szolgáló segédanyagok elkészítését, alkalmazását és forgalmazását. A készítendő
oktatási segédanyagok körét és azok felhasználásának konkrét módját az Alapítvány
mindenkor az érdeklődő hallgatóság igényeinek és a rendelkezésre álló legkorszerűbb
technikai lehetőségek figyelembevételével határozza meg.
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1. Támogatási program keretében felhasznált összegek bemutatása
Az Alapítvány 2015. évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól,
helyi- és egyéb önkormányzattól támogatás nem kapott. A személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlásából, mint költségvetési támogatásból tárgyévben 55.219 Ft. bevétele keletkezett.
Ezen összeg a korábbi évekhez hasonlóan a Semmelweis Egyetem hallgatói és az egyetem
dolgozói részére kiírandó pályázatok útján történő támogatásra lesz felhasználva.

2. Az Alapítvány által végzett főbb tevékenységek bemutatása
− Az Alapítvány az orvos- és gyógyszerészhallgatók számára rendszeresen pályázatot ír
ki színvonalas preparátum vagy dolgozat készítésére.
− Az Alapítvány támogatja a hallgatók önálló felkészülését elősegítő és a tanulás
hatékonyságát fokozó számítógépes demonstrációs programok kidolgozását. Ennek keretében
jegyzeteket készít, nyomtat és árusít vagy juttat a hallgatók számára.
− Alapítvány elősegíti az oktatás fejlesztését szolgáló segédanyagok elkészítését,
alkalmazását és forgalmazását. Ennek keretében humán szervekből készít metszeteket, és
ezeket, valamint eszközöket (mikroszkópok) ad bérbe vagy ingyenesen (roma
orvostanhallgatók támogatása) használatra a hallgatók tanulmányai segítésére, képességeik
fejlesztésére.
- Az Alapítvány a korábbi évek gyakorlatának megfelelően tárgyévben is támogatta a
hallgatók, hallgatókon kívül az oktatók külföldi tanulmányutakon, konferenciákon történő
részvételét is biztosítva ehhez a szükséges anyagi erőforrások egy részét (szállásköltség,
részvételi díj fizetésének átvállalása, stb.)
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II. Számviteli beszámolóval kapcsolatos jelentés

A.) Eredménykimutatás
a.) Bevételek
Az Alapítvány 2015 évben sem végzett gazdasági-vállalkozási tevékenységet, kizárólag az
Alapító okiratban meghatározott célja szerinti bevétele volt, melyek az alábbiak:
Kapott költségvetési támogatás:
( Személyi jövedelemadó 1%-a):
Egyéb támogatás (vállalkozóktól)

55.219,1.286.955,-

Oktatási segédeszköz bérbeadás, eladás:
Pénzügyi műveletek bevétele

8.821.700,29.038,-

10.192.912,Összes célja szerinti tevékenységből származó bevétel:
______________________________________________________________________

b.) Kiadások
Anyagjellegű ráfordítások összesen:
2.932.354,Anyagköltség:
1.562.406,Ebből: Alapanyagok
475.420,Irodaszerek, tonerek
1.025.416,1.299.000,Igénybevett szolgáltatások költségei
Ebből: Ügyviteli szolgáltatás
287.500,Preparátum készítés
323.300,Egyéb(nyomdakts, stb)
366.600,Ügyvédi munkadíj:
317.500,Egyéb szolgáltatások
70.948,Ebből: bankköltség
70.948,Személyi jellegű kifizetések:
4.060.381,Ebből: Pályázati díjak
292.058,Megbízási díjak
1.203.272,Támogatások, jutalmak
1.398.016,Jutalmak (könyv)
146.000,Bérjárulék
930.945,Értékcsökkenési leírás
802.792,Egyéb ráfordítás
68.002,Összes közhasznú tevékenységre elszámolt költség
7.863.529,_____________________________________________________________________
c.) Célja szerinti tevékenység eredménye:
2.329.383,d.) Társasági adó
0,e.) Célja szerinti tevékenység adózott eredménye:
2.329.383,_____________________________________________________________________
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B.) Mérleg
Az Alapítvány közhasznú Egyszerűsített éves beszámolójának mérlege eszköz és forrás
oldalának egyező végösszege: 12.403.219,- Ft.
________________________________________________________________________
a.) Eszközök összetétele:
Tárgyi eszközök:

3.382.857,-

Készletek: (adott előleg)

-

Követelések:

307.395,-

Pénzeszközök:

8.712.967,-

Eszközök összesen:

12.403.219,b.) Források összetétele

Saját tőke:
12.104.301,50.000,Ebből: alapítói vagyon:
Vagyon növekmény:
9.724.917,mérleg szerinti eredm. 2.239.384,Kötelezettségek:
298.918,(Teljes összegében fordulónapon le nem járt határidejű adótartozás)
Források összesen:

12.403.219,-

Az Alapítvány 2015. december 31-i összes tartozása 298.918,- forint, melyből 215.500,forint szállítói, 83.418,- forint egyes adónemeken kimutatott, le nem járt határidejű adóés járulék tartozás.
Az Alapítvány 2015. december 31-i összes követelése 307.395,- forint, mely teljes
egészében meghatározott adónemen keletkezett túlfizetést takarja.
Az Alapítvány 2015 évben vagyonát a 2014. évihez képest tovább növelte. 2014. évben az
Alapítvány vagyona 10.101 ezer forint volt, 2015. december 31-én 12.403 ezer forint. A
22,8 %-os növekedés mögött elsősorban tárgyi eszközbeszerzés szerepel, de nőtt az
Alapítvány pénzügyi stabilitása is azáltal, hogy a támogatásra fordítható és a
mérlegfordulónapon rendelkezésre álló likvid pénzeszközök is növekedtek. Tárgyévben
beszerzésre került 1 db aScope3 monitor + 2 db scope, egy perfúziós gép, egy ipari
fémnyomó és egy öltöző szekrény. Ezekkel a berendezésekkel az Alapítvány a
Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet kutatói és oktatási tevékenységét
támogatja.
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C. Egyéb kiegészítés

Az Apáthy István Alapítvány kuratóriuma elnökből és 4 tagból áll
A Kuratórium elnöke: Dr. Nemeskéri Ágnes, aki tevékenységét ingyenesen látja el.
Tagjai alapítványi tevékenységükért 2015. évben díjazásban nem részesültek.
Az Alapítvány tisztségviselői egyéb juttatásban, hitelben nem részesültek.
Az Alapítványnak fizetett alkalmazottai nincsenek, az Alapítvány tevékenységében részt
vevők munkájukat önkéntes munkával, illetve megbízási szerződés alapján
tevékenykedve látják el.
Az Alapítvány könyvelését megbízási szerződés alapján - a MENTIS Ügyviteli
Szolgáltató Bt (asz: 24440297-1-13, székhelye: 2030. Érd, Huba utca 7, cégképviselő:
Várszegi Ágnes) látja el.
Budapest, 2016. május 17.

Záradék:
Az Apáthy István Alapítvány 2015. évi közhasznú jelentését és az Egyszerűsített éves
beszámolóját az Alapítvány kuratóriuma……………………………….-én megtárgyalta
és elfogadta.

…………………………………
dr. Nemeskéri Ágnes
elnök

