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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

1. Általános információk
A Kiegészítő Melléklet a Rajk László Szakkollégium Alapítvány 2016. 01. 01. - 2016. 12. 31.
időszaki tevékenységéről készült.
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször
módosított 2000. évi C. számú törvény a számvitelről, valamint a 224/2000. Korm. rendelet a
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormány-rendelet szolgált.

2. Az Alapítvány adatai és működésének bemutatása
Az Alapítvány teljes neve:
Székhelye:
Az Alapítvány alapítója
Alapító induló vagyona:
Adószáma:
Bírósági bejegyzés száma:
Létesítő okirat kelte:
Nyilvántartási szám:
Alapítvány jogállása:
Az Alapítvány kuratóriumának elnöke:
Az Alapítvány weblap címe:

Rajk László Szakkollégium Alapítvány
1085 Budapest, Horánszky utca 6.
Rajk Szakkollégisták Egyesülete
100 000 Ft
19624806-2-42
0100/Pk.62146/1990
1990. 04. 19.
01-01-0000131
közhasznú
Ilyés Márton (1085 Budapest, Horánszky utca 6.)
az Alapítványnak önálló weblapja nincs

Az Alapítvány alapvető célja a Rajk László Szakkollégium tagjai szakmai munkájának támogatása,
a kollégiumban folyó kutatási tevékenység elősegítése, a kutatási tevékenység és a szakmai
munka magas színvonalának biztosítás, a kutatási folyamattal és az eredményekkel kapcsolatos
tudás megosztása (tudástranszfer).
További célja a szakkollégiumi mozgalom támogatása, mely kiterjed a hazai és nemzetközi
felsőoktatási intézmények mellett működő szakkollégiumok körére.
Az Alapítvány pénzügyileg és szervezetileg támogat kutatás, fejlesztési tevékenységeket,
oktatást, a szakkollégiumi mozgalmat és az annak bázisául szolgáló Rajk László Szakkollégiumot.
Szervezi és segíti a szakkollégiumok közötti kapcsolattartást, a hallgatók szakmai és tudományos
munkáját, a részükre szervezett kurzusokat, a szakkollégiumok rendezvényeit. Részt vesz
kiadványok és konferenciák finanszírozásában.
3. A számviteli politika főbb vonásai
Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti évet követően
beszámolót köteles készíteni. Könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében készül. Az
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Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót állít össze, melyben a mérleg és az
eredménykimutatás a 224/2000. Kormányrendelet 4., illetve 5. mellékletében foglaltak szerint
készül. A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, tárgyévet, előző éveket érintő gazdasági
események, körülmények hatásait a mérleg tartalmazza.
A mérleg fordulónapja:
A mérlegkészítés időpontja:

tárgyév december 31-e
tárgyévet követő év március 31.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló
összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:
Az Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a számviteli politikában
meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és negyedévente kerül elszámolásra.
A 100.000 Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba
vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerülnek.
Terven felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra, ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és
jelentősen meghaladja az eszköz piaci értékét, vagy megrongálódott, feleslegessé vált.
A devizás pénzeszközök értékelésekor az Alapítvány az MNB árfolyamát alkalmazza.
Az egyéb eszközsorokat az Alapítvány az értékelési szabályzatában bemutatottak alapján
értékeli.
Az Alapítvány értékhelyesbítéssel nem él, értékelési tartalékot nem képez.
A mérlegben a Saját tőke elemét képező „tárgyévi eredmény”-ből elkülönítetten mutatja ki
vállalkozási és alapcél szerinti tevékenység eredményét. Az Alapítványnak vállalkozási
tevekénysége 2016-ben nem volt.
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 2016-ban nem voltak.
Az Alapítvány a törvény előírása szerint könyvvizsgálatra nem kötelezett.
Az Alapítványi beszámoló aláírására jogosult személy
Ilyés Márton a kuratórium elnöke
Lakcíme: 1085 Budapest, Horánszky utca 6.
Aláírás módja: önálló
4. Mérleg főbb adatainak bemutatása
Eszközök
Az Alapítvány tárgyi eszközei között 660 E Ft értékű eszközt tart nyilván. A forgóeszközök értéke
288.971 E Ft, amely 355 E Ft készletből, 2.362 E Ft határidőn belüli követelésből, 270.290 E Ft
értékpapírból, 15.964 E Ft pénzeszközből áll.
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Az Alapítvány aktív időbeli elhatárolásának állománya, 1.911 E Ft, a 2016. évre időarányosan
még járó kamatot tartalmazza.
Források
Az Alapítvány induló tőkéje 100 E Ft, melyet az Alapítók a szervezet rendelkezésére bocsátották.
Tőkeváltozás 271.653 E Ft, mely az előző évek eredményét tartalmazza.
A tárgyévi cél szerinti tevékenységből származó eredmény 18.100 E Ft nyereség.
Az Alapítvány rövid lejáratú kötelezettségei között szállító kötelezettség és következő évben
esedékes adó tartozás található összesen 316 E Ft értékben.
Az Alapítvány a fordulónapon passzív időbeli elhatárolásai között az 1%-os támogatás következő
időszakokban felhasználásra kerülő részét tartja nyilván.
5. Eredménykimutatás főbb adatainak bemutatása
Az Alapítvány bevételeinek és ráfordításának alakulása (E Ft-ban):
Bevételek mindösszesen
Magánszemélyektől és gazdálkodó szervezetektől
kapott adományok és támogatások
Közhasznú tevékenység bevétele
1%-ból elszámolt bevétel
Pályázatok bevétele
Egyéb bevétel (oktatás, költségtérítés)
Kapott támogatások, adományok
Kollégiumi díj bevétel
Pénzügyi műveletek bevétele
Ráfordítások mindösszesen
Szakmai működés közvetlen költségei
Szakmai működés általános költségei
Szabó Kálmán tehetségprogram ösztöndíjak, költségek
Szakmai működés ráfordításai összesen
Épületfenntartás és kollégiumi díj elszámolás BCE-vel

61 697
24 265
6 575
5 392
2 000
1 191
39 423
14 480
7 794
43 597
16 405
7 963
5 720
30 088
13 509

6. Az Alapítvány vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata
Az Alapítvány vagyoni helyzete stabil. 2016-ban a működéséhez szükséges fedezetet biztosította,
a hosszú távú stabilitáshoz szükséges tartalék állománya növekedett. Az Alapítvány fordulónapi
vagyona 289.853 E Ft.
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7. A mérlegen kívüli tételek
Az Alapítvány mérlegen kívüli tétellel nem rendelkezik.
8. Tájékoztató kiegészítések
Az Alapítvány Kuratóriuma és a Felügyelő Bizottság tagjai a tevékenységüket önkéntesen
végezték. A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak előleget, kölcsönt, más juttatást nem
folyósított.
Az Alapítványnak 5 munkavállalója volt, statisztikai állományi létszám: 2,7 fő
Bérköltségek bemutatása:
Megnevezés
Bruttó bérköltség
Szociális hozzájárulási adó bér után:
Összes bérköltség

E Ft
6 816
1 481
8 297

Személyi jellegű egyéb kifizetések bemutatása:
Megnevezés
Megbízási díjak
Szociális hozzájárulási adó megbízási díjak után:
Adományozott ösztöndíjak
Egyéb személyi jellegű kifizetések és járulékaik
Személyi jellegű kifizetések összesen

E Ft
5 134
1 293
5 570
4 083
16 080

A beszámoló készítéséért felelős személy neve: Emődi Krisztina (Mérlegképes könyvelő. 1089
Budapest, Vajda Péter utca 7-13.) Nemzetgazdasági Minisztérium által a könyvviteli
szolgáltatókról vezetett nyilvántartási száma: 131156
A kiegészítő mellékletben nem kerültek bemutatásra azon információk, melyek a 2000. évi –
többször módosított – Számvitelről szóló törvény szerint a kiegészítő mellékletben kötelezően
szerepeltetendő adatok, azonban velük az Alapítvány nem működése szempontjából nem
relevánsak.
A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
A Rajk László Szakkollégium Alapítvány a beszámoló és a közhasznúsági melléklet közzétételére
vonatkozó kötelezettségének a kötelező bírósági közzététellel és a Rajk László Szakkollégium
honlapján történő megjelentetéssel tesz eleget.
9. Az Alapítvány 2016. évi tevékenysége
Kurzusok
A Rajk László Szakkollégium egyik legfontosabb alappillére a kurzusrendszer, ez adja a szakmai
munka gerincét. A kurzusok célja, hogy a szakkollégisták az egyetemi tanulmányaikat
4

Rajk László Szakkollégium Alapítvány

2016. év

kibővíthessék, mind elmélyülésben, mind látókör szélesítésben, ezért egy-egy félévben 15-20
különböző kiscsoportos kurzus szerveződik, társadalomtudományi témákban. Kurzusvezetőknek
az adott szakterület kiemelkedő oktatóit, szakértőit kérjük fel, ezzel biztosítva, hogy mindig friss,
és megalapozott tudást kapjanak a kurzustagok. A kurzusmunkát több szintes értékelés zárja:
magas színvonalú beszámoló dolgozatot kell leadni, amit ezután a Szakmai Munka Tanácsa
értékel formai szempontból (hivatkozások, struktúra), a tartalmi értékelést pedig egy külső
szakértőre bízzuk. Ezt követően a kurzustartó a dolgozat szóbeli védése után maga is értékeli az
adott kurzustagot. Az itt tanultakat a TDK konferencián kamatoztatják évről évre kiemelkedő
eredményekkel.
2016-ban összesen 43 kurzust szerveztünk és valósítottunk meg. 2016-ban a kollégium hallgatói
összesen 7 db I. helyezést, 6 db II. helyezést és 2 db III. helyezést értek el az egyetemi
Tudományos Diákköri Konferencián.
Előadások
A Rajk László Szakkollégiumban a kurzusrendszer mellett a szakmai fejlődés egyik fontos eszköze
az előadások szervezése. A kollégisták proaktívan, az adott kollégiumi gondolkodáshoz, aktuális
témákhoz, felmerülő kérdésekhez kapcsolódó előadásokat szerveznek. Ezek az előadások több
fórumon és formában zajlanak, vannak nyílt, mindenki számára látogatható, az egyetemen
megrendezett, és a kollégiumban megtartott, szűkebb körű előadások is. A kollégium célja, hogy
minden témában a legmegfelelőbb, legnagyobb szakértelemmel rendelkező előadót hívja meg. A
szakmai előadások mellett számos közéleti, szociális és egyéb tudományos területhez kapcsolódó
témában is tartunk előadásokat, ezáltal is hozzájárulva, hogy a kollégisták felelős értelmiségiekké
válhassanak.
Témáink többek között a következő kérdésköröket érintették: humánetológia, orosz-ukrán
helyzet, amerikai elnökválasztás, Mars-kutatás, bionika, gazdasági egyenlőtlenségek,
drogpolitika, akadémiai piac, magyar vállalatok jelenlegi helyzete.
Neumann díj
A Neumann János Díjat a Rajk László Szakkollégium diáksága 1995-ben alapította. A díjat olyan
professzoroknak ítéli oda a kollégium, akik az elméleti közgazdaságtan területén
munkásságukkal, nemzetközi elismerést vívtak ki és ezzel párhuzamosan komoly hatással voltak
a kollégisták gondolkodására, szakmai fejlődésére. A Neumann Díj azért is jelentős
nemzetközileg, mert azon kevés díjak közé tartozik, amelyekről tisztán diákok döntenek, az
alapján, hogy rájuk mekkora hatással volt az adott kutató. A díjátadót komoly előkészületek
előzik meg, a diákok felkészülnek az adott kutató munkásságából, mester kurzus szerveződik,
valamint évről évre kiadványok készülnek a díjasok munkáiból.
2016 őszén a 2015-ben választott Neumann díjas professzor, Alvin E. Roth professzor látogatott
el a Kollégiumba. 2016 évvégén Richard Thaler viselkedési közgazdászt választottuk Neumanndíjasnak, aki várhatólag 2017. év folyamán veszi át a díjat.
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Simon díj
A Kollégium másik kiemelt jelentőségű díja, a 2004-ben alapított Herbert Simon Díj, amely az
üzleti tudományok terén kiemelkedően teljesítő professzorok munkájának elismerésére szolgál.
A Herbert Simon Díj átadása a Neumann Díjhoz hasonlóan, nyilvános előadás keretében történik.
2016-ban Eric Brynjolfsson vette át az elismerést. A 2016-os Simon-díjas Jeffrey Pfeffer. Ő 2017ben veszi át a díját.
A szakkollégiumi mozgalom támogatása
Novemberben Lakitelken megszerveztünk egy találkozót, amin kb. 40 szakkollégista vett részt. A
hétvége során a különböző tudományterületek hallgatói saját szemszögükből vizsgálhatták meg
a helyi vállalkozások működését azok vezetőivel.
Konferencia
A kollégium a magyar társadalom egészének fejlődéséhez is hozzájárul azáltal, hogy mindenki
számára elérhető konferenciákat, előadásokat szervez.
Évente megrendezésre kerül az egyetem fiatal hallgatói számára is elérhető Téli Tábor, amely
valójában egy hétig tartó szakmai konferencia.
A Téli Szakmai Konferenciánkat Balatonmáriafürdőn rendeztük meg. Az előadások között
szerepelt például: Koncsik Anita: korrupciókutatás, Tóth Borbála: börtönviseltek reintegrációja,
Tóth Györgyi: családon belüli erőszakot kezelő intézmények témájú előadása.
Kétévente rendezünk Közép-Európai Konferenciát, amellyel a külföldi és magyar hallgatók
együttgondolkodását, ismerkedését szeretnénk elősegíteni. 2016-ban a 2017. évi KEK szakmai
előkészítése kezdődött meg.
Szexi Közgazdaságtan Program
A Kollégium továbbra is szervezi a Szexi Közgazdaságtan Programot, amellyel közgazdasági
témában kevésbé járatos érdeklődőknek próbál közgazdasági problémákat, megközelítéseket
átadni egyszerűen, érthetően. 2016-ben egy vidéki középiskolákat érintő programsorozatot
valósítottunk meg.
Ellátogattunk 6 vidéki városba, összesen 22 középiskolába, ahol több száz tanulóval, hallgatóval
ismertettünk meg közgazdasági alapfogalmakat és témákat. Megjelentettünk számos blogpostot
közgazdaságtani témák széles skáláján (szexikozgaz.hu).
Szabó Kálmán Tehetségprogram
A Kollégium szakmai és közösségi pillére mellett a harmadik pillér a társadalmi érzékenység.
Ennek keretében tovább folyt a munka a kollégium által alapított Szabó Kálmán
Tehetségprogram fejlesztésén, bővítésén. Egy pályázat keretében lehetőségünk nyílt arra, hogy
vidéki középiskolákban ismertessük meg a Szabó Kálmán Tehetségprogramot a végzés előtt álló
diákokkal.
E hallgatók közül többen jelentkeztek a Programba.
A program keretében a kollégium, főleg vállalati és egyéni forrásokból végzős gimnáziumi és
szakközépiskolai, hátrányos helyzetű, de kiemelkedő teljesítményű hallgatókat támogatott
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egyetemi tanulmányainak megkezdésében, ezáltal segítve, hogy a közgazdasági képzésben is
fennmaradjon a mobilitás. A pályázat nyertesei a Budapesti Corvinus Egyetem tandíjának
megfelelő összegű ösztöndíjban, ezen túl szakmai mentorálásban részesülnek.
A 2015/16-os tanév második félévében 10, a 2016/17-os tanév első félévében 7 hallgatónak
tudtuk megkönnyíteni az első egyetemi tanévét.
Civil nap
2016. május 7-én először, de hagyományteremtő céllal került megrendezésre a Társadalmi
kezdeményezések piaca című rendezvény a Rajkban. A programon civilszervezetek
mutatkozhattak be érdeklődőknek és egymásnak, melynek célja a társadalmi felelősségvállalás
kultúrájának erősítése és kommunikációs platform létrehozása.
A program keretein belül egy társadalmi problémákat feldolgozó esetmegoldó verseny is
megszervezésre került.
25 társadalmi szervezet vett részt a rendezvényen. Sikeres, jó hangulatú esemény volt, ahol a
résztvevők kifejezték szándékukat a következő években való folytatásra is.
10. Támogatási programok bemutatása
A központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból kapott minden támogatás, a más
gazdálkodótól, meghatározott, egyedi programra nevesítve kapott, a tevékenység fenntartását,
fejlesztését célzó, támogatások, adományok kerülnek bemutatásra.
NTP-FTH-15-0080
A program a Szexi közgazdaságtan és a Szabó Kálmán Tehetségprogram közös szervezésében
valósult meg, amelynek keretében országos körutat szerveztünk a közgazdaságtani ismeretek
népszerűsítése céljából középiskolások és egyetemisták számára, valamint ezen állomásokon a
Tehetségprogram is bemutatásra került. Emellett a program keretében blogposztok jelentek
meg, valamint közösségépítő tevékenységre (élménynap) került sor.
Ellátogattunk 6 (Pécs, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Eger, Zalaegerszeg) vidéki városban, 22
középiskolába, ahol több száz hallgatóval ismertettünk meg közgazdasági alapfogalmakat és
témákat rövid előadásaink keretében illetve a Szabó Kálmán Tehetségprogram lényegét,
felépítését és a jelentkezés lehetőségét.
Blogpostjaink http://szexikozgaz.hu címen tekinthetők meg.
Élménynapot szerveztünk, amelynek keretein belül az SZKTP friss ösztöndíjasai közös
programokon vettek részt csapatépítés céljából.
Budapest Bank Oktatásért Alapítvány támogatása
Az Alapítvány célja a Kollégium szakmai programjait kiegészítő közösségi és kulturális programok
szervezése. Minden egyetemi tanév lezárásaként megrendezésre kerül szakmai nyári tábor, ahol
a fő téma a tanév szakmai és közösségi munkájának értékelése.
A támogatást a "Szakmai nyári tábor 2016" nevű rendezvény megvalósítására kapta a kollégium.
A tábor Telkibányán került megrendezésre. A rendezvényen a kollégisták értékelték a
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2015/2016-os tanév szakmai munkáját, valamint Magyarországot érintő fontos társadalmi és
közgazdaságtani kérdésekről vitáztak.
Szabó Kálmán Tehetségprogram
A Szabó Kálmán Tehetségprogram keretében - 2013 óta - az Alapítvány (főleg vállalati és egyéni
forrásokból) végzős gimnáziumi és szakközépiskolai, hátrányos helyzetű, de kiemelkedő
teljesítményű hallgatókat támogat egyetemi tanulmányaik megkezdésében, ezáltal segítve, hogy
a közgazdasági képzésben is fennmaradjon a mobilitás. A pályázat nyertesei a Budapesti
Corvinus Egyetem 2 félévi tandíjának megfelelő összegű juttatásban, valamint szakmai
mentorálásban részesülnek.
2016-ban a kapott támogatásokból 17 elsős egyetemista számára biztosítottunk ösztöndíjat.
Január-februárban a 2015/2016-os tanévre felvételt nyert 10 hallgatónak, 2016. szeptemberben
a 2016/2017-es tanévre további 7 hallgatónak fizettük ki az elnyert ösztöndíj esedékes
tanulmányi félévre eső részét.
Adó 1% (2015-ben kiutalt, elhatárolt és 2016-ban kiutalt rész)
A 2015. évi, de 2016-ra elhatárolt SZJA 1%-ot közhasznú céljaink megvalósítására és a
lehetőségeken belül működési költségek fedezésére használjuk fel. Az Alapítvány szervezi és
segíti a hallgatók tudományos és szakmai munkáját. A kurzusrendszer évtizedek óta működik és
adja a szakmai munka gerincét. Részletes bemutatása jelen kiegészítő melléklet 9. pontjában
olvasható.
A támogatás 2015. évre eső részéből 10 kurzus megvalósítását tudtuk finanszírozni.,
Finanszírozott kurzustémáink: oktatásgazdaságtan, demokráciaelmélet, akadémiai íráskészség és
kutatásmódszertan, Security Studies, bevezetés az STS-be, vállalatértékelés III.,
tudományfilozófia, ökonometria.
Ez a támogatás fedezte az Alapítvány egy alkalmazottjának 2,5 havi bérét.
Az SZJA 1% támogatás 2016. évre jutó részéből 4 kurzus megvalósítását, hallgatók mentorálását,
alkalmazottak bérének egy részét fedezte az Alapítvány. Finanszírozott kurzustémáink:
vállalatértékelés I-III, kreatív írás, újságírás.

Budapest, 2017. május 23.

Kuratórium elnöke
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