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„PSZF Bagolyvár Kollégiumért” Alapítvány                                             Közhasznúsági jelentés 

1. A „PSZF Bagolyvár Kollégiumért” Alapítvány bemutatása 

A „PSZF Bagolyvár Kollégiumért” Alapítványt a 2010. szeptember 03-án módosított alapító okirat 
alapján a Fővárosi Bíróság 12. Pk. 60.722/1998/15. számú végzésével vette közhasznúsági 
nyilvántartásba 2011. március 09. napján. A Fővárosi Bíróságnál nyilvántartási száma: 7363. 

Az alapítvány neve:  „PSZF Bagolyvár Kollégiumért” Alapítvány 
Az alapítvány székhelye: 1148 Budapest, Bagolyvár u. 6-10. 

A képviselő neve és lakcíme: Bálint Imre József  7400 Kaposvár, Irányi Dániel u. 5. V/1. 

 

Az alapítvány célja:  
 
1. A Pénzügyi Számviteli Főiskolai Kar Kollégiuma tagjainak értelmiségivé válását segítő szakmai, 
tudományos és közösségi tevékenységek támogatása, szakmai és kulturális kiadványok, rendezvények 
finanszírozása, a kollégiumi hagyományok ápolása és őrzése, valamint a kollégium üzemeltetéséhez 
szorosan nem tartozó, de a komfortosítást és a szép környezetet elősegítő beruházások, beszerzések 
támogatása. 
 
2. A Pénzügyi Számviteli Főiskolai Kar Kollégiuma sportéletének támogatása, aktív közreműködés a 
különböző sportrendezvények szervezésében. 
 
3. Főiskolai programok és rendezvények támogatása. 
 
4. Kollégiumon belül olyan szakmai fórumok támogatása, amelyek szakkollégiumként is működnek. 
 

A „PSZF Bagolyvár Kollégiumért” Alapítvány közhasznú tevékenységei: 

 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

 kulturális tevékenység 

 gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 

 sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 
sporttevékenység kivételével 

 
Az alapítvány cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység 

Az alapítvány típusa: Alapítvány – kiemelkedően közhasznú szervezet 1999. január 
05-től 

Az alapítvány vagyon felhasználási módja: Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott 
tevékenységekre egyszeri támogatás formájában, valamint az alapítvány működésével kapcsolatban 
felmerülő költségekre használható fel. 
 
Az alapítvány nyílt alapítvány. 
 
A kezelő szerv tagjainak neve, lakóhelye: 

Bálint Imre József (elnök)  7400 Kaposvár, Irányi Dániel u. 5. V/1. 

Bathó Lászlóné 
szül. Sengel Anna (kuratóriumi tag) 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u. 13. 

Biri Zsuzsa (kuratóriumi tag)  3943 Bodrogolaszi, Vasút u. 63. 

Az alapító okirat kelte:   1998. július 01. 
 
A módosított alapító okirat kelte: 2010. szeptember 03. 
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„PSZF Bagolyvár Kollégiumért” Alapítvány                                             Közhasznúsági jelentés 

 
 
Az Alapítvány által kapott, vissza nem térítendő támogatások felhasználása: 

- egyebek: bankktg, irodaszerek     207 ezer Ft 
Összesen:        207 ezer Ft 

 
 
Az Alapítvány bevétele 2016. évben 150 ezer Ft magánszemélyektől kapott támogatásból és 47 ezer Ft 
NAV 1 %-os felajánlásból tevődik össze. 
 
Az Alapítvány a kapott támogatásokat az alapítványi célok megvalósítására fordította. 
 
Összefoglalva megállapítható, hogy az Alapítványnak mind bevételei, mind a kiadásai a közhasznú 
tevékenységével összefüggésben merültek fel. 
 
 
 
Budapest, 2017. április 30. 
 
 
 
Bálint Imre József 
kuratórium elnöke 


