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K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I   J E L E N T É S
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ÉVRE 



1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása 

Teljes név: 

Rövid név: 
Székhely: 

Alapító okirat kelte: 

Bírósági nyt.szám: 
Bírósági végzés kelte: 
Jogi státusz:
Nyilvántartási szám: 
Adószám: 

KSH szám:
Gazdálkodási formakód: 

Számlaszám: 

Fı tevékenység : 

2010-BEN BEFOLYT TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN 

MINDÖSSZESEN 

5. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

ÖSSZESEN 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSB İL KAPOTT TÁMOGATÁS

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

PÁLYÁZATI FORRÁS MEGNEVEZÉSE 

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS

Az alapítvány közvetlen költségvetési, úgynevezett normatív támogatásból nem részesül. 
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról. 

4. Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, 
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és 
mindezek szerveitıl kapott támogatások 

2. A szervezet könyvvezetése 

A szervezet kettıs könyvvitelt vezet. 

18017025-1-43

18017025-7220-569-01

569- Egyéb alapítvány

116006-00000000-38615962

GPKE
1112 Budapest Nagyida utca 9

2009.10.08

10954

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás valamint az alapítvány tárgyévi mérlege, 
közhasznú eredménykimutatásaa közhasznúsági jelentés 1.számú mellékletében található. 

7.Pk.60.702/2009/3

2009.11.09

közhasznú, önálló jogi személy

Névadója Dr. Gáspár Pál (1968-2008) a közgazdaságtudomány egyik kiemelkedı hazai 
mővelıje volt. Ígéretes tudományos munkásságának kiteljesedése elıtt, fiatalon távozott el. Az 
alapítvány célja Dr. Gáspár Pál emlékének megırzése, munkásságának bemutatása, valamint 
tanári, kutatói szemléletének továbbadása. Az alapítvány ennek alapján célul tőzte ki a 
magyarországi közgazdaságtudomány és közgazdasági oktatás, képzés fejlıdésének, a magyar 
gazdaság és gazdaságpolitika tudományos vizsgálatának elısegítését.

A dr Gáspár Pál Közgazdasgátudományi Emlékalapítvány 2009-ben alakult. 

dr Gáspár Pál Közgazdaságtudományi Emlékalapítvány



A befektetett eszközállománya 2010. december 31. 125
ebbıl
 - immateriális javak állománya: 125

 - tárgyi eszközök állománya: 0

A forgóeszköz állománya 2010. december 31. 426

 - követelés állomány: 0

 - pénzeszköz állomány: 426

Saját tıke: 2010. december 31. 251

A saját t ıke összegének változása az el ızı évihez képest 41

Az alapítók 210  eft-ot bocsátottak az alapítvány r endelkezésére az alapításkor

Aktív idıbeli elhatárolás: 0

Bevételek: 110

Közhasznú célú m őködésre kapott támogatásból 110

Pályázati támogatásokból: 0

Központi költségvetésbıl: 0

Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel: 0

Egyéb bevétel (banki kamat): 0

Ráfordítások: 68

Anyag jellegő: 15

Személyi jellegő: 53

Értékcsökkenési leírás: 0

Egyéb ráfordítás: 0

Rendkívüli ráfordítás: 0

Az alapítvány cél szerinti juttatásban részesült 3 magánszemélytıl, 110eFt értékben 

2010-ben végzett tevékenység. 
2010ben az alapítvány megalapította a Gáspár Pál emlékdíjat, amelyet évente, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Gazdaságpolitikai Tanszékére a TDK Gazdaságpolitikai szekció pályázatára benyújtott 
munkák közül, az alapítvány kuratóriuma által legkiemelkedıbbnek tartott tanulmány szerzıje kapja. 

Megrendezésre került az elsı Gazdasági helyzetértékelı konferencia. A rendezvény az alapítvány 
szándékai szerint hagyományteremtı lenne, minden ısszel a gazdasági élet elismert szaktekintélyeinek 
független véleményét osztaná meg az érdeklıdıkkel. 

Elkészült az alapítvány arculatterve, és 2011 tavaszra a honlap is. 

Az alapítvány vezetısége 3 fıbıl (1 fı elnök, 1 fı alelnök, 1 fı titkár) áll. A vezetı tisztségviselık 
tárgyévben juttatásban nem részesültek. 

9. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi összefoglalója
Az alapítvány 2009.11.09 óta közhasznú szervezet. A Fıvárosi Bíróság Pk60702/2009/3, 2009.11.09 
számú végzésével, 10954-es nyilvántartási szám alatt vette nyilvántartásba. Mőködési körének jellege: 
egyéb alapítvány. 

Tárgyévben végzett tevékenységek cél szerinti tevékenységek voltak. Vállalkozási tevékenységet nem 
folytatott. Közhasznú tevékenység az alapító okiratban megjelölt tevékenységre irányult. 

6. Az alapítvány pénzügyi helyzete, mőködési eredményének bemutatása

Saját tıke eleme a tıkeváltozás, a lekötött tartalék, valamint a közhasznú tevékenység tárgyévi 
eredménye. 

7. Cél szerinti juttatások 

8. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének illetve összegének kimutatása


