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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1. A társaság bemutatása: 

A társaság neve: Közösségi Építészetért Alapítvány 

Címe: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3 

Statisztikai száma: 18235269 8299 569 01 

 

(Az alapítvány neve 2021.02.02.-i dátummal Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány-ról 

Közösségi Építészetért Alapítvány-ra változott.) 

 

1.1. . Tevékenységi kör: 

A fő és fontos tevékenységek: 
TEÁOR kód Tevékenység megnevezése 

7487 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 

 

Az alapítvány bejegyzési száma: Fővárosi Bíróság, 13. Pk. 60.327/98/4. 7099 

A közhasznúsági nyilvántartásba vételi határozat száma: 13. Pk. 60.327/1998/10  

Dátuma: 1999. március 1. 

Szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0007099 

 

1.2. Alapítás (megalakulás), alapítók, alapítvány története 

 

Tevékenység megkezdésének időpontja: 1998 

Nyilvántartásba vétel dátuma: 1998.04.17. 

Alapítói vagyon: 100 ezer forint 

 

Alapító: Török Ferenc 

 

Az Közösségi Építészetért Alapítvány alapító okirata szerinti célja: 

- az építészképzés segítése, különös tekintettel a középület tervezési ismeretekre, valamint 

új oktatási módszerek kidolgozásának támogatása. 

- Szakosított tervezésoktatás bevezetésének előmozdítása, kimagasló tervezési 

eredményeket felmutató növendékek anyagi segítése, az oktatás tárgyi eszközeinek 

bővítése. 

- Az építészeti modellezés és dokumentálás anyagi támogatása. 

- Határon túli magyar diákok felsőoktatási képzésének előmozdítása, külföldi 

tanulmányutak, építészeti pályázatok finanszírozása, mesterképzős növendékek szakmai 

gyakorlatának szervezése, vendég professzorok és előadók programjainak segítése. 

- Tervezéselméleti és gyakorlati kutatások finanszírozása, kiállítási és publikációs 

lehetőségek szervezése, anyagi támogatása. 

 

A BME Építészmérnöki Kar, Középülettervezési Tanszék körébe tartozó alapítvány önálló 

titkársággal nem rendelkezik. Az Alapítvány működésével összefüggő feladatokat a 

Középülettervezési Tanszék titkársága, és a kuratórium elnöke végzi. 

 

Az Alapítvány kuratóriuma a vállalt feladatokhoz igazodva ülésezik, hozza meg döntéseit. 

Az Alapítványt kuratórium vezeti. Az Alapítványt a kuratórium felhatalmazásával a 

kuratórium elnöke jegyzi, pénzügyeit egyszemélyi aláíróként intézi. 
 

Az Alapítvány kuratóriuma: 

Balázs Mihály DLA, Fazekas Katalin DLA, Schrammel Zoltán DLA, Klobusovszki Péter 

DLA 

Az Alapítványt képviseli: Klobusovszki Péter DLA kuratóriumi elnök 

 

1.3. Egyebek  

 



Közösségi Építészetért Alapítvány  3 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! 

A beszámoló aláírására feljogosított személy: 

Neve: Beosztása: Lakóhelye: 

Klobusovszki Péter kuratóriumi elnök 1029 Budapest, Ördögárok utca 212. 

em. 1. a. 

A beszámolót összeállító –törvényben előírt képzettséggel rendelkező – személy adatai:  

Neve: Trammer Zsuzsanna; Beosztása: megbízott könyvelő 

MKVK engedély száma: 002573 Lakcíme: 1102 Budapest, Liget utca 19. 2. em. 6. 

2. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 

2.1. Alapvető információk 

 

Könyvvezetés módszere: kettős könyvvitel 

Könyvelési eljárás: Költségnem könyvelés 

A Társaság a készletekről év közben nyilvántartást nem vezet 

 

Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás 

 

2.2. A beszámolási időszak: 

 

Kezdete Vége Mérleg fordulónap 

2021.01.01. 2021.12.31. 2021.12.31. 

 

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.  

 

2.3. A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek 

összefüggnek a mérlegtételek értékelésével) 

 

Értékhelyesbítés, értékelési tartalék 

Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot nem mutatunk ki. 

 

Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából 

 

Lényegesség kritériumai 

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan 

információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a 

felhasználó döntéseit. 

 

A jelentős összegű hiba 

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - 

ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-

csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év 

mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 1 

millió forintot, akkor az 1 millió forint. 

 

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba 

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző 

üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja 

(növeli vagy csökkenti), tehát a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű 

hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 

helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők voltak.  

 

A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke 

Azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely nem haladja meg az 50 Eft-ot. 

 

A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértéke 
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A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértékét az üzleti év értékesítés nettó 

árbevételének 5 százalékában határozzuk meg. 

 

Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség 

Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában 

határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek 

arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel 

 

Amortizációs politika 

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható 

maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. 

 

Maradványérték nagysága 

Az eszköz maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére 

számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci 

értéke alapján határozzuk meg. Az ingatlanok bérleti jogára nem számolunk el 

értékcsökkenést, mivel annak értéke véleményünk szerint nem csökken, és határozatlan időre 

szól! 

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a 

maradványértéket nullának tekintjük. 

Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az 

kevesebb, mint 50 eFt, akkor az 50 eFt-ot nem éri el. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz 

csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá 

ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. 

Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla 

forint. 

 

Alkalmazott leírási módszer 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) 

viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai 

elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények 

figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést 

követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni 

 

Értékcsökkenés elszámolása 

Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy 

előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 

elszámoljuk. 

 

Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: 

A tárgyi eszközök aktiválását az analitikába az aktiválást követő hónap végéig fel kell 

jegyezni, de az értékcsökkenést csak az év végi zárás keretében kell elszámolni, - mind az 

analitikában, mind a főkönyvben - és az egyeztetést is ekkor kell elvégezni. 

 

3. Támogatások és azok felhasználása, összefoglaló a közhasznú tevékenységről: 

 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 

 

Összefoglaló az alapítvány céljainak megvalósítását segítő 

2021. évi támogatások felhasználásáról 
 

 Állami támogatások 

 

Kelet-középeurópai mesterkurzus 

Az alapítvány 2020-ban pályázatot nyújtott be Kelet-középeurópai mesterkurzus 

megvalósítására a BME Építészmérnöki Kara Középülettervezési Tanszéke III-V. évfolyam 
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számára, valamint kapcsolódó kiadványra az NKA Építőművészet Kollégiumába, melyet meg 

is nyert. Az elnyert támogatás összege (2.000.000 Ft) jelenleg az alapítvány számláján van. 

A 2020 tavaszára szervezett Kelet-Közép-Európai Mesterkurzushoz kötődően 2020 tavaszán a 

Középülettervezési Tanszék graduális hallgatói számára tervezési és kutatási kurzust 

hirdettünk, amelynek szerves része lett volna egy 4 napos tanulmányút Csehországba és 

Szlovákiába. A kurzust gerincét adó előadássorozat és tervezési/kutatási munka a járványügyi 

vészhelyzet adottságai mellett eredményesen lezajlott online keretek között. Azonban a 

külföldi tanulmányút szervezését fel kellett függesztenünk. A támogatási összeg egy részét a 

kurzus munkáját összefoglaló kiadvány szerkesztői és nyomdai munkáira fordítjuk. 

Kérvénnyel fordultunk a kiíróhoz a program határidejének meghosszabbítását kérve, illetve 

azért, hogy a járványügyi vészhelyzet miatt elmaradt utazást 2021 őszén tudjuk bepótolni. Az 

NKA mind a felhasználási jogcím módosítására, mind az elszámolási határidő 

meghosszabbítására vonatkozó kérvényt elfogadta. A korábbi utazást kiváltó, két napos, 102 

graduális hallgató és oktató számára Tokajba szervezett tanulmányút szállásköltségeit, illetve 

az utazást előkészítő program- és útikönyv szerkesztését az elnyert támogatásból tudtuk 

finanszírozni. 

A pályázat elszámolására 2022 júniusában fog sor kerülni, az elnyert támogatásnak csak 

töredékét tudta az Alapítvány felhasználni. A 2021-es évben az elnyert támogatásból 211.200 

Ft-ot fordított a program megvalósítására. 

 

Az alapítvány saját forrásból támogatta a Középülettervezési Tanszék TT3, Kiskomplex, 

Diplomatervezés kurzusainak lebonyolítását, azzal, hogy az oktatók és a hallgatók két, a 

tervezési helyszínre, Tokajba tervezett kétnapos kirándulását finanszírozta a Kelet-

középeurópai mesterkurzus szállásköltségein túl. Az első kirándulás időpontja, 2021 július 2-

3. volt, melyen a tanszék oktatói és doktoranduszai vettek részt (25 fő). A második kirándulás 

időpontja 2021 szeptember 9-10. volt, hallgatókkal együtt 102 fő részvételével. Mindkét 

kirándulást, melyek legfontosabb célja a tervezési helyszínek, és a terület tágabb kulturális, 

természeti értékeinek megismerése volt, nívós szakmai programok, épületlátogatások 

egészítették ki. A kirándulások lebonyolításához útifüzetet állítottunk össze. A félévben 

született tervekből Tokajban a Paulay Ede Színház galériáján kiállítást szeretnénk rendezni 

(2022 április). A kirándulások során a következő épületeket látogattuk meg: zsinagóga, Mád; 

Royal Borászat, Mád (Bodonyi Csaba DLA); Juliet Viktor Borászat, Mád (Varga Csaba, 

Dénes Eszter); Disznókő Borászat, Mezőzombor (Ekler Dezső); Tokaj Vár romjai; Régi zsidó 

temető, Tokaj; Füleky Pincészet, Bodrogkeresztúr, (Építész Stúdió, Félix Zsolt DLA, 

Fialovszky Tamás); Oremus borászat, Tolcsva (Sugár Péter, Selényi György); Tokaj 

Kereskedőház Zrt. Borászat palackozó üzem, Grand Tokaj, Tolcsva (Kis Péter, Dobrányi 

Ákos); Művelődési ház és könyvtár, Sárospatak, 1983 (Makovecz Imre); Művelődési ház, 

Nyíregyháza (Bán Ferenc)  

2021.09.09.-én Rudolf Mihály Tokaj város főépítésze és Kripkó László tartott előadást Tokaj 

város történetéről és a jelen fejlesztési lehetőségeiről. Az alapítvány a Középülettervezési 

Tanszéket 571.298 Ft-tal támogatta a TT3, és Kiskomplex, Diplomatervezés tantárgy 

lebonyolításában. 

 

Nyári egyetem az Őrségben 2021. 08. 26 - 30. 

A nyári egyetem ötlete azért fogalmazódott meg, hogy az első-másodéves hallgatók számára 

jelenléti programot biztosítsunk ellensúlyozandó a pandémia következményeként megvalósult 

távolléti oktatást. A tábor helyszínéül az Őrséget választottuk, egy olyan magyarországi régiót, 

mely karakteres építészeti és környezeti jegyekkel rendelkezik. Program helyszínek: Ispánk, 

Őriszentpéter, Szalafő, Pankasz, Velemér, Lendva (Szlovénia), Maribor (Szlovénia) 

Résztvevő hallgatói létszám: 20 fő, közreműködő oktatói létszám: 10 fő, meghívott előadók és 

vendégek: 6 fő 

 

Szakmai programok 

Előadások: Kronavetter Zsófia: Kortárs kerámia és építészeti kerámia; Kronavetter Péter 

Gyűjtőszenvedély; U. Nagy Gábor: Őrség regionális építészete; Breuer Anna: Vorarlberg 

építészete; Szentirmai István: Erdők, kaszálók természeti világa (kirándulással 

összekapcsolva) 
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Épületlátogatások az Őrségben: őriszentpéteri árpád-kori templom, a pityerszeri skanzen. 

őriszentpéteri Pajta, Velemér templom 

Buszos kirándulás Szlovéniában: Lendva és Maribor kortárs építészete 

 

Fontos volt számunkra, hogy a tábor alatt folyamatosan teret adjunk az alkotói 

tevékenységnek, és lehetőségük legyen a hallgatóknak a helyszín megismerésében és 

karakterének mélyebb megértésében is alkotói eszközöket használni. Ennek érdekében minden 

nap biztosítottunk dedikált időt az alkotócsoportoknak a közös gondolkodásra. A tábor elején 

négy csapatot alkottunk, négy különböző műfajra építve: melyek a kollázs, fotó, lenyomat és 

rajz voltak. Az alkotásokból a táborban és a Műegyetem K. épületében kiállítás nyílt. A 

részvevő hallgatók számára a nyári egyetem többek között az alábbi szakmai területeken 

teremtette meg a továbbfejlődés lehetőségét: 

- az Őrség regionális építészetének és táji adottságainak megismerése 

- U. Nagy Gábor építészetének megismerése 

- betekintés a közelmúltbeli és kortárs szlovén építészetbe 

- különböző eszközök és anyagok használata 

- koncepcióalkotás 

- csapatmunka és prezentációs készség fejlesztése 

Az MMA 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a projekt céljára. (Pályázati 

kód: 0545-MMA-21-P) Az alapítvány 218.887 Ft-ot fordított saját forrásaiból a nyári egyetem 

lebonyolítására. 

 

KÖZÉP_75, 

75 éves a BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszéke - jubileumi kiállítás, 

konferencia és kiadvány 

Időpontja: 2021.11.25-2021.12.12. Helyszíne: FUGA Budapesti Kortárs Építészeti Központ, 

1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5. A BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszéke 

2021 őszén ünnepelte alapításának 75. évfordulóját. A tanszék fennállása óta a magyar 

építészet egyik legismertebb és legnagyobb hatású szellemi műhelye, ahonnan számos neves 

építész pályája indult. Az alkalom és a kapcsolódó kiadvány az új tanszéki stúdió-szerkezet 

bemutatására is remek lehetőség volt. 2020 őszétől három, egymást kiegészítő stúdió-

műhelyre oszlik meg a tanszéki munka, amelyek különböző irányokból közelítik meg 

ugyanazt a témát – a közösségi építészet elméleti és gyakorlati aspektusait. A tanszéki stúdiók 

felosztása a következő: Építészet és emlékezet Stúdió, Fenntartható közösségek Stúdió 

Innovatív közösségi Terek Stúdió. 

Tágabb célunk volt, hogy a „közösségi építészet” fogalmával kapcsolatban tartsuk a 

társadalmi párbeszédet, amelynek két alappillére:  

- egy tematikus kiállítás a FUGA Budapesti Kortárs Építészeti Központban, fókuszában a 

legutóbbi évek legsikeresebb hallgatói tervei, doktori munkái, oktatói eredményei, s 

mindennek rendszerszerű, összefüggéseiben való interpretációja; 

- egy a kiállításhoz közvetlenül kapcsolódó tanulmánykötet, amely az új tanszéki módszertan 

és képzési struktúra hagyományait és legfrissebb eredményeit gyűjti össze a tanszéki stúdiók 

(emlékezet – fenntarthatóság – innováció) szemszögei felől összerendezve. (Szabó Levente 

(főszerk.), Fejérdy, Péter (szerk.); Klobusovszki, Péter (szerk.); Kronavetter, Péter (szerk.): 

Egyben a három - 75 éves a BME Középülettervezés Tanszék, Budapest, Magyarország, 

Közösségi Építészetért Alapítvány, 2021.) 

Az alapítvány pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet 

Kollégiumába (101108 altéma) a kiadvány és a rendezvény költségeinek fedezésére. 

(Pályázati adatlap azonosító: A 2027 / N 5458), melyet el is nyert 3.000.000Ft vissza nem 

térítendő támogatás formájában. Az alapítvány rendelkezésre álló forrás 455.000Ft volt. A 

kiadvány és a kiállítás végleges költségei 3.338.782Ft-ot tettek ki. A pályázat elszámolása 

2022 júniusában lesz. 

 

 Polgármesteri Hivatalok támogatása 

 - 
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 Egyéb támogatások 

 

Jung Márta Xénia 

magánszemély 10.000 Ft-ot, azaz tízezer forintot adományozott az alapítvány alapító 

okiratban foglalt céljainak megvalósítására, felhasználási feltételek nélkül. Az alapítvány az 

összeget az Őrségi nyári egyetem programjainak lebonyolítására fordította. 

 

Bord Építész Studio Kft. 

A Bord Építész Stúdió Kft. 100.000 Ft-ot, azaz százezer forintot adományozott az alapítvány 

alapító okiratban foglalt céljainak megvalósítására, felhasználási feltételek nélkül. Az 

alapítvány az összeget az Őrségi nyári egyetem programjainak lebonyolítására fordította. 

 

Török Ferenc és Balázs Mihály 

magánszemélyek (az alapítvány létrehozója és egyik kurátora) 10.000.000 Ft-ot azaz tízmillió 

forintot adományozott az alapítvány alapító okiratban foglalt céljainak megvalósítására, 

felhasználási feltételek nélkül. Az alapítvány az összeg egy részét Őrségi nyári egyetem, A 

Közép_75 programjainak lebonyolítására és a Weichinger díj alapításra fordította. 

 

 Az Épülettervezés Oktatásért Alapítvány saját programja 

 

Hallgatók díjazása 

-Az alapítvány a Középülettervezés 2. kurzus legjobb hallgatóit összesen 54000Ft értékű 

könyvutalvánnyal jutalmazta, ezzel támogatva a Középülettervezési Tanszék munkáját. 

 

Támogatott tervpályázati részvétel 

A Középülettervezési Tanszék komplexező hallgatói zh. feladatként az ARXSITE nemzetközi 

tervpályázati kiírását kapták: https://www.arkxsite.com/. A legjobb munkák készítőinek az 

Alapítvány felajánlotta, amennyiben a tervüket tovább fejlesztik, úgy a regisztrációs díj 

átvállalásával az alapítvány támogatja a terv megmérettetését a nemzetközi mezőnyben. 

Három tervező vállalta a tovább tervezést: Jaczkó Stefánia, Macsek Kata, Suri Sára. A 

megelőlegezett regisztrációs díjakat az alapítvány a pályázatok szerzőinek kifizette. Az 

alapítvány 84.602 Ft-al támogatta a három hallgató nemzetközi pályázati részvételét. 

 

Weichinger díj alapítása 

A Középülettervezési Tanszék és a Közösségi Építészetért Alapítvány ez utóbbi anyagi 

támogatásával úgy határozott, hogy egy tanszéki díjat alapít, a tanszék fennállásának 75. 

évfordulója alkalmából, Weichinger Károly Kossuth-díjas építész, a tanszék első professzora 

tiszteletére. Az alapítás kezdeményezői Török Ferenc és Balázs Mihály professzorok, 

támogatói a Weichinger-család tagjai voltak. A díj annak az építésznek adományozható, aki az 

Építészmérnöki Kar Osztatlan vagy MSc képzése keretében szerzett diplomát a 

Középülettervezési Tanszéken. Az elismerést a tanulmányi teljesítmény és a diplomamunka 

sikeressége mellett hangsúlyozottan az építészet és kultúra kapcsolatának ápolása, az építészet 

közösségi jellegének, etikai vetületének erősítése terén kiemelkedő tevékenységet folytató 

személy kaphatja. A díj egy jelvényből, az azt fogadó díszdobozból és oklevélből áll. Az első 

díjat Surján Borbála vehette át a K75 kiállítás megnyitóján 2021.11.25.-én a Fugában. Az 

alapítvány a díjhoz tartozó jelvény, díszdoboz és oklevél megterveztetésére és legyártására 

317.470 Ft-ot fordított saját forrásból. 

 

Győr-Pannonhalma kirándulás 

Az alapítvány támogatta a Középülettervezési Tanszék, Kortárs Építészműhelyek kurzus 2021 

őszi féléves szakmai kirándulását. A tárgy keretén belül két napos építész túrát szerveztünk 

Győr-Pannonhalma kortárs épületeinek bejárására. Az épületeket a helyszínen a tervezők 

ismertették. Az utazás részben vonattal, részben bérelt busszal történt. Szállásunk a győri City 

kempingben volt. 

A program:  

Győr 2021.09.17. 

https://www.arkxsite.com/
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Isteni irgalmasság templom (Győr-Kismegyer) bemutatták: Balázs Mihály-Somogyi Soma 

Katalin építészek és Bartók Ferenc bencés szerzetes-plébános; Építész műteremház az 

egyetemi campuson. Bemutatta: Czigány Tamás építész 

Pannonhalma 2021.09.18. 

tornacsarnok, Bemutatta: Gutowski Róbert építész; koncertterem, Bemutatta: Gutowski Róbert 

építész; borászat, Bemutatták: Páll Anikó, Papp Róbert építészek; Cseider-völgyi zarándok 

szállás és erdei kápolna, Bemutatták: Páll Anikó, Papp Róbert építészek; Bazilika új liturgikus 

tere, Bemutatta: Gunther Zsolt 

A túrán a két nap alatt kismértékben változó létszámban 48-55fő vett részt. Az alapítvány a 

program lebonyolításában a Középülettervezési Tanszéket 475.000Ft-al támogatta. 

 

Támogatott írószer és eszközbeszerzés 

Az alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy támogatja a Középülettervezési Tanszéket az 

oktatási munkában írószerek, oktatási segédeszközök és takarítóeszközök vásárlásával. Az 

alapítvány 264.609 Ft-ot fordított erre a célra. 

 

 Apeh Szja. 1% támogatás 

 

A 2020. évi szja 1%-os felajánlásokból a NAV 94.907,- Ft-ot utalt az Alapítvány számlájára. 

Az összeget az Alapítvány a nemzetközi hallgatói tervpályázati nevezési díjak támogatására és 

az Őrségi nyári egyetem programjának lebonyolítására fordította. (84.602Ft+10.305Ft) 

 

Az Alapítvány programjai minden alkalommal nagyszámú érdeklődő jelenlétében zajlottak. 

 

Az alapítvány sem a vezető testület tagjainak, sem a kuratórium elnökének, sem más 

személynek juttatást nem adott. 

 

 

Kelt: Budapest, 2022-04-20  PH.       

      ………..…………………………………….. 

      Klobusovszki Péter DLA Kuratóriumi elnök 


