KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2020. év
A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány - közhasznú szervezet 2020. évi egyszerűsített éves
beszámolójához
Az Alapítvány bemutatása:
- neve: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
- címe: 1016 Budapest, Somlói út 49-53.
- adószáma: 18157918-2-41
- KSH száma: 18157918-8559-569-01
1.1. Az alakulás fő célja:
A kiemelten tehetséges fiatalok támogatásának ügye olyan alapvető fontosságú közérdek,
mellyel a magánalapítványként létrehozott Tihanyi Alapítvány, mai nevén Mathias Corvinus
Collegium Alapítvány 25 éve foglalkozik.
A Magyar Országgyűlés az elmúlt negyedévszázad a munkájának az eredményességét ismerte el
2020-ban, amikor az Mathias Corvinus Collegiumot (MCC) választotta az egységes szakmai
elvek mentén működő kárpát-medencei tehetséggondozás jövőbeni bázisául, amelyhez erőforrást
is biztosított. A Kormány a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a
Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020.
évi XXVI. törvény értelmében, a Magyar Állam nevében 2020. május 22. napján csatlakozott az
Alapítványhoz. Az Alapítvány alapító okiratának II. pontja értelmében az Alapítvány alapítója
Tombor Balázs, míg az Alapítványhoz csatlakozó a Magyar Állam.
A tehetséggondozás egyrészt jelent ingyenes, magas színvonalú képzéseket, közösségépítést.
Másrészt az azokat kiegészítő, azok eredményeként létrejövő szellemi műhelymunkát:
könyvkiadás, konferenciák, publikációk, médiaszereplések, kerekasztal-beszélgetések,
mobilitási programok. Ezeknek köszönhetően az MCC tudásközponttá válik Magyarországon.
Az MCC nem versenytársa, nem alternatívája a közoktatási és a felsőoktatási intézményeknek,
független azoktól.
Az MCC minden korosztálynak kínál fejlődési lehetőséget. Az MCC az általános iskola felső
tagozatán, a középiskolákban, a felsőoktatásban tanuló tehetséges diákoknak vagy a már
diplomával rendelkező fiatal felnőtteknek ad képzést, aminek köszönhetően a diákok a
hagyományos oktatási rendszerben is jobban tudnak teljesíteni. Az MCC-ben nem tömegoktatás,
hanem egyénre szabott és kiscsoportos munka folyik. Az MCC célja egy azon túlmutató tudás és
különleges szemléletmód biztosítása a fiataloknak érdeklődésüknek megfelelően.
Összességében az MCC az ország iránt elkötelezett, a helyi közösségekért tenni akaró,
honfitársaikért és a környezetükért felelősséget érző fiatalokat támogatja abban, hogy a bennük
rejlő tehetséget – társadalmi és kulturális helyzetüktől függetlenül – kibontakoztathassák és azt
saját maguk, hosszú távon pedig a magyarság javára kamatoztathassák.
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1.2. A Beszámoló nyilvánossága:
A Számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések
megtekinthetők az Alapítvány honlapján: www.mcc.hu oldalon.
l.3. A tevékenység folytatása:
A mérlegkészítés napjáig a közhasznú tevékenység folytatásának ellentmondó tényező,
körülmény nem állt fenn, az Alapítvány a belátható jövőben is fönn kívánja tartani működését.
Az Alapítvány célja, hogy szakmai programjai a Kárpát-medence 35 helyszínén elérhetővé
váljanak, és a 2020-as létszámok megtöbbszörözésével, egyidejűleg 10 000 tehetséges magyar
tehetség számára biztosítson kibontakozási lehetőséget. Jelenlegi szakmai tevékenység földrajzi
kiterjesztése mellett folytatjuk közhasznú, a társadalom általános tudásszintjét növelő
tevékenységeinket.
1.4. Alkalmazott számviteli szabályok:
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra.

2. A számviteli politika alkalmazása:
2.1. A könyvvezetés módja:
A törvényi előírásoknak megfelelően kettős könyvvezetés.
Az Alapítvány a Számviteli törvény, valamint 479/2016. (XII. 28.) Korm.rend. szerinti egyéb
szervezetek számára előírt tagolású egyszerűsített éves beszámolót készíti, melyet kettős
könyvvitellel támaszt alá. 2020. évre az Alapítvány könyvvizsgálatra kötelezett.
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása
megbízott külső szolgáltató feladata. Octopus Office Kft. Olajos Gergely Dávid ügyvezető
(regisztrációs száma: 167506).
Az Alapítvány átlagos statisztikai létszáma 120 fő, az Alapítvány tagjainak és vezető
tisztségviselőinek többsége vállalt feladatukat ellenszolgáltatás és juttatás ellenében végzik.
2.2. Beszámoló formája és típusa:
Az Alapítvány a tárgyidőszakban egyszerűsített éves beszámolót készít, mely Mérleget,
Eredménykimutatást és Kiegészítő mellékletet tartalmaz, a magyar Számviteli szabályok szerint.
Jelen Számviteli beszámolót magyar nyelven kell elkészíteni.
Az Alapítvány a vonatkozó értékhatár előírásoknak megfelelően a 2020. évi beszámolóját - a
korábbi üzleti évektől eltérően, melyek ezer forintban kerültek kimutatásra- millió forintban
készítette el, oly módon, hogy az előző évi adatokat is a kerekítési szabályok szerint millió
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forintra kerekítette, ez által az összehasonlíthatóság biztosított.
2.3. Könyvvezetés pénzneme:
Az Alapítvány könyveit forintban, a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti.
2.4. Működési év:
Jelen beszámoló a 2020.01.01 - 2020.12.31.-ig tartó időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja
2020.12.31.
A mérlegkészítés időpontja: 2021.05.21.
2.5. Értékcsökkenés elszámolása:
Az évenként elszámolandó eszközváltozások (értékcsökkenés) megtervezése, az egyedi eszköz
várható használata, ebből adódó élettartalma, fizikai és erkölcsi avulása figyelembevételével
történik. Leírása időarányos módszerrel történik. A 100.000 Ft alatti tárgyi eszközök azonnali
leírásra kerülnek.
Az értékcsökkenési leírás az alábbi kulcsok alkalmazásával történik:
Immateriális javak 3 év, 33%
Ingatlanok, bérlelt ingatlanon végzett beruházások 2%, 6%
Egyéb járművek 20%
Oktatási és kollégiumi eszközök 14,5%, 50%, 33%
Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések 14,5%, 50%, 33%
Egyéb berendezések, felszerelések (nem irodai) 14,5%, 50%, 33%
A támogatások esetén a szerződésben meghatározott feltételek miatt, a fenti leírási kulcsoktól
eltérő mértékű leírási kulcs is alkalmazásra kerülhet.
2.6. Jelentős összegű hiba
Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az 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 nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor
az 1 millió forintot. A hibák hatásait az egyes üzleti évekre külön-külön kell meghatározni,
jelentőségét eszerint kell vizsgálni. Jelentős összegű hiba esetén a feltárt hibák hatása a feltárás
évének beszámolójában - az előző évi adatok változatlanul hagyásával - nem a tárgyévi adatok
között, hanem elkülönítetten, külön értékoszlopban kerül bemutatásra (lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó módosítások). Több üzleti évet érintő módosítás esetén is - amennyiben az egyes évek
értékadataira gyakorolt hatás alapján van jelentős összegű hiba - a korábbi évek módosítását a
feltárás évének mérlegében és az eredménykimutatásában összevontan, egy értékoszlopban kell
bemutatni, a jelentős összegű hibák egyes üzleti évekre vonatkozó részletező adatait amennyiben annak elkészítése előírás - a kiegészítő mellékletben kell bemutatni.
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2.7. Eszközök értékelése
Tárgyi eszközök értékelése
A tárgyi eszközöket a könyvekbe bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken vesszük állományba.
Az apportként átvett tárgyi eszközök a bekerüléskor a rendelkezésre bocsátás időpontjában
érvényes forgalmi értéken kerülnek kimutatásra. Értéknövelő bekerülési értékként kell
figyelembe venni a meglévő tárgyi eszközön végzett beruházást, illetve a tárgyi eszköz
felújítását. A mérlegben az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett,
a visszaírással növelt bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken kell szerepeltetni.
Befektetett pénzügyi eszközök értékelése
Az Alapítvány a befektetett pénzügyi eszközök között tartós részesedésként azokat a
tulajdonviszonyt kifejező értékpapírokat mutatja ki, amelyeket az Alapítvány hosszabb távú (egy
évet meghaladó) befektetési céllal szerez meg, tart magánál. A tartós részesedést a bekerüléskor
abból a szempontból kell vizsgálni, hogy ez kapcsolt vállalkozással szembeni cégben lévő
részesedés-e vagy sem, illetve fennáll-e a jelentős tulajdoni részesedés. Ennek megfelelően kell
elkülöníteni a könyvviteli elszámolásokban a részesedéseket. A befektetett pénzügyi eszközöket
a könyvekbe beszerzési értéken vesszük állományba. Az apportként átvett részvények a
bekerüléskori forgalmi értéken kerülnek kimutatásra. Az alapításkor, a tőkeemeléskor a jegyzett
tőke fedezeteként, a jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként átvett/teljesített nem pénzbeli
(vagyoni) hozzájárulás bekerülési (beszerzési) értéke az átvett (kapott) eszköz alapító okiratban,
vagy annak módosításában meghatározott, rendelkezésre bocsátás időpontjában érvényes
forgalmi értéken került kimutatásra.
A részesedések könyv szerinti értékét a vezetőség az üzleti év végén felülvizsgálja, ellenőrzi,
hogy szükséges e az átértékelés elvégzése. Amennyiben a befektetésnek a mérlegkészítéskori
piaci értéke jelentősen és tartósan alacsonyabb, értékvesztés kerül elszámolásra. Amennyiben
magasabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt
értékvesztés erejéig visszaírás kerül elszámolásra.
A valuta-és devizatételek értékelése
A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett
pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség
forintértékének meghatározásakor az alábbiak szerint járunk el:
A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell
forintra átszámítani.
Az előzőekben előírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a hitelintézet, illetve a Magyar
Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és
kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ez esetben a valuta szabadpiaci árfolyamán kell
forintra átszámítani.
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2020.12.31.-i mérleg adatok (M Ft-ban):

185
16
165
4

Tárgyév
(2020.12.31)
293 439
6
4 211
289 222

566
26
23

131 046
41
30

517

130 975

2

6

753

424 491

69
2
28

424 031
424 036
67

25
14

-73
1

0

0

F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

101

280

101

280

G. Passzív időbeli elhatárolás

583

180

FORRÁSOK ÖSSZESEN

753

424 491

3.1 Adatok változása (Mérleg)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolás
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény alaptev.-ből
V. Tárgyévi eredmény váll. tev-ből
E. Céltartalék

Előző év
(2019.12.31)
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Mérleg adatok részletezése
A/Befektetett eszközök
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (M Ft-ban)
Immateriális javak
Tárgyi eszközök /ingatlanok nélkül/
Ingatlan
Befejezetlen beruházás
Beruházásra adott előlegek
Befektetett pénzügyi eszközök
Összesen:

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS (m Ft-ban)
Terv szerinti értékcsökkenés lineárisan:
Egy összegbe leírt kis összegű tárgyi eszköz:
Összes elszámolt értékcsökkenés:

nyitó érték növekedés csökkenés záró érték
16
13
23
6
42
48
30
60
123
4 041
28
4 136
0
4
0
4
0
11
0
11
4
289 218
0
289 222
185
293 335
81
293 439

62
19
81

Az Alapítvány immateriális javainak értéke 6 M Ft. A 2020-as évben több beruházást is
megvalósított összesen 13 M Ft értékben:
- FIT Programhoz kapcsolódó e-learning rendszer fejlesztése
- Intézményi és tematikus honlap fejlesztése
- Informatikai beruházások
A tárgyi eszközök értéke 4 211 M Ft. A tárgyi eszközök értéke az értékcsökkenést is
figyelembe véve csökkent az előző évhez képest. 2020 évben megvalósított beruházások: az
Alapítvány tevékenységének bővüléséhez és a programok megvalósításához szükséges eszközök,
ezek jellemzően az oktatási tevékenységhez kapcsolódó eszközök, valamint az online oktatás
megfelelő színvonalának biztosításához szükséges stúdió eszközök.
Emellett az új munkavállalók részére kialakított munkaállomások bútorainak, valamint IT
és telekommunikációs eszközeinek a beszerzése is a tárgyi eszközök között szerepel.
Az Alapítvány tulajdonába került a csatlakozó Magyar Állam által az alapítói okiratban
foglaltaknak megfelelően, alapcél szerinti hasznosítás céljából, csatlakozói vagyoni juttatásként
átadott a Budapest belterület 5177/1 helyrajzi számon felvett, természetben az 1016 Budapest, I.
kerület, Szent Sebestyén köz 1., Budapest, I. kerület Somlói út 49-53., 1016 Budapest, I. kerület,
Alsóhegy utca 10-16. alatt található kivett udvar és oktatási intézmény megnevezésű ingatlan. Az
Alapító Okiratban meghatározottak szerint az ingatlan bekerüléskori nettó forgalmi értéke a
rendelkezésre bocsátás időpontjában 4.040 M Ft, melyből a felépítmények értéke: nettó 756M Ft, a
telekértéke: nettó 3.284 M Ft.
Az Alapítvány jogosult az ingatlant hasznosítani. Amennyiben az Alapítvány az ingatlant
értékesíti, a tulajdonjogának átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek
kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány az Alapító Okiratban és az MCC tv.-ben
meghatározott célok és feladatok megvalósítására köteles fordítani.
A befektetett pénzügyi eszközök értéke 289 222 M Ft. A 2019-es évhez képest változás,
hogy a Magyar Állam, mint csatlakozó fél a csatlakozói vagyoni juttatásként átadott az Alapítvány
részére 81.942.946 db MOL „A” sorozatú részvényt és 18.637.486 db Richter „C” sorozatú
részvényt. Az Alapító Okiratban szereplő forgalmi érték a rendelkezésre bocsátás napján érvényes
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árfolyam szerint került meghatározásra, ez alapján a részvények bekerülési értéke az alábbi
táblázatban kerül bemutatásra:

Gazdasági
társaság
megnevezése
MOL
Magyar
Olaj- és
Gázipari
Nyrt.
Richter
Gedeon
Vegyészeti
Gyár Nyrt.

Részvények
darabszáma

Részvények
árfolyama a
Forgalmi értéke az
rendelkezésre
Alapítvány részére
bocsátás időpontjában történő rendelkezésre
(Ft/db)
bocsátás időpontjában

Részvények
típusa

"A" sorozatú
részvény
81 942 946 (HU0000153937)

1 928

157 985 999 888 Ft

"C" sorozatú
részvény
18 637 486 (HU0000123096)

7 040

131 207 901 440 Ft

Az Alapítvány Számviteli Politikájával összhangban az Alapítvány úgy ítélte meg, hogy a
részvények könyv szerinti értéke megfelelő, nem szükséges értékvesztés képzése.
A vidéki ingatlanok üzemeltetése és felújítása céljából az Alapítvány 2020. decemberében
megalapította az Arrabona Talentum Kft., Avas Talentum Kft., Debretinum Talentum Kft.,
Gerhardus Talentum Kft., Grana Talentum Kft., Partiscum Talentum Kft., Pelso Talentum Kft., és
Sopianae Talentum Kft. projektcégeket 3-3 M Ft jegyzett tőkével. A visszatérítendő tanulmányi
kölcsön tőke állománya 4 M Ft, melyből az egy éven belül esedékes rész átsorolásra került, így a
követelések között került kimutatásra.
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI
ESZKÖZÖK (M Ft-ban)
Részvények
Tulajdoni részesedések - üzletrészek
Tanulmányi kölcsön
Összesen:

nyitó érték növekedés csökkenés záró érték
0
289 194
0
289 194
0
24
0
24
4
0
0
4
4
289 218
0
289 222

Az MCC tv. 3. § (4) és (5) bekezdései értelmében a fent bemutatott részvények
elidegenítésére irányuló szándék esetén, az elidegenítési szándékkal érintett vagyonelemek
megvásárlására a Magyar Államnak ajánlatot kell tenni, amelyre tekintettel a Magyar Államot a
jelen Alapító Okiratban előírt módon meghatározott piaci áron vételi jog, illetve annak biztosítására
elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.
A piaci ár, amelyen a fenti vagyonelemek elidegenítésére irányuló szándék esetén a Magyar
Államot vételi jog illeti meg, az alábbiak szerint határozandó meg: a Miniszterelnökséget vezető
miniszterhez eljuttatott, vonatkozó tárgykörben kiállított nyilatkozat közlésének napját megelőző
120 nap tőzsdei kereskedelemben kialakult átlagárfolyama, kivéve, ha a kuratórium a nyilatkozat
kiállítását megelőző 15 napon belül a kuratóriumi tagok egyszerű többségének határozatával ettől
eltérő alkalmazandó piaci árat határoz meg.
A vételi jog tekintetében a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez eljuttatott nyilatkozattal
kell a Magyar Állam részére ajánlatot tenni. Amennyiben a Miniszterelnökséget vezető miniszter a
nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a vagyonelem tekintetében a
Magyar Állam a vételi jogával nem kíván élni, vagy ha a nyilatkozat közlésétől számított 90 napon
belül nem tesz nyilatkozatot, úgy a Magyar Állam vételi joga megszűnik.
A fenti vagyonelemek elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek
kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány az Alapító Okiratban, a KEKVA tv.-ben
és az MCC tv.-ben meghatározott célok és feladatok megvalósítására köteles fordítani.
7

B/Forgóeszközök
Készletek: 41 M Ft
KÉSZLETEK (M Ft-ban)
Késztermékek
Félkész termékek
Göngyöleg

nyitó érték
15
8
0

Idegen helyen tárolt
bizományba átadott könyvek
Készletekre adott előleg
Összesen:

növekedés
24
22
0

csökkenés
22
16
0

záró érték
17
14
0

3

7

0

10

0
26

0
53

0
38

0
41

A készleten lévő kötetek a 2020-as év során, kiadási évek szerinti bontásban:
2011. év
Felsőoktatás Magyarországon és a világon
2013.év
MCC Évkönyv (magyar nyelvű)
MCC Tudástár 1
MCC Leadership Reader
MCC Tudástár 2
Vezetés a válság idején
2014.év
MCC Angol évkönyv
Lámfalussy Sándor - Az euró bölcse
Elit, képzés, trendek
2015.év
A közgazdaságtan megváltása
Törvény, Jog, Igazság (Széll Kálmán életműve)
2017.év
MCC Tudástár 3
Lépésről lépésre a boldogsághoz
Genezys (Változó kisebbség)
2019.év
Ezer éve Európa közepén – A magyar állam karaktere (Szerk: Orbán Balázs és Szalai Zoltán)
Giró-Szász András: Gondolat és erő
Magyar politikai Enciklopédia
MCC Tudástár 4
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2020.év
Magyar Hősök
Dúró József: Előzés jobbról
Orbán Balázs: A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye
Limen Journal of the Hungarian Migration Research Insitute
Boston Politics (félkész termék)
Grégor Puppinck „Les droits de l’homme dénaturé” (félkész termék)
Magyarország 2020 (félkész termék)
Pap Milán kötet (félkész termék)
A készletekre az Alapítvány értékvesztést nem számolt el. A bizományba átadott készlet
könyvesboltokban található.

Követelések
(M Ft-ban)

2019.12.31

2020.12.31

23

30

KÖVETELÉSEK ( M ft-ban)
Vevő követelések
Adott előleg
Munkavállalókkal szembeni
követelés
Költségvetési kiutalási igények
Óvadék, kaució
Egyéb követelés
Összesen:

nyitó érték növekedés csökkenés
záró érték
2
32
31
0
7
0
0
0
7
14
23

4
8
1
72
124

3
0
1
82
117

3
7
1
8
7
4
30

Az Alapítvány év végi követelésállománya 2020.12.31-én 30 M Ft volt, ami növekedést jelent a
tavalyi évhez képest. A vevőkövetelés 3 M Ft, a szállítói követelés 2 M Ft. Az állomány egy része
része költségvetéssel szembeni követelés 8 M Ft. A fennmaradó követelést részben a bérlet
ingatlanokra, eszközökre adott 7 M Ft kaució (Kecskemét, Pécs, Veszprém Szolnok, Miskolc,
Budapest, Beregszász telephelyek, kolozsvári bérlemény és nyomtatók) teszi ki. Az egyéb fennálló
követelések tételei: átsorolt tanulmányi kölcsön (1 M Ft), szolgáltatásra adott előleg (7 M Ft), egyéb
követelés (2 M Ft).

Pénzeszközök
(M Ft-ban)

2019.12.31

2020.12.31

517

130 975

Pénzeszközök összesen: 130 975 M Ft
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PÉNZTÁR
HUF
EUR
GBP
RON
UAH
USD

Összes készpénz eszköz:

PÉNZESZKÖZÖK (M Ft-ban)
Pénztár - HUF
Pénztár - Valuta
Bank - HUF
Bank - Deviza
Összesen:

egyenleg
0 M Ft
1 M Ft
0 M Ft
0 M Ft
1 M Ft
0 M Ft

BANK
egyenleg
Erste Bank/HUF1
36 458 M Ft
Erste Bank/HUF2
1 M Ft
Erste Bank/HUF3
0 M Ft
Erste Bank/HUF4
1 M Ft
Erste Bank/HUF5
0 M Ft
Erste Bank/HUF6
0 M Ft
Erste Bank/HUF7
0 M Ft
Erste Bank/HUF8
0 M Ft
Erste Bank/HUF9
0 M Ft
Erste Bank/HUF10
0 M Ft
Erste Bank/HUF11
0 M Ft
Erste Bank/HUF12
94 500 M Ft
Erste Bank/EUR
10 M Ft
Erste Bank/RON
3 M Ft
2 M Ft Bankszámlán lévő pénzeszközök: 130 973 M Ft

nyitó érték
7
2
500
8
517

növekedés
34
0
132 091
45
132 170

csökkenés
41
0
1 631
40
1 712

záró érték
0
2
130 960
13
130 975
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C/ Aktív időbeli elhatárolások
(M Ft-ban)

2019.12.31

2020.12.31

2

6

Az aktív időbeli elhatárolások összege 6 M Ft, melyből a 2020 évet érintő bevétel, 4 M Ft, a
költségek, ráfordítások elhatárolása 2 M Ft.

D/ Saját tőke
SAJÁT TŐKE (M Ft-ban)
Induló tőke / Jegyzett tőke
Tőkeváltozás / Eredmény
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék

Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték
2
424 034
0
424 036
28
39
0
67
0
0
0
0
0
0
0
0

Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből (közhasznú
tevékenységből)

25

0

98

-73

Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből

14

0

13

1

Saját tőke összesen:

69

424 073

111

424 031

Az Alapítvány saját tőkéje pozitív: 424 031 M Ft.
A jegyzett tőke a Magyar Állam csatlakozásával 424 036 M Ft-ra emelkedett. A 2020. évi
tőkenövekmény a csatlakozói vagyoni juttatásként az Alapítvány részére átadott 81.942.946 db
MOL „A” sorozatú részvényből (157 986 M Ft) és 18.637.486 db Richter „C” sorozatú részvényből
(131 208 M Ft), valamint az átadott 1016 Budapest, I. kerület, Szent Sebestyén köz 1., Budapest, I.
kerület Somlói út 49-53., 1016 Budapest, I. kerület, Alsóhegy utca 10-16. sz alatti ingatlan értékéből
(4 040 M Ft) és pénzbeli vagyoni juttatásból (130 800 M Ft.) tevődik össze.
Tőkeváltozás az évben 67 M Ft, amely az Alapítvány eddigi működéséhez kapcsolódó, eddigi éves
eredmények összegyenlege.
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -73 M Ft, mely az Alapítvány közhasznú bevételei
(kollégiumi díjak, kapott pályázati és egyéb támogatások) és az alapcél szerinti tevékenységhez
kapcsolódó kiadások különbözetéből adódik.
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 1 M Ft. Az Alapítvány 2020. évi vállalkozási
tevékenységei elsősorban a képzési – oktatási tanácsadás, illetve a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság felé továbbszámlázott közüzemi díjak és informatikai szolgáltatás. A vállalkozási
tevékenység eredménye a tényleges vállalkozási bevétel és a felmerült vállalkozási költségek
különbözete.
A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
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E/ Céltartalékok
(M Ft-ban)

2019.12.31

2020.12.31

0

0

A 2020. évben nem volt céltartalék képzés.

F/ Kötelezettségek
Rövidlejáratú kötelezettség: 280 M Ft
(M Ft-ban)

2019.12.31

2020.12.31

101

280

Az Alapítvány a 2020-as évet 62 M Ft szállítókötelezettséggel zárta. A rövidlejáratú kötelezettség
tartalmazza a kollégisták által befizetett kaució összegét (4 M Ft), amely a diákok kiköltözésével
visszafizetésre kerül. Az évet továbbá 90 M Ft munkabér és 98 M Ft járulék- és adófizetési
kötelezettséggel zártuk, melyek a 2020. decemberi számfejtéshez tartoznak – ezek kifizetésének
esedékessége 2021. január volt. Az általános forgalmi adó kötelezettség összege 2 M Ft, az egyéb
kötelezettségek 24 M Ft. Az előzőév és a tárgyév közötti növekedés főként a munkavállalók
létszámának változásából adódó bér és járulék növekedéséből következik.

G/ Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások:
(M Ft-ban)

2019.12.31

2020.12.31

583

180

Áthúzódó költségek: 34 M Ft. Ezek a költségek azok a közüzemi illetve működési költségek,
igénybe vett szolgáltatások, melyeket a tárgyévet követő évben kapott Alapítványunk, de
számvitelileg a tárgyévet terheli, valamint elhatárolásra került a 2021 évben számfejtett, de 2020
évre vonatkozó megbízási díjak és azok szociális hozzájárulási adójának összege: 3 M Ft.
Az elhatárolt egyéb bevétel értéke 82 M Ft.
Halasztott bevételek: 61 M Ft, ez a már elnyert támogatások még fel nem használt része, melyeket
a következő évben a fejlesztések és beruházások értékcsökkenésének arányában fogunk bevételként
elszámolni. Ez a sor tehát a vissza nem térítendő támogatási bevétel azon része, amelyet az
Alapítvány például tárgyi eszköz vásárlására fordított. Ez az értékcsökkenéssel összhangban kerül
majd visszaírásra a bevételek közé.
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A táblázat a mérlegadatok összetételét mutatja be a Mérleg szerkezetének megfelelően.
ZÁRÓMÉRLEG 2020.12.31-én (M Ft-ban)
a. Eszközök összesen
befektetett eszközök
forgóeszközök
aktív időbeli elhatárolás
b. Források összesen
saját tőke

424 491
293 439
131 046
6
424 491
424 031

kötelezettségek és céltartalékok

280

100,00%
69%
31%
0%
100,00%
100%
0%

passzív időbeli elhatárolás

180

0%

Eredménykimutatás
A/ Összes közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú célú működésre kapott támogatások, adományok:
Központi költségvetéstől: 99 M Ft, a Miniszterelnökség, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és az
Emberi Erőforrások Minisztérium támogatásának 2020. évre jutó része.
Egyéb gazdálkodó szervezettől kapott támogatás, adomány: 1 M Ft.
Adomány magánszemélyektől: 0 M Ft.
SZJA 1%-ból származó adományok: 1 M Ft
Pályázati úton elnyert támogatás 2020 évre jutó része: 341 M Ft. A támogatások jelentős része a
Batthyány Lajos Alapítványaitól kapott vissza nem térítendő támogatások.
Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 18 M Ft, a bentlakó kollégistáink által fizetett
kollégiumi díjak és a kiadványokból befolyó bevételek.
Egyéb bevétel: 2 M Ft, a 2020-es év során befizetett a késedelmi kamatok, díjak, kártérítések, előző
évek korrekciója.
Pénzügyi műveletek bevételei: 1 217 M Ft
Az Alapítvány pénzügyi műveleteinek bevétele 1 175 M Ft RICHTER GEDEON Nyrt. részvények
után kapott osztalékból, 40 M Ft kapott banki kamatból, és 2 M Ft átváltási, átértékelési
árfolyamnyereségből adódik.

B/ Vállalkozási tevékenység bevétele
Vállalkozási tevékenység bevétele: 7 M Ft
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal való megállapodás szerint a két intézmény között a
közüzemi díjak megosztva kerülnek kifizetésre, melyek háromhavi rendszerességgel kerülnek
átszámlázásra, valamint a tárgyévben végzett Webfejlesztési tevékenységből adódik össze.
Webfejlesztésből származó bevétel 4 M Ft.
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Továbbszámlázott közüzemi díj bevétele 3 M Ft.
A vállalkozási tevékenység bevétele nem érte el a társasági adó szerinti határt, így az Alapítvány
2020 évben nem fizet társasági illetve iparűzési adót.
Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és
nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. Az Alapítvány vezetőségének
nincs tudomása olyan körülményről, amelyből az Alapítványnak ilyen címen jelentős
kötelezettsége származhat.

ADATOK VÁLTOZÁSA (Eredménylevezetés, M Ft-ban)
1. Összes közhasznú tevékenység bevétele
2. Vállalkozási tevékenység bevétele
3. Közhasznú tevékenység ráfordításai
4. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
5. Tárgyévi pénzügyi eredmény (közhasznú tev.)
6. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

2019. év
1 169
21
1 144
7
25
14

2020. év
1694
7
1767
6
-73
1

Az Alapítvány költségeinek csoportosított összesítése M Ft-ban:
Anyagjellegű költségek:
Üzemanyagköltség
Villamos energia, víz-, gázfelhasználás
Irodaszer, nyomtatvány
Fogyóanyagok, tisztítószer
Szakkönyv, folyóirat, újság
Egyéb anyagköltség
Fuvarozás, szállítás
Ingatlan bérleti díjak
Eszköz bérleti díjak
Egyéb bérleti díjak
Javítás, karbantartás költsége
Telefon, internet
Utazási és kiküldetési költségek
Könyvelési díj
Ügyvéd, közjegyző
Könyvvizsgálat díja
Tanácsadási díj, lektorálás, fordítás
Adminisztrációs szolgáltatás
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
Lektorálás, tolmácsolás, fordítás
Rendezvényszervezés, személyszállítás
Szállásköltségek
Útiköltségek
Nyomdai szolgáltatás, fénymásolás
Hirdetés, reklám, propaganda

2019.12.31.
557
2
17
3
3
0
4
1
46
14
0
19
5
18
2
8
1
36
0
1
0
73
27
59
16
35

2020.12.31.
573
2
19
4
4
1
4
1
46
1
0
24
6
6
3
36
1
64
0
15
7
72
8
18
21
42
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Közüzemi költségek (csatorna, hulladék)
Postaköltség
Üzemeltetési költség, Portaszolgálat
Takarítás
Oktatási szolgáltatások
Informatikai szolgáltatások
Egyéb igénybevett szolgáltatások
Hatósági díj, illeték
Biztosítási díjak
Bankköltség
Közvetített szolgáltatások

Személyjellegű költségek:

4
1
0
15
107
6
25
0
1
3
5

2019.12.31.
503
360
79
64

Bérköltség, megbízási díjak
Személy jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok

Egyéb ráfordítások:

2019.12.31.
7
0
0
1
0
5
1

Káreseménnyel kapcsolatos kifizetés, késedelmi kamat
Terven felüli értékcsökkenés
Adók, illetékek
Hiányzó, megsemmisült készlet
Sajátos egyéb ráfordítások
Különféle egyéb ráfordítás

5
3
28
17
35
28
42
0
2
5
3

2020.12.31
1087
906
41
140

2020.12.31.
31
0
0
1
0
30
0

A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatói:
2019.12.31. 2020.12.31.
Eladósodottság mutatója

A saját tőke növekedésének aránya

Saját tőke és a bef. eszközök aránya

Likviditási mutató

Követelések és rövid lej. köt. aránya

Kötelezettség/
Saját tőke

147,95%

0%

Saját tőke/
Jegyzett tőke

2428,3%

100%

37,10%

144,5%

5,57

468,02

23,29%

10,71%

Saját tőke/
Befektetett eszközök
Forgóeszközök/
Kötelezettségek
Követelések/Röv.lej.köt
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FORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK
Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi
CVI. törvény alapján a Magyar Állam az alábbi táblázatban meghatározott ingatlanokat az
Alapítvány tulajdonába adta, az ingatlanok tulajdonba vétele és az Alapítvány könyveibe való
bekerülése a fordulónapot követően történt meg.

Hrsz.

Tulajdoni hányad

Terület (m2)

17535

1/1

2 574

17550

1/1

352

Révfülöp (belterület)

799/1

1/1

43 496

Révfülöp (belterület)

799/2

1/1

63 779

Révfülöp (belterület)

1171

1/1

25 619

Révfülöp (belterület)

1174/4

1/1

4 709

Révfülöp (külterület)

02/1

1/1

560

Révfülöp (külterület)

02/21

1/1

145

Révfülöp (külterület)

02/22

1/1

737

Révfülöp (külterület)

02/23

1/1

1 190

Szekszárd (belterület)

3998

1/1

1 995

Szombathely (belterület)

6130

1/1

1 267

Zalaegerszeg (belterület)

3589/A/1

125/190

258

Település (fekvés)
Pécs II. kerület
(belterület)
Pécs II. kerület
(belterület)

Az Alapítvány 2020.12.30-án adás-vételi szerződést kötött a 3501 Miskolc, Széchenyi István utca
1. alatti ingatlanra a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. és Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzatával. Az ingatlan vételárának a kifizetése és a tulajdonjog megszerzése a
forduló nap után történt, így az Alapítvány a könyveibe az ingatlan a fordulónapot követően került
be.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALVA
A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány 2020. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek
és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A mérleg főösszege 424 491 M Ft, a saját tőke 424 031 M Ft. Részletes kimutatás a kapcsolódó
mérlegből és eredménykimutatásból látható.
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VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest az Alapítvány vagyona növekedett. A vagyonelemek között szereplő
részvényvagyon
osztaléka,
illetve
az
ingatlanok
hasznosítása
az
Alapítvány
vagyongazdálkodásának része. 2020 során 1701 M Ft bevételhez jutottunk. Közhasznú céljainkat
tagjaink önként vállalt szolgálatával valósítottuk meg.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL,
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL
ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÉS VAGYONI JUTTATÁS
MÉRTÉKE
Az Alapítvány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX.
törvény (a továbbiakban: „Kekva tv.”) 19. § (2) bekezdése, valamint a Miniszterelnökség és az
Alapítvány között 2020. augusztus 31. napján, GF/JSZF/615/3/2020. iktatószámon létrejött,
pénzbeli vagyoni juttatás teljesítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) 5.3.
és 5.4. pontja alapján az alábbiak szerint nyilatkozik a Megállapodás alapján részére teljesített
36.299.999.805,Ft,
azaz
harminchatmilliárd
kétszázkilencvenkilencmillió
kilencszázkilencvenkilencezer nyolcszázöt forint összegű pénzbeli vagyoni juttatás (a
továbbiakban: „Pénzbeli vagyoni juttatás”) 2020. évre vonatkozó felhasználásának bemutatása
körében.
A Kekva tv. 19. § (2) bekezdése értelmében „a pénzbeli vagyoni juttatás teljes körű felhasználásáig
az alapítvány a számviteli törvény szerinti éves beszámolójában mutatja be annak felhasználását”.
E törvényi rendelkezés – amely tartalmában megfelel a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019.
évi XIII. törvény (a továbbiakban: „Vatv.”) korábban hatályban volt 10/A. § (2) bekezdésének,
amelynek alapján a Megállapodás megszövegezésre került – részletszabályainak meghatározását a
Megállapodás 5.3. és 5.4. pontja az alábbiak szerint rögzíti:
„5.3. Felek – a Vatv. 10/A. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – rögzítik, hogy a Vagyoni
juttatás összegének teljes körű felhasználásáig az Alapítvány a Vagyoni juttatás adott évre
vonatkozó felhasználását köteles bemutatni a számviteli törvény szerinti éves beszámolójának
közhasznúsági mellékletében vagy kiegészítő mellékletében.
5.4. Felek rögzítik, hogy az Alapítvány az 5.3. pont szerinti kötelezettségének oly módon köteles
eleget tenni, hogy az adott év vonatkozásában bemutatásra kerüljön, hogy a Vagyoni juttatás
felhasználása milyen mértékben valósult meg
a) ingatlan tulajdonjogának megszerzése;
b) ingatlan felújítása, átalakítása, illetve az MCC tv. alapján ellátandó közfeladatra való
alkalmassá tétele;
c) az MCC tv. alapján ellátandó közfeladat megvalósítását szolgáló ingó eszközök
beszerzése;
d) az MCC tv. alapján ellátandó közfeladat megvalósítását szolgáló szakmai programok
bővítése, valamint ezek és az Alapítvány céljainak végrehajtása;
e) az a)-d) alpontok megvalósítását szolgáló személyi és működési feltételek biztosítása,
valamint szolgáltatások igénybevétele;
f) vagyonmegőrzés, vagyongyarapítás, illetve az Alapítvány céljainak megvalósítását
szolgáló egyéb vagyonszerzés
– mint vagyonfelhasználási gyűjtő kategóriák – céljából.
A Felek rögzítik, hogy az Alapítvány az 5.3. pont szerinti kötelezettségének teljesítése körében a
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jelen pont a)-f) alpontjai szerinti részletességgel, a Vagyoni juttatás összege meghatározott
részének, mint az adott év tekintetében releváns aggregált összegnek a jelen pont a)-f) alpontjai
szerinti vagyonfelhasználási gyűjtő kategóriákként történő bemutatására köteles.”
E fentiek alapján az Alapítvány a részére teljesített Pénzbeli vagyoni juttatás 2020. évre vonatkozó
felhasználásának bemutatására vonatkozó kötelezettsége körében akként nyilatkozik, hogy a
Pénzbeli vagyoni juttatás felhasználása 2020. évben
a)
b)

c)
d)
e)
f)

ingatlan tulajdonjogának megszerzése – mint vagyonfelhasználási gyűjtő kategória –
céljából nulla,- Ft összegben;
ingatlan felújítása, átalakítása, illetve a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási
programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének
támogatásáról
szóló
2020.
évi
XXVI.
törvény
(a továbbiakban: „MCC tv.”) alapján ellátandó közfeladatra való alkalmassá tétele –
mint vagyonfelhasználási gyűjtő kategória – céljából nulla,- Ft összegben;
az MCC tv. alapján ellátandó közfeladat megvalósítását szolgáló ingó eszközök
beszerzése – mint vagyonfelhasználási gyűjtő kategória – céljából 54.554 E Ft
összegben;
az MCC tv. alapján ellátandó közfeladat megvalósítását szolgáló szakmai programok
bővítése, valamint ezek és az Alapítvány céljainak végrehajtása – mint
vagyonfelhasználási gyűjtő kategória – céljából 444.623 E Ft összegben;
az a)-d) alpontok megvalósítását szolgáló személyi és működési feltételek biztosítása,
valamint szolgáltatások igénybevétele – mint vagyonfelhasználási gyűjtő kategória –
céljából 838.758 E Ft összegben;
vagyonmegőrzés, vagyongyarapítás, illetve az Alapítvány céljainak megvalósítását
szolgáló egyéb vagyonszerzés – mint vagyonfelhasználási gyűjtő kategória – céljából
nulla,- Ft összegben valósult meg.

Az Alapítvány nyilatkozik továbbá, hogy a Miniszterelnökség és az Alapítvány között 2020.
december 29. napján, GF/JSZF/864/3/2020. iktatószámon újabb, pénzbeli vagyoni juttatás
teljesítéséről szóló megállapodás jött létre, amelynek alapján a Miniszterelnökség 94.500.000.000,Ft, azaz kilencvennégymilliárd ötszázmillió forint összegben teljesített pénzbeli vagyoni juttatást
az Alapítvány számára. E juttatás felhasználását az Alapítvány a Kekva tv. és a Megállapodás fent
idézett rendelkezéseihez hasonló módon köteles bemutatni a számviteli törvény szerinti éves
beszámolójában, ugyanakkor 2020. évben az Alapítvány e forrás terhére nem teljesített kifizetést,
így a jelen beszámoló keretében annak felhasználását semmilyen mértékben sem tudja bemutatni.
Tárgyévben Alapítványunk az 1 %-os Személyi jövedelemadóból 1 M Ft, mely 2020. évben került
felhasználásra, ezen felül 99 M Ft költségvetési támogatásban részesült.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

TISZTSÉGVISELŐINEK

NYÚJTOTT

Szervezetünk vezető tisztségviselői tárgyévben bruttó 54 M Ft juttatásban részesültek. Az
Alapítvány vezető tisztségviselői kölcsönben és nyugdíjfizetési programban 2020. évben nem
részesültek, valamint saját nevükben nem történt garancia vállalás és előleg folyósítás sem történt
részükre 2020. évben.
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A M É RLEG É s pnpou

É rqyrtvurarÁs É RrprvBzBsp

Az Alap í tvány megszerzett bev é teleit c é ljai el é r é s é reé s általános m ködtet é s é re ford í tja. Az
Alap í tvriny 293 439 M Ft befektetett eszközzel, é s l30 975 M Ft p é nzeszközzel rendelkezik. Ez
látható a m é rleg eszköz oldalán. Tárgy é vi eredm é ny nem csak a közhaszn ú , hanem a vállalkozói
tev é kenys é gb l is adódott.

A COVID-l9-es járvánnyal

kapcsolatosan 2020 tavaszán hoztuk meg az els

int é zked é seinket,

melyek a következ k voltak:

Els l é p é sk é ntlemondtuk

a nagyl é tszám ú rendezv é nyeket, valamint áj é koztattuk diákjainkat é s az
int é zm é ny munkatársait a megel z é s szabályairól é s lehet s é geir l.

A vesz é lyhelyzet 2020. március l l-ei kihirdet é s é rereagálva elrendelttik Egyetemi Programunk
bentlakó hallgatói számára az é p let elhagyását - amennyiben lakhaásuk biaos í tott é s biaonságos
helyen tudnak berendezkedni az adott idószakban. Hallgatóink, távoktatáson alapuló programjaink

r é sztvev i, valamint kömyezetiik eg é szs é ge é rdek é ben az MCC é pület é be. illetve küls
helysz í neke szerveze|t tan rák é s kontaktalkalmak megtartását a járvány idej é re felfiiggesztettük.
Ugyanakkor c é lunk, hogy az oktatás
f é l é vetminden hallgatónk é s különböz

-

a körülm é nyekh ez k é pes í

-

zavartalanul folytatódjon,
programjaink tagiai sikeresen teljes í thesse.

ésa

A zökken mentes bevezet é s é rdek é benmódszertani ajánlást k é sz í tettünk az oktatóinknak, ezzel is
seg í we ket az ú j helyzetben. Az online oktatásra való átállást követ en is folyamatos támogatást
biztos í tottunk számukra, hogy minden szakmai kurzust sikeresen teljes í thessenek diákjaink.
a k é pz é si programunk kurzusai é s esem é nye online platformon
zajlottak.

A megtett int é zked é seket követ en

A 2020-as é l"t l az Alapilvány felv é teli folyamatait is adaptálnunk kellet az online t é rbe, í gy olyan
felhasználóbarát megoldásokat kerestünk, amelyek mind szakmailag, mind pedig technikailag
megb í zhatóak, Ennek megfelel en í rásbeli felv é teli tesztjeinket online kitölthet k é pess é gm é r
tesztek helyettes í tett é k, a szenr é lyes felv é teli besz é lget é seket pedig videointerj ú keret é ben
szerveztük meg.

Diákprojektjeinkhez kapcsolódó szem é lyes jelenl é tet ig é nyl esem é nyeink is online keretek között
valósultak meg ebben az id szakbar1.2021 els fel é ben az oktatás é s a rendezv é nyek jelent s r é sze
online valósult meg, de az aktivitások é s a kurzusok száma a korábbi é vhez k é pest is növekedett.
Folyamatos figyelemmel követjük a jáwányhelyzet alakulását, é s a lehet legkorábbi alkalmakon
visszaáll í tjuk a jelenl é ti oktatást é s rendezv é nyeket.

A járvány hatással volt továbbá az egyes tev é kenys é gek id beli átcsopo í tos í tására valamit

a

költs é gstrukt ú ra átalakulásához, amely igazodott a távoktatásra való átállás ig é nyeihez.

Dolgozóink ajárvány id szakára r é szleges, illetve teljes távmunkára álltak át, amelyhez a szüks é ges
technikai felt é teleket biaos í tonuk. Ezzel a vállalkozás folytatásának az elv é nek teljesül é s é t a
következ l2 hónapra biztos í tottnak látjuk.

Budapest,2021.05.3I.
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