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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A STUDIUM GENERALE Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene,
jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze.
Az Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásai szerint közhasznú szervezetként működik.
Az Alapítvány az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységeket (alapcél) folytatja:
a) tantermi és levelező távoktatás hátrányos helyzetű gimnáziumi tanulók részére az érettségire
való felkészítés érdekében, amely a köznevelés gimnáziumi nevelés-oktatás közfeladatához
kapcsolódik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés g) pontja
szerint.
b) tantermi és levelező távoktatás hátrányos helyzetű szakközépiskolai tanulók részére az
érettségire való felkészítés érdekében, amely a köznevelés szakközépiskolai nevelés-oktatás
közfeladatához kapcsolódik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1)
bekezdés h) pontja szerint.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Az Alapítvány a székhelyén érhető el 1093 Budapest, Fővám tér 8. szám alatti címen.
A STUDIUM GENERALE Alapítványt 1991-ben hozták létre. Célja támogatni a Budapesti Corvinus
Egyetemen működő STUDIUM GENERALE hallgatói szervezet tevékenységét.
A STUDIUM GENERALE a Budapesti Corvinus Egyetem felvételi előkészítő, érettségire felkészítő
szervezete. Célja a valamilyen okból hátrányos helyzetű középiskolások tanulmányaikban való
támogatása. Ez a támogatás oktatási-nevelési formában nyilvánul meg.
Az Alapítvány ezen céljának megvalósítása érdekében
középiskolásokat, részükre különböző táborokat szervez.

oktatja

ezen

hátrányos

helyzetű

Az Alapítvány működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait természetes és jogi személyek
adományaiból, hozzájárulásaiból fedezi.
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:

STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY

Célja a valamilyen okból hátrányos helyzetű középiskolások
tanulmányaikban való támogatása, oktatási-nevelési
formában.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §
(1) bekezdés g) –h) pontjai szerint
A valamilyen okból hátrányos helyzetű gimnáziumi és
szakközépiskolai tanulók
1 700 Fő
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A STUDIUM GENERALE 2018-ban is folytatta közhasznú tevékenységét, melyet már 48 éve végez a
tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok segítése érdekében.
Tavaszi Tábor 2018.
Az egyhetes intenzív érettségi felkészítő Tavaszi Tábor, mely március 20. és 27. között került
megrendezésre Somogyzsitfán 50 önkéntes közreműködésével. A program keretében 151 végzős
középiskolás részesült egy héten keresztül napi 8 óra oktatásban, ezenfelül a fiatalok részt vehettek
számos interaktív előadáson, közösségépítő sportprogramon és vetélkedőn, mindezt teljesen
ingyenesen, a programokon felül az egyheti szállás és a napi háromszori étkezés költségét is a szervezet
fedezte.
A szóbeli érettségi vizsgákra való felkészülést matematikából és közgazdaságtanból külön előadások
segítették májusban, a megszerzett tudást a Szóbeli Próbaérettségin mérhették le a szervezet által
oktatott fiatalok.
Nyári Tábor 2018.
Az érettségi vizsgákat követően nyáron került megrendezésre a STUDIUM GENERALE egyhetes
intenzív érettségi felkészítő Nyári Tábora, melynek Baja adott otthont július 13-20. között. A Tábor
során 45 önkéntes tanár 107 fiatalt oktatott napi 6 órában, valamint itt sem maradhattak el a
hagyománynak számító vetélkedők, sportprogramok illetve alternatív témájú előadások.
A Tavaszi Táborhoz hasonlóan a tanulók számára itt sem járt anyagi teherrel a Táborban való részvétel,
ráadásul az internetes felületen az ország bármely középiskolása jelentkezhetett lakhelytől, etnikumtól,
vallási, politikai nézettől, valamint anyagi helyzettől függetlenül, így a szervezet sikeresen valósította
meg küldetését, az esélyegyenlőséget.
Nyílt Próbaérettségi Nap 2018
A történelem iránt érdeklődők április 18-20. között az összes szóbeli érettségi tételt meghallgathatták a
Budapesti Corvinus Egyetem épületeiben, míg április 25-27. között a matematikáé volt a főszerep.
Természetesen a közgazdaságtan érettségire készülőknek is lehetőségük nyílt az érettségi vizsgák előtt
még egy utolsó memóriafrissítésre, őket május 9-11. között várta a szervezet az ingyenes, minden
középiskolás számára nyitott előadásokon.
Maratonok 2018
2018-ban is mindhárom tantárgyból megrendezésre kerültek a ma már hagyománynak számító
tömbösített előadássorozatok, az úgynevezett „Maratonok”, melyeken évente közel 2.000 fiatal fordul
meg.
A STUDIUM GENERALE októbertől ismételten elindította szombati szemináriumait közel 1000
férőhellyel, illetve online kurzusait. A szombati oktatásra több mint másfélszeres túljelentkezés volt
tapasztalható, így az elmúlt évekhez képest jelentősen nőtt az e-learning oktatást rendszeresen használó
tanulók száma az év során.
A szervezet büszke arra, hogy 2018-ban is sikerült hűnek maradnia értékeihez és küldetéséhez, így a
STUDIUM GENERALE által szervezett összes program, előadás, felkészülést segítő kurzus
ingyenesen látogatható és elérhető volt az ország bármely középiskolása számára.
Az év során oktatott fiatalok 63%-a bizonyítottan hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek
volt tekinthető, mert egy vagy több feltételnek is megfeleltek az alábbiak közül: mindkét szülő
maximum alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik /egyik szülőnek sincs állandó munkahelye /
egyedülálló szülő/gondviselő neveli / az eltartottak száma meghaladja az eltartók számát / súlyos tartós
betegségben szenved.
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Beszámoló nyilvánossága
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által
előírt nyilvánosságon túl a székhelyen (pontos címe: 1093 Budapest, Fővám tér 8.) megtekinthetők.
Az STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY beszámolóját a honlapján is közzéteszi:
(www.studiumgenerale.hu), valamint elektronikusan az OBH-nak is megküldi.
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KURATÓRIUMI ÜLÉS
Jegyzőkönyve
Készült a STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY legfőbb szervének 2019. május 22. napján, az
1093 Budapest, Fővám tér 8. címen megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Sarkadi-Nagy András, a Kuratórium elnöke, levezető elnök
Ruttkay-Miklián Balázs Géza a Kuratórium titkára, jegyzőkönyvvezető
Tóth Brigitta, a BCE Studium Generale diákszervezet pénzügyi vezetője,
jegyzőkönyv hitelesítő, meghívott

A levezető elnök köszönti a megjelenteket, megnyitja a kuratóriumi ülést, megállapítja a létszámot és
a határozatképességet. A megjelentek a jegyzőkönyvet aláírásukkal hitelesítik.
Napirendi pontok:
1. Az Alapítvány 2018. évi beszámolójának megvitatása, beszámoló az alapítvány
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről: Ruttkay-Miklián Balázs
2. Az Alapítvány 2019. év feladatai: Sarkadi-Nagy András, Tóth Brigitta.
3. Egyebek
A napirendi pontokat a Kuratórium elfogadta 2 szavazattal.
A kuratóriumi ülés napirendi pontjai:
1. Az Alapítvány 2018. évi beszámolójának megvitatása, beszámoló az alapítvány
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről.
Ruttkay-Miklián Balázs ismerteti az Alapítvány 2018. évi gazdálkodását és bemutatja az Alapítvány
2018. évi beszámolóját. A kurátorok áttanulmányozták a 2019. 04. 30-i nappal készített beszámolót.
A Kuratórium 1./2018. (V.20.) számú határozata:
A Kuratórium az Alapítvány 2018. évi beszámolóját és közhasznú mellékletét 2 szavazattal
egyhangúan elfogadja.
2. Az Alapítvány 2019. évi feladatai
Sarkadi-Nagy András ismerteti a 2019. év stratégiai irányvonalait, Tóth Brigitta bemutatja az eddig
ismert pályázati lehetőségeket.
A Kuratórium 1./2018. (V.20.) számú határozata:
A Kuratórium az Alapítvány 2019. évi irányvonalait 2 szavazattal, egyhangúan elfogadja.
3. Egyebek (Bejelentés, jelzés, kérés, tájékoztatás, információ a kuratórium tagjai részéről).
Egyéb téma hiányában Sarkadi-Nagy András levezető elnök a kuratóriumi ülést bezárja.
Felek jelen jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után helybenhagyva aláírták:
Budapest, 2019. május 22.
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