Közhasznúsági melléklet
1. A szervezet azonosító adatai
név:
UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft
székhely:
9026 Győr, Egyetem tér 1.
bejegyző határozat száma:
Cg. 08-09-0015303/4
nyilvántartási szám:
Cg. 08-09-015303
képviselő neve:
Tóth Eszter ügyvezető
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az Universitas-Győr Nonprofit Kft közhasznú szervezetként végzi tevékenységét. A társaság elsődleges célja, hogy
tevékenységével segítse a győri Széchenyi István Egyetem oktatási, tudományos, kutatási, továbbképzési és
ismeretterjesztési tevékenységét és széleskörű kutatás-fejlesztési tevékenysége révén hozzájáruljon a tudományos
ismeretek bővítéséhez.
Az ismeretterjesztési közhasznú tevékenységünk keretében az egyetemmel kötött társadalmi közös szükséglet
kielégítésére szóló szerződésünk alapján biztosítjuk a hallgatók jegyzetekkel történő ellátást, és végezzük az oktatók
publikációinak, a szakmai műhelyek kiadványainak, a tudományos rendezvények köteteinek megjelentetését.
Kulturális tevékenységünk keretében aktív részvételt vállaltunk egyetemi kulturális események megszervezésében,
anyagi támogatásában.
A tudományos tevékenység, kutatás, mint közhasznú főtevékenység volt a leghangsúlyosabb a 2013-as év folyamán is. A
kutatási feladatok nagyon különböző területeken jelennek meg, de kiemelkedő a járműipar és az informatika szerepe. A
kutatási munka fontos színtere az Audi Hungaria Intézet, amely a már korábban is működő szellemi szolgáltató
tevékenység mellett adott újabb lehetőséget széles körű K+F+I tevékenység folytatására. A kutatási feladatok
végrehajtása során kiemelt cél, hogy elsősorban az egyetemi tudásbázisra támaszkodva kerüljenek végrehajtásra,
másodsorban a hallgatók széleskörű bevonásával valósuljanak meg, akik ezáltal olyan szakmai kompetenciákat és
gyakorlatot szerezhetnek, amelyek később munkájuk, tudományos pályájuk során jelentős előnyt biztosítanak számukra.
A kutatási tevékenység erősítését szolgálja több, még 2012-ben útjára indított pályázat megvalósítása, amelyek egyrészt
konkrét kutatási tevékenység folytatására, másrészt a tudományos eredmények disszeminációjára összpontosítanak. Ezek
révén országos és nemzetközi szinten is megmutatkozhat a Kft és az egyetem szervezeti keretein belül végzett
kutatómunka és aktív munkakapcsolat alakul ki az ország több felsőoktatási intézményével, kutatóhelyével.
A társaság aktívan részt vesz a régió innovációs stratégiájának és céljainak folyamatos konzultációjában, széleskörű
kapcsolatrendszert ápol a kamarákkal, a régió innovációs szervezeteivel.
A sport területén a Széchenyi István Egyetem Sportegyesületével lévő kapcsolatot fontos kiemelni.
Közhasznú tevékenységünk igen sokrétű, szerteágazó, mind feladatait, mind célcsoportját tekintve. A közhasznú célok
eléréséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezünk. Ezeket részben pályázati forrásból, részben az
általunk folytatott vállalkozási tevékenység eredményéből biztosítjuk.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység
Tudományos tevékenység, kutatás
megnevezése:
közhasznú tevékenységhez
2004.évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról ill. a
kapcsolódó közfeladat,
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv alapján
jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység
a kutatás-fejlesztési tevékenység folytatásában érdekelt kutatók, oktatók, hallgatók,
célcsoportja:
felsoktatási intézmények, kutatóhelyek, magánszemélyek és jogi szervezetek, a K+F+I
tevékenységet végző, alkalmazó, irányító, szabályzó, ahhoz kapcsolódó
magánszemélyek, jogi személyek, intézmények, szerveztek
a közhasznú tevékenységből
10.000 fő (becslés)
részesülők létszáma:
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A társaság aktívan részt vesz a régió innovációs stratégiájának és céljainak folyamatos konzultációjában. Résztulajdonosa
a Pannon Novum Nonprofit Kft –nek, amely a Regionális Innovációs Ügynökség szerepét töltötte be, és ezen a
szervezeten keresztül is kommunikál a régió meghatározó és az innováció szempontjából releváns szervezeteivel, mint
kamarák, vállalkozásfejlesztési alapványok, intézményi befektetők, Nemzeti Innovációs Hivatal, Regionális Fejlesztési
Ügynökség, egyetemek stb. A Kft minden évben megszervezi a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítást és
Találmányi Vásárt, amely lehetőséget biztosít a kutatás-fejlesztési eredmények széleskörű bemutatására,
tapasztalatcserére, szakmai kísérő rendezvények megszervezésére, és befektetőkkel történő kapcsolatfeltételre.
A kutatás-fejlesztési tevékenység nagyon különböző tudomány területeken valósul meg, de kiemelkedő a járműipar
szerepe. Kiemelt feladatunk, hogy a kutatási eredmények beépüljenek az oktatásba, amelyet a kutatásokban résztvevő,
bekapcsolódó oktatók, doktoranduszok biztosítanak, de emellett közhasznú tevékenységünkkel széles társadalmi igényt
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kívánunk kielégíteni, amely a tudomány, a kutatás-fejlesztés eredményeit nem csak a felsőoktatásban, hanem érthető
módon több korosztálynak és érdeklődési körű csoportoknak kívánja megjeleníteni.
A kutatási tevékenység erősítését szolgálja több, 2012-ben útjára indított és 2013-ban folytatott pályázat. A TÁMOP4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0012
azonosítójú
„"Smarter
Transport"Kooperatív
közlekedési
rendszerek
infokommunikációs támogatása” című pályázat a járműkommunikáció terén, a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0075
azonosítójú „Lézertechnológiák a járműgyártás és a megújuló energiaforrás hasznosítás szolgálatában” pályázat a
járműipar területén ad lehetőséget széles körű kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítására, míg a TÁMOP-4.2.312/1/KONV-2012-0056 pályázat „TudásSZEtt-Tudomány- és tudásdisszeminációs tevékenységek a Széchenyi István
Egyetemen” címmel a tudományos eredmények széleskörű disszeminációját biztosítja.
Egy nemzetközi projekt keretében (PROFIS-SEE/D/0233/1.2/X) az innováció finanszírozására vonatkozólag nemzeti
jelentést készítettünk, amelyet a régió több szereplőjével megosztottunk.
A tudományos és kulturális tevékenység határterületét jelenti az a számos tudományos konferencia és találkozó,
amelyeket 2013-ban szerveztünk. Pl. Közlekedéstudományi Konferencia, Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny,
Mechanikát Oktatók Hazai Rendezvénye, „Növekedés és Egyensúly” szakmai konferencia, amelyek nagyban
hozzájárultak a tudományos eredmények széles közönség előtti bemutatásához, szakmai tapasztalatcseréhez.
közhasznú tevékenység
megnevezése:
közhasznú tevékenységhez
kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység
célcsoportja:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4§ alapján, és a felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. tv alapján
Elsőroban a Széchenyi István Egyetem hallgatói és oktatói, másodsorban bel és
külföldi felsőoktatási intézmények, for-profit és nonprofit kutatóhelyek, akadémiai
szervezetek, az igazságszolgáltatás szervezetei, könyvtárak, kutatómunkát végző vagy a
kutatási eredmények után érdeklődő magánszemélyek
15.000 fő (becslés)

a közhasznú tevékenységből
részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az ismeretterjesztési közhasznú tevékenységünk keretében az egyetemmel kötött társadalmi közös szükséglet
kielégítésére szóló szerződésünk alapján biztosítjuk a hallgatók jegyzetekkel történő ellátást, és végezzük az oktatók
publikációinak, a szakmai műhelyek kiadványainak, a tudományos rendezvények köteteinek megjelentetését. Ezzel a
tevékenységünkkel kívánunk az ismeretterjesztési közhasznú feladatunknak mind szélesebb körben eleget tenni.
Gondozásunkban jelenik meg 2010 óta a Jog-Állam-Politika című periodika, a Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar
kiadványa, és a 2012-es évben útjára indítottuk a Széchenyi University Press sorozatot, amely az egyetem legrangosabb
tudományos eredményeit bemutató sorozat. 2013. nyarán jelentettük meg először a Tér-Gazdaság-Ember című periodikát
a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar kiadványát. Emellett számos egyedi, egyetemi kiadványt adtunk ki, illetve az
általunk működtetett Universitas Papír és Könyvesboltban széles körben biztosítjuk a tudományos művekhez,
tankönyvekhez, jegyzetekhez való hozzáférést nem csak az egyetem hallgatói, de a széles közönség számára is.
Az oktatáshoz kötődő kiemelt projektet indítottunk 2013. áprilisában. A TÁMOP-4.1.1 C-12/1/KONV-2012-0003
azonosítójú, „Hungarian Online University –Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning
alapú képzések hazai és nemzetközi elterjesztésére” című projektben négy felsőoktatási intézménnyel együttműködve
hozzuk létre a magyar on-line egyetem modelljét, ahol a keretrendszer kifejlesztése, a működés szervezeti, jogi és üzleti
feltételeinek kidolgozása a legfontosabb feladatunk.
A hallgatói képességfejlesztés, tehetséggondozás színtere több egyetemi hallgatói egyesület, melyek közül 2013-ban
500.000 Ft-os adománnyal segítettük az Alternatív Közlekedést Fejlesztő Hallgatói Közhasznú Egyesület, ezáltal a
hallgatói kezdeményezésből létrejött SZEnergy projektet.
közhasznú tevékenység
Kulturális tevékenység
megnevezése:
közhasznú tevékenységhez
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv 13§ (1)
kapcsolódó közfeladat,
bekezdése alapján és a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv alapján
jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység
A Széchenyi István Egyetem hallgatói, oktatói, a megrendezésre kerülő tudományos és
célcsoportja:
kulturális rendezvények után érdeklődő személyek
a közhasznú tevékenységből
2000 fő (becslés)
részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kulturális tevékenységünk keretében aktív részvételt vállaltunk egyetemi
kulturális események megszervezésében, anyagi támogatásában, elsősorban hallgatói rendezvények esetében. A kultúrát
ill. a kulturális eseményeket anyagilag is támogattuk. Az Egyetemi Zenei Alapítványnak 1.500.000 Ft-ot, a Győr
Egyetemért Közhasznú Egyesületnek 1.150.000 Ft–ot adományoztunk. A Műhely című nívós irodalmi lapot megjelentető
Műhely Nonprofit Kft-t 500.000 Ft-al támogattuk, míg Lenkovics Barnabás: Ember és tulajdon című könyvének német
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kiadásához 1.000.000 Ft-os támogatással járultunk hozzá.
közhasznú tevékenység
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
megnevezése:
folytatott sporttevékenység kivételével
közhasznú tevékenységhez
A sportról szóló 2004. évi I. tv 49§-a és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
kapcsolódó közfeladat,
2011. évi CLXXXIX tv 23§ (5) bekezdése alapján
jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység
A Széchenyi István Egyetem hallgatói, az egyetemi sportegyesület által igazolt
célcsoportja:
játékosok, az egyesület tevékenységét segítő és abba bekapcsolódó személyek
a közhasznú tevékenységből
1000 fő (becslés)
részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének 300.000 Ft támogatást biztosítottunk, melyből szakosztályok nevezési
díját tudták kiegyenlíteni, így ezek versenyekre, mérkőzésekre történő eljutását biztosítani. A támogatás nagyban
hozzájárult az egyetemi sport népszerűsítéséhez, a sportrendezvények egyetemi hallgatók által történő megtekintéséhez,
mozgásra történtő aktivizálásukhoz.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem
Vagyonelem értéke*
Felhasználás célja
megnevezése
0
0
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás
Előző év*
Tárgyév*
megnevezése
Adomány és támogatás
3.272eFt
4.950eFt
Kiadványok térítés nélküli
501eFt
372eFt
átadása
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Előző év (1)*
Tárgyév (2)*
Ügyvezető
11.320 eFt
14.000eFt
Cégvezető
40eFt
240eFt
Felügyelő bizottság
1.000eFt
300eFt
A. Vezető tisztségviselőknek
7.200eFt
14.540eFt
nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
Előző év (1)*
Tárgyév (2)*
B. Éves összes bevétel
486.608eFt
992.225eFt
ebből:
C. a személyi jövedelemadó
0
0
meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján átutalt
összeg
D. közszolgáltatási bevétel
7.662eFt
7.462eFt
E. normatív támogatás
0
0
F. az Európai Unió strukturális
20.878eFt
221.823eFt
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B458.068eFt
762.940eFt
(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
457.551eFt
966.521eFt
I. ebből személyi jellegű
93.619eFt
399.244eFt
ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység
283.341eFt
661.234eFt
ráfordításai
K. Adózott eredmény
26.265eFt
25.268eFt
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L. A szervezet munkájában
0 fő
közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a
közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek
megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a)
Igen
[(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0] Igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1- Igen
A2)/(H1+H2)>0,25]
Társadalmi támogatottság
Mutató teljesítése
mutatói
Ectv. 32. § (5) a)
Igen
[(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]
Ectv. 32. § (5) b)
Igen
[(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]
Ectv. 32. § (5) c)
Igen
[(L1+L2)/2>10 fő]

0 fő

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

* Adatok ezer forintban.
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