Az Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akcióprogram
Alapítvány (1088 Budapest, Múzeum krt.4/c) közhasznúsági jelentése
2011
1. Az OMAA számviteli beszámolója
Ld. melléklet
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról:
Az OMAA 2011. évben a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól részesült költségvetési
támogatásban: 32,4 mio HUF összegben.
Felhasználási cél

Felhasznált (megítélt)
összeg

Együttműködési projektek (jóváhagyott összegben)
Maradványösszegek
Felsőoktatási ösztöndíjak – osztrák hallgatók és oktatók
(jóváhagyott összegben)
Felsőoktatási kiegészítő ösztöndíjak – magyar hallgatók
részére (jóváhagyott összegben)
Utiköltségtérítés magyar oktatók és hallgatók részére
(elszámolt összegben)
Nyári nyelvtanfolyamok költsége:
-magyar hallgatók (elszámolt összegben)
-osztrák hallgatók (elszámolt összegben)
Irodabérlet és működési költségek
Alapítványi célú felhasználás (döntés) összesen

5 853 825 Ft
-100 000 Ft
2 015 000 Ft
655 000 Ft
55 535 Ft
840 000 Ft
1 408 047 Ft
21 877 827 Ft
32 605 234 Ft

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Saját tőke nagysága 2010. december 31-én:
Saját tőke nagysága 2011. december 31-én:

45 612 E Ft
52 945 E Ft

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
A 2011-ben felhasználható, az Osztrák Oktatási Tudományos és Művelődési
Minisztérium és a magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium által 2007-ben
meghatározott 1:1 arány szerint rendelkezésre bocsátott támogatást a kuratórium a
következő arányban használta fel
az
alapítványi célokra illetve az alapítvány
működtetésére:
•
•

Együttműködési projektek és
Éves ösztöndíjak, nyári nyelvtanfolyamok:
Egyebek

73,7 %
26,3 %

A felhasználható támogatásban a Kuratórium a magyar Nemzeti Erőforrás Minisztérium
részéről a költségvetési törvény alapján 32,4 millió Ft-os, valamint az osztrák Oktatási
Kulturális és Tudományos Minisztérium által jóváhagyott, a forintösszegnél nagyobb (182
000 €) összegű támogatást vette figyelembe.
Az összes támogatás 2011. évben: 298 191 €.
5. A központi költségvetési szervtől és egyéb kapott támogatás kimutatása:
Az OMAA a jelentés 2. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban
magyar költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól,
az egészségbiztosítási önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől.

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének illetve összegének kimutatása:
Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány a 2011. évben összesen 8871 E Ft juttatást nyújtott
vezető tisztségviselőinek.
7. A
közhasznú
tevékenység
Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány
tevékenységeket támogatta 2011-ben:

rövid
tartalmi
beszámolója:
célkitűzéseinek megfelelően az alábbi

•

egyetemi és főiskolai tanszékek, valamint kutatóintézetek közötti együttműködés,
tudományos együttműködési projektek;
• egyetemi/főiskolai hallgatók cseréje ösztöndíjak biztosításával;
• egyetemi/főiskolai tanárok és kutatók cseréje ösztöndíjjal;
• tudományos kutatási-, kulturális- és oktatóprogramok, kongresszusok, szemináriumok
és szimpóziumok szervezése;
• ösztöndíjak Ausztriába és Magyarországra nyári nyelvtanfolyami és nyári egyetemi
részvétel céljából
Az alapítványi iroda bonyolítja továbbá a kuratórium döntése szerint az Osztrák
Tudományos Minisztérium megbízásából az Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetem számára
nyújtott éves szinten 250 000 Euro összegű osztrák támogatást és annak elszámolását.
Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány 2011-ben a kuratórium
2011. áprilisi ülésén
jóváhagyott munkaterv alapján tevékenykedett:,
• A projektpályázatok beadási határideje: május 15, október 30 és december 15 volt. A
kuratórium három ülést tartott, amelyen döntött a beadott projektpályázatokról.
• A kuratórium tagjaiból kijelölt ösztöndíjas albizottság évi négy ülésén a beadott
tanulmányi-, kutatási (ún. „éves”) ösztöndíj-pályázatokat, és a nyári nyelvtanfolyami
jelentkezéseket elbírálta és döntésre előterjesztette a kuratóriumnak. Az ösztöndíjas
pályázatok beadási határideje: március 15, május 15, október 30 és december 15, a
nyári nyelvtanfolyamra jelentkezés határideje: március 15 volt.
Az OMAA az előző évekhez hasonlóan folytatta kiemelkedően közhasznú tevékenységét.
A jelentést a kuratórium elfogadta.
Budapest, 2012. május 14.

Prof. Dr. Szakály Sándor s.k.
a kuratórium elnöke

Schnaider Ágnes s.k.
ügyvezető igazgató

