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1. Számviteli beszámoló –
Egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített
beszámolója

Közhasznú Egyszerősített beszámoló
Mérleg
2007. év
Adatok: eFt-ban
Megnevezés
A. Befektetett eszközök
I.

822

765

Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi
eszközök

B. Forgóeszközök
I.

Elızı év Tárgyév

822

765

4 246

5 882

I. Induló tıke / Jegyzett tıke
II. Tıkeváltozás / Eredmény
tartalék

Elızı év Tárgyév
4 753

5 043

10

10

2 184

4 744

2 559

289

315

1 604

315

1 604

5 068

6 647

D. Tartalék
E. Céltartalék

II. Követelések
III. Értékpapírok
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C. Saját tıke

III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény közhasznú
tevékenység
V. Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenység

Készletek

IV. Pénzeszközök
Eszközök (Aktívák)
összesen

Megnevezés

4 246

5 882

5 068

6 647

F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú
kötelezettségek
II. Rövid lejáratú
kötelezettségek
Források (Passzívák)
összesen

Közhasznú Egyszerősített beszámoló
Eredménykimutatás
2007. év
Adatok: eFt-ban
Megnevezés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstıl, szja 1 %
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegő ráfordítások
2. Személyi jellegő ráfordítások, szervezet által nyújtott támogatások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegő ráfordítások
2. Személyi jellegő ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás
G. Adózás elıtti eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény
J. Tárgyévi közhasznú eredmény
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Elızı év

Tárgy év

27 113
495

22 755
560

495
0

560
0

16 439
10 176
0
3

8 089
14 104
0
2

27 113
24 554

22 755
22 466
10 443
10 640
593
548
242

24 554
2 559

22 466
289

2 559

289

Közhasznú Egyszerősített beszámoló
Tájékoztató adatok
2007. év
Adatok: eFt-ban
Megnevezés
A. Személyi jellegő ráfordítások
1. Bérköltség
Ebbıl: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegő egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
Ebbıl: Korm.rend. 16.§ (5) bek.szerinti

Tárgyév

11 010

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány 2007. évben nem részesült költségvetési
támogatásban.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2007. 01. 01. Nyitó
Bank HUF
Pénztár
Nyitó összesen

2007. 12. 31. Záró
Bank
Pénztár
Záró összesen
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4 235 306 Ft
11 193 Ft
4 246 499 Ft

5 821 347 Ft
60 569 Ft
5 881 916 Ft

Bevételek

Kiadások

NCA 00097/22/06
NCA 00077/22/06
NCA-CIV-07-A0052
NCA 01639/22/06
NCA 00595/21/06
IFJ-GY-KD-06-D-0003
2007/II
2007/I-B
IFJ-GY-KD-07-A-0005
Adó 1 %
kapott támogatások
egyéb alapítványi bevétel

Összesen

2 400 000
1 680 000
484 000
2 200 000
1 000 000
40 000
80 000
30 000
175 000
560 259
12 719 796
1 386 521

Pályázatok költségei
Szervezeteknek adott
támogatás
ösztöndíj kiegészítés
NCA 01639/22/06
NCA 00595/21/06
NCA 00097/22/06
NCA 00077/22/06
NCA-CIV-07-A0052
IFJ-GY-KD-07-A
2007/I-B
VEHA belsı pályázat
útján adott támogatások
mőködési költségek
Adó 1 %
Értékcsökkenési leírás
Értékesített TE ktg

22 755 576

1 344 541
370 000
10
2
1
2
1

043
208
013
450
591
444
231
197
594

800
781
443
914
877
000
264
800
650

827
4
584
556

995
724
556
799

22 465 144

Eredmény

290 432

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Csoportoknak, jogi személyiség nélküli hallgatói
szervezeteknek nyújtott támogatások (pályázat
alapján)
Magánszemélyeknek nyújtott támogatás
ÖSSZESEN:
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594 650 Ft

10 043 800 Ft
10 638 450 Ft

5. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl
kapott támogatás mértékének kimutatása
Tárgyévben kapott támogatások összege
Támogatást
Program
nyújtó szervezet, azonosítój
intézmény
a

Program célja

Összeg (Ft)

Nemzeti Civil
Alapprogram
Nemzeti Civil
Alapprogram
Nemzeti Civil
Alapprogram

NCA
00097/22/06
NCA
00077/22/06
NCA-CIV-07A0052

Együttmőködés-fejlesztı és konfliktuskezelı
tréning civil vezetıknek – 2. részlet
Civil Fiatalok - Fiatal Civilek 3. – 2. részlet

Nemzeti Civil
Alapprogram
Nemzeti Civil
Alapprogram
Szociális és Munkaügyi
Minisztérium
Veszprém MJV Civil
Keret
Veszprém MJV Civil
Keret
Szociális és Munkaügyi
Minisztérium
APEH

NCA
01639/22/06
NCA
00595/21/06
IFJ-GY-KD06-D-0003
2007/II

"1%-nyi lendület a Közép-Dunántúlon" – 2.
részlet
Észak-Dunántúli Ifjúsági Civil Szervezetek
szellemi mőhelye
Tárgyi eszközök a VEHA programjainak
fejlesztéséhez
Észak-Dunántúli Felsıoktatási Szellemi
Mőhely Szervezetfejlesztési Szakmai Nap
Mőködési támogatás

2007/I-B
IFJ-GY-KD07-A-0005
Adó 1 %

2 400 000
1 680 000
1 625 000

Civil Szervezetfejlesztési képzés – 1. részlet

(tárgyévben felhasználva:
484.000)

2 200 000
1 000 000
40 000
80 000
30 000

IV. Veszprémi Öregdiák Kongresszus

175 000

SZJA 1% felajánlások

560 259

Összesen

9 790 259 Ft

Jogi személyiséggel rendelkezı szervezetektıl kapott támogatások

Támogató neve

Accor Pannónia Hotels Rt.
Aquaprofit Rt.
Egyetem Centrum Kft.
I.I.R. GMBH Magyarországi Fiók
Liffey Tanácsadó Kft.
Machiato Bt.
Malév Air Tours Kft.
MT Zrt.
RTTSZ
T&N Art Bt.
West End Szállodaüzemeltetı Kft.
Összesen
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Támogatási összeg (Ft)

6 412
690
2 400
677
240
20
318
350
325
171
1 116

450
000
000
346
000
000
000
000
000
000
000

12 719 796

Magánszemélyektıl kapott támogatások
A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány
magánszemélyektıl kapott támogatásban.

2007.

évben

nem

részesült

6. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének,
illetve összegének kimutatása
Az Alapítvány 2007-ben nem nyújtott pénzbeli támogatást, juttatást vezetı
tisztségviselıinek.

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Dr. Hlavay József 1995-ben hozta létre a Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítványt
a Hallgatói Önkormányzat vezetıi kezdeményezésére.
Az alapítvány 1998. október 14-én közhasznú szervezetként bejegyzésre került a
Veszprém Megyei Bíróságon Pk. 60.314/1995/6. számú határozattal.
Az Alapítvány céljai:
04. Nevelés és oktatói képességfejlesztés, ismeretterjesztés
05. Kulturális tevékenység
06. Kulturális örökség megóvása
10 Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet
11. Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének
elısegítése
Ezen belül:
- a rászoruló diákok támogatása
- oktatáshoz kötıdı rendezvények, programok támogatása
- a
Veszprémi
Egyetem
Hallgatói
Önkormányzatának
mőködési
körülményeinek, technikai felszerelésének javítása.
Az elıbbieken túl az alapítvány célul tőzi ki a végzıs hallgatók képzettségének
megfelelı álláshoz jutás elısegítését. E körben kapcsolatot teremt a szakirányú
munkáltatókkal, évente szükség és igény szerinti alkalommal állásbörzét szervez.
Az alapítvány legfıbb kezelı, ügyintézı szerve és egyben képviselıje egy 5 fıbıl álló
kuratórium (vezetı szerv). A kuratórium (vezetı szerv) tagjait az alapító kéri fel, aki
kijelöli a kuratórium (vezetı szerv) elnökét.
A kuratórium tagjai 2007. december 31-én:
Szonda Tamás elnök
Leé Dániel tag
Dr. Németh Zoltán tag
Nıs Gábor tag
Wéninger László tag
Az alapítványi támogatások odaítélését – az alapító okirat és a pályázati felhívás
alapján – a kuratórium végzi. A kuratórium a 2007. évi támogatások odaítélésérıl a
kuratóriumi ülésen döntött. A kuratórium 2007-ben havonta egyszer, és 2
rendkívüli alkalommal ülésezett, melynek helye általában a Pannon Egyetem volt.
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Az Alapítvány 2007-ben a jogi személyektıl kapott támogatást az Alapítvány cél
szerinti támogatásaira és a mőködési költségek fedezésére használt fel.
Alapítónk, Dr. Hlavay József 2005. januárjában elhunyt.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓJA
A VEHA elsıdleges tevékenysége a Veszprémi Egyetemhez kötıdı ifjúsági
közösségek és a közép-, valamint nyugat-dunántúli felsıoktatási intézményekben
tevékenykedı civil szervezıdések és hallgatói közösségek számára anyagi,
információs és rendezvényekhez kapcsolódó támogatásokat és oktatási-képzési
szolgáltatásokat nyújtson. 2007-ben regionális szinten tartottunk fenn
kapcsolatokat az észak-dunántúli civil szervezetekkel, és tevékenységünk több
megyére kihatott. A legfontosabb tevékenységünk a rászoruló hallgatók támogatása
mellett, az egyetemi élet fellendítése, az oktatók és hallgatók közös programjainak
fejlesztése oktatáshoz kötıdı programok támogatásával, valamint a hallgatói
érdekképviselet támogatása, oktatás, képzés és információátadás, tájékoztatás
személyesen és kiadványok segítségével.
2007-ben megvalósított jelentısebb programjaink:
KIADVÁNYOK
Civil Fiatalok – Fiatal Civilek 3.
A „Civil Fiatalok - Fiatal Civilek" információs füzetsorozat legújabb száma az
alapismereteken túlmutatva a civil fejlıdés és a civil szervezetek fejlesztése
irányába mutat. A kiadvány taglalja a partnerség és együttmőködés témáját a civil
szektorra vonatkoztatva, civil szervezetfejlesztési alapismereteket nyújt, bemutatja
a gyakorlatban is hasznosítható motivációs elméletek néhány módszerét és
szerzıdésmintákat közlünk megbízási, vállalkozási és munkaszerzıdésekre.
Formátum: A/5, oldalszám: 40. Felelıs kiadó: Szonda Tamás - VEHA (2007)

Még nem késı – CD (elektronikus kiadvány)
A kiadvány a VEHA által szerkesztett egyszazalek.veha.hu Internetes oldal offline
kivitelezése, mely a személyi jövedelemadó 1%-ának civil szervezetek számára
felajánlható részének megszerzését segítı kampány elemeit tartalmazza. Regionális
civil szervezeti adatbázis, kampány arculati elemek és tippek-trükkök segítik az
lvasót a felajánlás győjtésének növelésében. Formátum: CD (650 Mb). Felelıs
kiadó: Szonda Tamás - VEHA (2007)
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KÉPZÉSEK
Alapítványunk 2007-ben is számos képzést valósított meg a nem formális és nem
iskolarendszerő képzések terén. A veszprémi és a közép-dunántúli szervezetek
számára szervezett Képzési tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük, a különbözı
tematikus képzések mellett a készségfejlesztést, a vezetıi skill-ek fejlesztését is
zászlainkra tőztük. 2007-ben készségfejlesztı tréningjeinket fıként a csapatépítés,
a kommunikáció-fejlesztés, az együttmőködés-fejlesztés és a civil szervezetfejlesztés
témákban szerveztük. A fenntartható fejlıdés szellemében saját magunkat is
képezzük, személyes oktatás és szakkönyvek segítségével.
Jelentısebb képzéseink:
Projektasszisztens képzés ifjúsági civil szervezeteknek – 2007. május
A képzés alapvetı célja volt, hogy a civil szervezetek készen álljanak a projektszerő
mőködés alapjainak elsajátítására és gyakorlatba ültetésére, a projektszemélyzet
megfelelı összeállítására és a szerepek tisztázására, valamint a tervezési,
megvalósítási
és
beszámolási
szakaszok
legfontosabb
mérföldköveinek
felismerésére, kijelölésére, továbbá megismerjék és alkalmazzák a projektek
vezetésének alapvetı készségeit, megértsék a projekt életciklusának egyes fázisait,
képesek legyenek alkalmazni az általánosan használt módszertani elemeket.
Együttmőködés-fejlesztı és konfliktuskezelési tréning civil vezetıknek –
2007. május
A tréning olyan vezetıi tulajdonságok, készségek fejlesztésére irányult, amelyek
mind a szakmai, mind pedig a magánéletben használható tudást, kompetenciát és
tapasztalatot biztosítanak, illetve az alábbi ismeretek elsajátítására nyújtanak
lehetıséget:
- Az együttmőködı magatartás, alapfokú kommunikációs ismeretek
- Vezetıi helyzetkonfliktusok: nyerı és vesztı helyezetek
- Konfliktuskezelési technikák és módszerek.
- A konfliktustól az együttmőködésig vezetı út
- A saját csoport fejlesztéséhez szükséges ismeretek és készségek
megszerzése.
Szponzorrációs stratégiák ifjúsági civil szervezeteknek – tréning – 2007.
október
A képzés azon ifjúsági civil szervezeti vezetıknek szólt, akik nap mint nap
szembekerülnek azzal a problémával, hogy miként fogják megszervezni az általuk
vezetett alapítvány következı programjainak, következı évi költségvetésének
pénzügyi alapjait. Minden évben újabb és újabb stratégiákat, ötleteket dolgozva ki a
biztosabb pénzügyi háttér megteremtéséhez, a képzés az alábbi témák
feldolgozásával segítette a résztvevıket:
- A piaci szereplık támogatási szokásainak megismerése, a szektorok jellemzıi
- A támogatások formái, elınyei, hátrányai
- A pénzbeli és természetbeni támogatások lehetıségei
- A szponzori szerzıdés kötelezı és ajánlott elemei
- A támogatások elszámolása
- A szponzor „lelke”, motivációk
- Az utókövetés: a hosszú távú tervezés lépései
- Az emberi erıforrás szerepe, képzettsége, fontossága
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Szervezetfejlesztési szakmai nap (2007. december – Városlıd)
A képzés az ÉDF-SZEM hálózat tagszervezeteinek szakmai napjaként került
megszervezésre, hogy a korábban kialakult kezdeti összejövetelek formális
viszonyrendszerben folytatódjanak, és hogy a Szakmai Nap eredményeit önmagunk
fejlesztésére, társadalmi és szakmai partnerhálózatunk javítására, valamint tudásunk
megosztásával, tapasztalatcserével is kamatoztathassuk.
PARTNERSÉG
Az Észak-Dunántúli Felsıoktatási Szellemi Mőhely
A 2005-ben életre hívott Szellemi Mőhely deklarált létrehozásának legfıbb céljai: a
felsıoktatási
intézmények
mellett
mőködı
ifjúsági
civil
szervezetek
kapcsolatrendszerének erısítése, szakmai együttmőködésének továbbfejlesztése,
közös programok kidolgozása, a legjobb gyakorlat elve szerinti tudásmegosztás
megvalósítása. Cél, hogy a civil szektor is alternatívát jelentsen a pályakezdı
fiatalok számára a tapasztalatszerzés, és önkéntes munka során megtanulható,
elsajátítható ismeretek által; hogy a felsıoktatási intézmények is partnereink
legyenek a fiatalok szakmai gyakorlatának hasznos eltöltésében, a szektorban a
fiatalok
utánpótlásának
kinevelésében
és
közös
céljaink
egyeztetett
megvalósításában.
2007-ben két alkalommal formális találkozó keretében folytattuk a partnerhálózat
fejlesztését Gyırben és Veszprémben megvalósított programok keretében.
Megkezdtük az ÉDF-SZEM bemutatkozó kiadványának elıkészítését, melyet 2008ban kívánunk kiadni. Elkészítettük közös projektterveinket az önkéntesek
képzésére, a saját szervezeti hátterünk megerısítésére.

FONTOSABB ESEMÉNYEK 2007-BEN
2007. januárjában részt vettünk Székesfehérváron a CICE és az ECHO
szervezetfejlesztési programján, melynek célja a regionális civil szektor fejlesztési és
stratégiai tervének megalapozása volt.
Az alapítvány 2007-ben is folytatta a SZJA 1% győjtési kampányát. Plakátokkal,
szórólapokkal, valamint Interneten keresztüli és off-line CD-s kampánnyal, továbbá
személyes kapcsolatok útján szólítottuk meg a potenciális célközönséget. Az APEH
2007. október 25-én és december 3-án utalta át az adózók által felajánlott,
összesen 560.259.- forintot.
Januárban részt vettünk a Mobilitás Fókusz interjús egyeztetésén, ahol a
veszprémi civilek helyzetérıl, kitörési lehetıségeirıl és társadalmi kapcsolatairól
esett szó.
Februárban bekapcsolódtunk a HÖOK Baráti Kör önszervezıdı munkájába és
csatlakozási szándéknyilatkozattal támogattuk a hálózat létrehozását.
2007-ben lehetıségünk szerint vettünk részt a Veszprémi Civil Kerekasztal ülésein,
és bekapcsolódtunk a 2007. májusi Veszprémi Civil Nap szervezésébe is. A VEHA
vállalta a sajtókapcsolatokat és a helyi önkéntesek megszervezését a rendezvény
idejére.
Márciusban felvettük a kapcsolatot a PE FEVÁK szervezetével és stratégiai
megvalósítási program kidolgozásában segítettük a szervezıdést.
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Áprilisban tovább segítettük a közép-és nyugat-dunántúli felsıoktatási
intézményeket érintı Karrier Mőhely programot, amelyben oktatási és
projektasszisztensi feladatokat láttunk el az év folyamán több alkalommal.
Májusban a Várfok Alapítvány és a Hexolut Alapítvány szakmai tanácsadóiként,
trénereiként segítettük a szervezetfejlesztési elképzeléseiket.
Képzési programot valósítottunk meg a HÖOK felkérésére a nyári vezetıképzın,
ahol a hallgatói önkormányzati vezetık együttmőködés-fejlesztését segítettük elı.
Képzési programot valósítottunk meg a Daimjo Kft. vezetésével pályázatírás,
pályázati projektmenedzsment és Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférési
lehetıségek témában. A képzésen a VEHA tagjai, önkéntesei és társszervezetek
képviselıi is részt vettek.
Augusztusban meghatároztuk a belsı pályázati kategóriáinkat és a pénzügyi
kereteket, így a 2007/2008 évi pályázati kiírások szeptember elején kiírásra
kerülhettek.
2007 szeptemberében számos egyeztetést folytattunk a VIFO és VAMADISZ
képviselıivel a határontúli programok és együttmőködések fejlesztésére
vonatkozóan, megszülettek elsı közös projektjeink.
Tehetséggondozó programot dolgoztunk ki a Hexolut Alapítvánnyal közösen
októberben, melynek eredményeképpen két hallgató gyakornoki programot
kezdhetett a társalapítványnál.
2007-ben két alkalommal megszerveztük a Veszprémi Öregdiák Kongresszust,
amely az egyetlen találkozási platformja a Pannon Egyetem nemrég végzett
hallgatóinak, oktatóinak és leendı végzıseinek. A program önálló helyet kapott a
honlapunkon.
2007-ben Alapítványunk
szervezeteknek:

civil

partneri

támogatást

Szervezet megnevezése
Hexolut Alapítvány
Hexolut Alapítvány
VE Civil Szervezıdéseiért Alapítvány
ÖSSZESEN:

nyújtott

az

alábbi

Összeg
140 000
50 000
30 000
220.000

A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány 2007-ben is folytatta a korábbi években
megkezdett tevékenységét, és számos pályázati lehetıségeket biztosított a
célcsoportja számára. A legfontosabb finanszírozandó programoknak 2007. évre az
egyetemi élet fellendítését, az oktatók és hallgatók közös programjainak fejlesztését
tőztük ki.
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KIEMELT PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK 2007-BEN:
1. Programpályázati kiírás

A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány (VEHA) pályázatot hirdetett a
Pannon Egyetem hallgatói közéleti, kulturális és szakmai életének fejlesztését,
hagyományokkal rendelkezı, illetve új események elindítását célzó
rendezvények, programok, események támogatására.
A VEHA kuratóriumának döntése alapján 2007-ben 345.638 Ft összértékő
támogatás került kifizetésre.

S. sz.
01
04
05
06
07
08
09
10
11

Program címe
II. Gazdaságinformatikus Szakest
Alumni találkozó (BEST)
VEN Amatır Színpad
Reguly Antal tiszteletére megrendezésre
kerülı konferencia
Kollégiumi Hét 2008
Nemzetközi Tanulmányok Szakest 2008
VIII. Végzısbúcsúztató Vegyészmérnök
Szakest
Gazdaságos Zenekar kerestetik
Villamosmérnök tabló
ÖSSZESEN

Korrigált egyenleg

Igényelt
támogatás

Megítélt
támogatás

53 770
60 000
100 000

0
0
80 000

98 850
100 000
31 000

75 000
0
31 000

90 000
98 700
25 600
657 920

90 000
50 000
25 600
351 600

Önkéntes
visszafizetés
összege

-5 402
-560
-5.962.-

345.638.-

2. Rászoruló hallgatók ösztöndíj-kiegészítése szakmai gyakorlatuk
idejére, valamint egyszeri támogatás rászorultsági és szakmaiközéleti alapon
2007-ben ilyen jogcímen kifizetett támogatások összege: 9 975 800.- forint
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ÖSSZEGZÉS:
A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány 2007-ben közhasznú céljainak eleget
téve végezte tevékenységét. A bevételeket céltámogatásként a megjelölt célok
elérésére, egyéb bevételként rendezvények és rászoruló hallgatók támogatására
fordítottuk. 2007-ben megtartottuk a támogatóink jelentıs részét, és újabb
támogatók felkutatását is megkezdtük.
Sikeresnek ítéljük meg az adó 1% győjtése érdekében folytatott tevékenységünket
és az adománygyőjtı felajánlások érdekében végzett munkánkat.
2007-ben számos oktatási, képzési és tanácsadási-tájékoztató tevékenységet
végeztünk térítésmentesen már nem csak a veszprémi egyetemi öntevékeny
csoportok és hallgatói szervezetek tagjai és önkéntesei , hanem a közép-dunántúli
régió ifjúsági civil szervezetei számára is, elsısorban a sikeres pályázatírás, az
érdekérvényesítés és lobby, valamint az adománygyőjtés témakörben és
készségfejlesztı tréningek, kompetenciafejlesztı képzési programok kapcsán.
Megerısítettük regionális szerepünket, projektjeinket ennek szellemében valósítjuk
meg. Az ÉDF-SZEM számára megteremtettük az együttmőködés feltételeit.
Kiszélesítettük szakmai kapcsolatrendszerünket, az eddigi kapcsolati hálózatunk
tagjait több régióra átnyúlóan gyarapítottuk.
Eredményes pályázati tevékenységet folytattunk, melynek eredményeképpen
javultak a mőködési feltételeink, továbbá regionális mérető projekteket
bonyolítottunk le.
A közhasznúsági jelentésbıl megállapíthatjuk, hogy az alapítvány pénzügyileg
egyensúlyban van.
Összességében a Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány, közhasznú céljainak
megfelelıen végezte tevékenységét a 2007. évben.

Veszprém, 2008. május 30.

Szonda Tamás
az alapítvány kuratóriumának elnöke
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