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A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2009. évrıl 

 

 

Az alapítvány a törvényi elıírásoknak megfelelıen a közhasznúsági jelentés készítési 
kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget. 
Az alapítvány célja, hogy a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban támogassa és 
finanszírozza a  
- külföldi tanulmányutakat 
- természetvédelmi, környezetvédelmi konferenciát 
- néptánccsoportot, énekkart 
- hátrányos helyzető, kiváló tanulók támogatása 
- nyelvtanárok külföldi továbbképzését 
- a gimnázium azon tanulóit, akik tanulmányi, mővészeti vagy sport terén kíváló eredményt 

érnek el. 
 
 
Az egyszerősített beszámoló adatai: 

 

 2008.év 2009.év 

Forgóeszközök 867.579,- 2.480.380,- 

Pénzeszközök 867.579,- 2.480.380,- 

Eszközök összesen: 867.579,- 2.480.380,- 

Saját tıke 867.579,- 2.480.380,- 

Tıkeváltozás 867.579,- 2.480.380,- 

Források összesen 867.579,- 2.480.380,- 

 

 

 

 

Az egyszerősített beszámoló eredménylevezetése: 

 

 2008.év 2009.év 

Összes közhasznú tevékenység bevétele 607.837,- 2.782.469,- 

Egyéb bevételek 607.837,- 2.782.469,- 

Tényleges pénzbevételek 607.837,- 2.782.469,- 

Közhasznú tevékenység ráfordításai 402.035,- 1.169.668,- 

Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 402.035,- 1.169.668,- 

APEH által kiutalt 1% tájékoztató adat 268.382,-     665.804,- 

 

 

 

 

 



 

Az alapítvány nyitó egyenlege 2009. január 1-én:    867.579,- 

 

 

Bevételek: 

 
- CONSIG Kft Tapolca        400.000,- 
- NIVO Kft Keszthely          15.000,- 
- APEH 1%           665.804,- 
- Vajda János Alapítvány beolvadása miatt    1.548.863,- 
- kamatbevétel és árfolyam különbözet        152.802,- 
 
Bevételek összesen:                2.782.469,- 
 

Kiadások: 

 
- bankköltség      28.381,- 
- a közhasznúság jelentés kivonatának közzététele     3.400,- 
- sítábor támogatása       60.000,- 
- olasz fesztivál      60.000,- 
- tanulmányi jutalom      24.000,- 
- Környezetvédelmi Konferencia támogatása 100.000,- 
- Boppardi cserekapcsolat    100.000,- 
- Svéd cserekapcsolat     100.000,- 
- szellemi diákolimpia útiköltség hozzájárulás   24.625,- 
- jutalmazáshoz könyvutalvány   267.000,- 
- Kung Fu verseny hozzájárulás     20.000,- 
- Színjátszó kör útiköltség.       52.000,- 
- jutalmazáshoz torta       11.800,- 
- Segesvári cserekapcsolat     100.000,- 
- Newton Kupa jubileumi könyv nyomtatásához 100.002,- 
- iskolaújság kiadásához hozzájárulás    13.250,- 
- Christmas Celabration költségeihez    20.170,- 
- Kunc Adolf versenyhez könyvvásárlás    20.000,- 
- Rajz-,vers és prózamondó verseny költségeihez   50.040,- 
- 12.A osztály támogatása Vajda Napok költségeihez15.000,- 
 
 
Kiadások összesen:               1.169.668,- 

 
Bankszámla egyenlege 2009.december 31-én:              47.120,- 
Lekötött betét:      1.800.000,- 
Értékpapírszámla:        633.260,- 
       2.480.380,- 

 
Az alapítvány záró egyenlege 2009. december 31-én:  2.480.380,- 

 
 
 
 



A kiadások részletezése: 
 
Az ausztriai tanulmányút támogatása 

Rónaky Attila, Porkoláb Dezsı és Csikós József a gimnázium testnevelés munkaközössége az 
ausztriai tanulmányút utazási költségére kértek 60.000,- azaz Hatvanezer forint támogatást az 
alapítványtól. Az utazás idıpontja: 2009. január  22-25., melyen 45 tanuló vett részt. 
Olasz fesztivál támogatása 

Czibor Anikó tanárnı az olasz fesztivál költségeihez 60.000,- azaz Hatvanezer forintot kért az 
alapítványtól, melybıl az útiköltség került kifizetésre.  A fesztivál 2009. március 21-én volt. 
Tanulók jutalmazása, támogatása 

Kiemelkedı teljesítményt nyújtó tanulóink, valamint kiváló tanulmányi eredményük 
elismeréseként iskolánk tanulóit jutalmazásban részesítettük, mely a következı formában 
történt: 
- Április 25-én  24.000,- azaz Huszonnégyezer forint tanulmányi jutalom címén került 
kifizetésre.  
- A tanév végi jutalmazáshoz könyvutalványokat vásároltunk 267.000,- azaz 
Kettıszázhatvanhétezer forint összegben. 
- Az osztályok jutalmazásához tortát vásároltunk 11.800,- azaz Tizenegyezer-nyolcszáz 
forintért. 
UNESCO környezetvédelmi kör számára kért támogatás 

Rázsiné Gyulassy Adrienne az UNESCO környezetvédelmi körért felelıs tanár CEI 
Környezetvédelmi Világkonferencia költségeire 100.000, azaz Egyszázezer forint 
hozzájárulást kért , melybıl a konferencia kiutazásához repülıjegyet vásároltak. A 
konferencia 2009. július 4-11. között került megrendezésre, melyen 3 tanuló képviselte 
iskolánkat. 
A boppardi cserekapcsolat támogatása  

Lóth Erzsébet a boppardi cserekapcsolatért felelıs tanárnı a kuratóriumtól kért 100.000,- azaz 
Egyszázezer forint támogatást, melybıl az autóbusz költsége került kifizetésre. 
A svéd cserekapcsolat támogatása 

Németh Zsuzsanna a svéd-magyar cserekapcsolatért felelıs tanár a kuratóriumtól kért 
100.000,- azaz Egyszázezer forint támogatást, melybıl az útiköltség került kifizetésre. 
Szellemi diákolimpia és Kung Fu verseny 

Markovics György tanár a Szellemi Diákolimpia útiköltségéhez  kért 24.625,- azaz 
Huszonnégyezer-hatszázhuszonöt forint  támogatást, valamint Szakál Diána nyújtott be 
kérvényt a kuratóriumhoz, hogy támogassa az  alapítvány a  2009. május 15-17-én Perugiában 
megrendezésre kerülı Shaolin Kung Fu Világbajnokság kiutazási költségeit 20.000,- azaz 
Húszezer forinttal. 
Színjátszó csoport támogatása 

Ferencz Melinda tanárnı a színjátszó csoport vezetıje kért 52.000,- azaz Ötvenkétezer forint 
támogatást a színjátszókör utazási költségének támogatásához. A színjátszó találkozó 
Kaposváron volt 2009. május 13-án. 
Segesvári cserekapcsolat 

Hamvas Endréné a segesvári cserekapcsolatért felelıs tanárnı kért 100.000,- azaz 
Egyszázezer forint támogatást az alapítványtól, melybıl a csoport étkeztetése került 
kifizetésre 2009.július 24-én. 
Jubileumi könyv kiadásához támogatás 

Farkas László fizika és a matematika munkaközösség nevében kért 100.000,- azaz 
Egyszázezer forintot az idei Newton Kupára elkészített jubileumi könyv kiadásának nyomdai 
költségéhez.  
 



Vajda-Lapok iskolaújság kiadásához támogatás 

Hóbor Katalin a „Vajda-Lapok” iskolaújság szerkesztéséért felelıs tanárnı 13.250,- azaz 
Tizenháromezer-kettıszázötven forintot kért a kuratóriumtól az iskolaújság nyomdai 
költségéhez. 
Christmas Celebration címmel támogatás 

Németh Zsuzsanna angol szakos tanárnı a Christmas Celebration címmel karácsonyi 
ünnepség költségeihez 20.000,- azaz Húszezer forintot kért a kuratóriumtól. A rendezvényre 
2009. december 14-én került sor. A kért összegbıl üdítıt, szaloncukrot, gyertyát vásároltak. 
12. A osztály támogatása 

Tóthné Bentzik Judit a 12.A osztály osztályfınöke 15.000,- azaz Tizenötezer forint 
támogatást kért a 2009. szeptember 17-18-án megrendezett „Vajda Napok” rendezvény 
költségeihez, melybıl üdítıt vásároltak. 
Vers- és prózamondó ill. rajzversenyhez támogatás 

Ferge Rita tanárnı a rajzverseny-, Szabó Edit tanárnı a vers-és prózamondó verseny 
megrendezéséhez 50.000,- azaz Ötvenezer forintot kért az alapítványtól. A verseny 2009. 
november 24-én került megrendezésre. A kapott összegbıl könyvutalványt vásároltak, 
plakettet készíttettek a résztvevıknek. 
Kunc Adolf Természettudományi Versenyhez támogatás 

Dr. Berkéné Várbíró Beáta és Farkas László matematika és fizika szakos tanárok a komplex 
iskolai természettudományi verseny lebonyolításához 20.000,- azaz Húszezer forintot kértek 
az alapítvány kuratóriumától. A verseny 2009. október 22-én került megrendezésre, a kért 
összegbıl a tanulók jutalmazásához könyveket vásároltak  
 
 
Az alapítvány költségvetési támogatásban nem részesül, vállalkozási tevékenységet nem 
folytatott, tisztségviselıi díjazásban nem részesültek. 
A közhasznúsági jelentés kivonatát a Nonprofit Hírlevél hasábjain tesszük közzé. 
 
 
 
 
Keszthely, 2010. március 21. 

 

 

       Szörényi Zoltán 

       a kuratórium elnöke 


