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A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről 

 

 

 

Az alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően 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 helyzetű, kiváló tanulók támogatása 

- nyelvtanárok külföldi továbbképzését 

- a gimnázium azon tanulóit, akik tanulmányi, művészeti vagy sport terén kiváló eredményt 

érnek el. 

 

 

 

Az egyszerűsített beszámoló adatai: 

 

 

 2010.év 2011.év 

Forgóeszközök 2.575.155,- 1.609.737,- 

Pénzeszközök 2.575.155,- 1.609.737,- 

Eszközök összesen: 2.575.155,- 1.609.737,- 

Saját tőke 2.575.155,- 1.609.737,- 

Tőkeváltozás 2.575.155,- 1.609.737,- 

Források összesen 2.575.155,- 1.609.737,- 

 

 

Az egyszerűsített beszámoló eredmény levezetése: 

 

 

 2010.év 2011.év 

Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.242.315,- 920.614,- 

Egyéb bevételek 1.242.315,- 920.614,- 

Tényleges pénzbevételek 1.242.315,- 920.614,- 

Közhasznú tevékenység ráfordításai 1.147.540,- 1.886.032,- 

Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1.147.540,- 1.886.032,- 

APEH által kiutalt 1% tájékoztató adat    816.734,- 683.178,- 

   

 



Az alapítvány nyitó egyenlege 2011. január 1-én:  2.575.155,- 

 

Bevételek: 

- Kamat bevétel      78.436,- 

- APEH 1%      683.178,- 

- Vállalkozásoktól kapott támogatások      9.000,- 

- Önkormányzatoktól átvett támogatás  100.000,- 

- Magyar Nukleáris Társaság különdíja    50.000,- 

Bevételek összesen:     920.614,- 

 

Kiadások: 

- bankköltség          28.221,- 

- közhasznúsági jelentés közzététele         4.400,- 

- bélyegző készítés           4.500 ,- 

- fa anyag vásárlás, rajz állványnak                    7.490,- 

- Notebook és nyomtató vásárlás     334.000,- 

- kenu vásárlás       120.000,- 

- sí tábor támogatása          80.000,- 

- Idegen nyelvi nap         60.000,- 

- Zöld-Hét rendezvény támogatása                   19.950,- 

- Honismereti vetélkedő        19.325,- 

- Húsvétváró kézműves foglalkozás       38.000,- 

- Olasz fesztivál         40.390,- 

- tanulók jutalmazására könyvek vásárlása    146.199,- 

- Segesvári cserekapcsolat         99.987,- 

- Nyári tábor Orfűn, szállás költség.       50.000,- 

- AFS Magyarország Nemzeti Cserekapcsolat   100.000,-  

- Tudományos Diákfórum        70.000,- 

- Környezetvédelmi Konferencia       70.000,- 

- iskolaújság kiadásához hozzájárulás      31.865,- 

- Boppardi cserekapcsolat      100.000,- 

- 12.D osztály kirándulás támogatása    210.000,- 

-„Atommag Centenárium Éve 2011” pályázat      30.000,- 

- Kunc Adolf versenyhez könyv vásárlás      24.960,- 

- „Vajda Napok” rendezvényéhez támogatás       9.125,- 

- Newton Kupa könyv vásárlás       29.980,- 

- Vajda verseny (rajz-, vers- és prózamondó)      69.780,- 

- Mikulás ünnepély         57.940,- 

- Christmas Celabration         29.920,- 

 

Kiadások összesen:       1.886.032,- 

 

Bankszámla egyenlege 2011. december 31-én:           244.452,-  

Lekötött betét:         865.285,- 

Lekötött betét:         500.000,-   

        1.609.737,- 

 

 

Az alapítvány záró egyenlege 2011. december 31-én:   1.609.737 

 



 

A kiadások részletezése: 
 

Az alapítvány 2011. évben számlavezetési díjra, ill. bankköltségre 28.221,- Ft azaz 

Huszonnyolcezer-kettőszázhuszonegy forintot, a közhasznúsági jelentés közzétételére 4.400,- 

Ft azaz Négyezer-négyszáz forintot, bélyegző  vásárlásra 4.500,- Ft azaz  Négyezer-ötszáz 

forintot, fa anyag vásárlásra 7.490,- Ft azaz Hétezer-négyszázkilencven forintot költött . 

2 db Notebook-ot és 1 db nyomtatót vásároltunk összesen  334.000,- Ft azaz 

Háromszázharmincnégyezer forint értékben, melyet használatra átadtunk a Vajda János 

Gimnázium tantestülete részére. 

2011. áprilisában 3 db túrakenut vásároltunk az iskola vízitelepére 120.000,- Ft azaz 

Egyszázhúszezer forint értékben. 

 

Az ausztriai tanulmányút támogatása 

A gimnázium testnevelés munkaközössége az ausztriai tanulmányút utazási költségére kért 

80.000,-Ft azaz Nyolcvanezer forint támogatást az alapítványtól. Az utazásra 2011. február 1-

6. között került sor, melyen 50 tanuló vett részt. 

 

Idegen Nyelvi Nap támogatás 

Németh Zsuzsanna tanárnő a 2011. március 22-én megrendezett Idegen Nyelvi Napra 

60.000,- Ft azaz Hatvanezer forintot kért az alapítványtól, melyből üdítőt, tortát, pogácsát 

vásároltak. 

 

Olasz fesztivál támogatása 

Czibor Anikó tanárnő az olasz fesztivál költségeihez kért hozzájárulást az alapítványtól 

40.390,-Ft azaz Negyvenezer-háromszázkilencven forintot, melyből nevezési díj, szállás 

költség került kifizetésre. A fesztivál 2011. március 25-26-án Budapesten került 

megrendezésre. 

 

„Zöld-Hét” támogatása 

Biológia-kémia-földrajz munkaközösség „Zöld-Hét” címmel természetvédelmi vetélkedőt 

szervezett 2011. március 28-április 1. között, melyre 19.950,- Tizenkilencezer-

kilencszázötven forintot fizetett az alapítvány. 

 

„Europe is My Home” tudományos diákfórum 

2011. április 6-11. között  megrendezett diákfórumra Dr. Fehérváryné Horváth Katalin 

tanárnővel két tanulónk utazott.  Az utazási költségükhöz az alapítvány 70.000,- Ft azaz 

Hetvenezer forinttal járult hozzá. 

 

CEI Környezetvédelmi Konferencia 

Rázsiné Gyulassy Adrienne tanárnő a Debrecenben megrendezésre kerülő Környezetvédelmi 

Konferencián való  részvételhez kért 70.000,- Ft azaz Hetvenezer forint támogatást.  

A konferenciára a tanárnővel 2 tanuló utazott el. 

 

Húsvétváró kézműves foglalkozás, drámás délutáni táncház 

2011. április 20-án első alkalommal került megrendezésre a húsvétváró kézműves foglalkozás 

Szabó Edit tanárnő vezetésével. Meghívott kézművesek tartottak  bemutatókat, a rendezvényt 

30.000,- Ft azaz Harmincezer forinttal támogatta az alapítvány. A drámás délutáni táncház 

zenekari kíséretéhez 8.000,- Ft azaz Nyolcezer forinttal járult hozzá az alapítvány. 

 



 

Honismereti vetélkedő 

2011. június 8-án Honismereti vetélkedőt rendezett Ferencz Melinda és Varga Sz. Gábor. 

 A vetélkedőhöz 19.325,- Ft azaz Tizenkilencezer-háromszázhuszonöt forinttal járult hozzá az 

alapítvány.  

 

Tanulók jutalmazása, támogatása 

Kiváló tanulmányi eredményük elismeréseként iskolánk tanulóit jutalmazásban részesítettük, 

összesen 146.199,- Ft azaz Egyszáznegyvenhatezer - egyszázkilencvenkilenc forint értékben. 

 

Segesvári cserekapcsolat támogatása 

Ferge Rita segesvári cserekapcsolatért felelős tanárnő 99.987,- Ft azaz Kilencvenkilencezer-

kilencszáznyolcvanhét forint támogatást kapott az  alapítványtól, melyből a csoport étkezése, 

valamint belépődíj került kifizetésre.  

A segesvári tanulók 2011. július 4-8. között látogattak el iskolánkba. 

 

Nyári tábor támogatása 

Németh Zsuzsanna tanárnő 50.000,- Ft azaz Ötvenezer forint támogatást kért az alapítványtól. 

A 2011. augusztus 10-14. között Orfűn megrendezett nyári tábor szállás költsége került a 

támogatásból kifizetésre. 

 

Külföldi tanulmányút támogatása 

Hévíz Város Önkormányzatának támogatására hivatkozva került kifizetésre 100.000,- Ft azaz 

Egyszázezer forint, melyből egy tanulónk Belgiumban történő tanulmányainak költségéhez 

járult hozzá az alapítvány. 

 

Boppardi cserekapcsolat 

Vajas Ildikó tanárnő 100.000,- Ft azaz Egyszázezer forint hozzájárulást kért az alapítványtól 

a boppardi cserekapcsolat útiköltségéhez. Az útra 2011. szeptember 5-11. között került sor, 

melyen 29 fő vett részt. 

 

12.D és a 12.B osztály támogatása 

Porkoláb Dezső osztályfőnök vezetésével a 12.D osztály kirándulásának útiköltségéhez 

210.000,- Ft azaz Kettőszáztízezer forinttal járult hozzá az alapítvány. 

12.B osztályt 9.125,- Ft azaz Kilencezer-egyszázhuszonöt forinttal támogatta az alapítvány, a 

„Vajda-Napok” költségéhez járultunk  hozzá ezzel az összeggel. 

Az osztályok a „Vajda-Napok” keretében támogatásokat gyűjtöttek az alapítvány részére. 

 

„Atommag Centenárium Éve 2011” pályázat 

A fizika munkaközösség 30.000,- azaz Harmincezer forintot kért „Atommag Centenárium Éve 

2011” rendezvény előadóinak díjazására. 

 

Vajda-Lapok iskolaújság kiadásához támogatás 

Hóbor Katalin tanárnő kérésére, a „Vajda-Lapok” iskolaújság nyomtatási költségéhez 

31.865,- azaz  Harmincegyezer-nyolcszázhatvanöt forint összegben járult hozzá az alapítvány.  

2011-ben három szám került nyomtatásra. 

 



 Vajda verseny (rajz, vers- és prózamondó)  támogatása 

Ferge Rita és  Szabó Edit tanárnő kérésére a Vajda verseny megrendezéséhez 69.780,- Ft azaz 

Hatvankilencezer-hétszáznyolcvan forinttal járult hozzá az alapítvány. A kapott összegből 

könyvutalványt és üdítőt vásároltak, ill. plakettet készíttettek a résztvevőknek. 

 

Kunc Adolf Természettudományi Versenyhez támogatás 

Dr. Berkéné Várbíró Beáta és Farkas László matematika és fizika szakos tanárok a komplex 

iskolai természettudományi verseny lebonyolításához 24.960,- Ft azaz Huszonnégyezer-

kilencszázhatvan forintot kaptak alapítványtól. A verseny 2011. november 23-án került 

megrendezésre, a kért összegből a tanulók jutalmazásához könyveket vásároltak. 
 

Newton Kupa támogatás 

Dr. Berkéné Várbíró Beáta és Farkas László matematika és fizika szakos tanárok a Newton 

Kupa megrendezéséhez, melyre 2011. november 18-án került sor, 29.980,- Ft azaz 

Huszonkilencezer-kilencszáznyolcvan forint  támogatást kaptak. A támogatásból tortát, 

üdítőt, pogácsát vásároltak. 

 

Iskolai Mikulás ünnepség támogatása 

Rázsiné Gyulassy Adrienne tanárnő kérésének megfelelően az alapítvány 57.940,- Ft azaz 

Ötvenhétezer-kilencszáznegyven forint összegben támogatta a Mikulás ünnepséget. 

 

Christmas Celebration címmel támogatás 

Németh Zsuzsanna  angol szakos tanárnő a Christmas Celebration szervezésének és 

lebonyolításának költségeihez 29.920,- Ft azaz Huszonkilencezer-kilencszázhúsz forintot 

kapott az alapítványtól. A rendezvényre 2011. december 11-én került sor. A kért összegből 

édességet és egyéb anyagokat vásároltak. 

 

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott, kuratóriumának tagjai, 

tisztségviselői díjazásban nem részesültek. 

 

A közhasznúsági jelentés kivonatát a Nonprofit Hírlevél hasábjain tesszük közzé. 

 

 

Keszthely, 2012. április 25. 

 

       Szörényi Zoltán 

              a kuratórium elnöke 


