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Közhasznúsági jelentés 

Tájékoztató az alapítványról  

A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány Alapító Okirata 1995. november 16-án 
keletkezett, melyet a Fővárosi Bíróság 1996. január 30-án 5921. sorszám alatt bejegyzett. Az 
Alapítvány Alapító Okiratát a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény alapján 
módosítani kellett, így 

1. Az Alapítvány célja a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium nevelő-oktató tevékenységének 
segítése, a Gimnáziumban folyó szaktárgyi és pedagógiai munka színvonalának emelése. 
Ennek érdekében az Alapítvány támogatja 

• az oktatás tárgyi feltételeinek javítását, az oktatástechnikai eszközök gyarapítását és 
korszerűsítését;  

• az anyanyelvi és népi kultúra ápolását, valamint az anyanyelvi illetve a nyelvi képzés 
színvonalát, emelő törekvéseket, kezdeményezéseket;  

• a Gimnáziumban folyó fakultatív oktatást, ennek keretében megvalósuló gyakorlati 
oktatás feltételeinek javítását;  

• a diákok számára tanulmányi versenyek kiírását és díjazását; 
• egyének, illetve kollektívák (pld. osztályközösség) belföldi és külföldi nyelvi, szakmai 

tanulmányútjait; 
• a diákok sportolási, táborozási és egyéb kulturális, szabadidős tevékenységét, 

matematika és régésztábor szervezését és lebonyolítását;  
• pályázatok benyújtásával, ösztöndíjak folyósításával, tanulók és tanárok tanulmányi, 

szakmai, pedagógiai továbbképzését, szakmai, módszertani kultúrájuk emelését;  
• kiemelkedő tanulmányi, illetve közösségi munkát végző tanulók jutalmazását; 
• végső szükség esetén a Gimnázium működéséhez való hozzájárulást; 

2. E célok elérése érdekében az Alapítvány szervein keresztül 

• nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységet végez, 
különösen szakköröket, előadásokat szervez, szakemberek támogatásával segíti a 
diákok és tanárok felkészülését; 

• kulturális tevékenységet végez, ennek keretében a fontosabb évfordulókra 
figyelemmel helyismereti, irodalmi, egyéb művészeti vetélkedőket, szavalóversenyt 
szervez;  

• kulturális örökség megóvása érdekében feldolgozza a budapesti Wekerle telep 
történetét, a diákokkal és tanárokkal együttműködve támogatja a helyi műemlékek 
megóvását, diákkörök szervezésével közreműködik a hagyományok ápolásában, a 
műemlékek megóvásában és karbantartásában;  

• a természetvédelem és állatvédelem körében diákköröket, természetjáró csoportokat 
szervez a növények és állatok megmentése, természeti kincsek megóvása érdekében;  
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• gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet végez a diákok számára a felvilágosító 
előadások, rendezvények, vetélkedők szervezésével, anyagilag és szakmailag 
támogatja a diákönkormányzatot és -érdekképviseletet;  

 

• sporttevékenységet végez a diákok és a tanárok számára szervezendő 
sportrendezvényekkel, megszervezi a gimnáziumi sportudvar létrehozását és 
működteti azt. 

A rendelkezésünkre álló összeg változó (évente kb. 1 500 000,-2 000.00 Ft) ebből az 
informatika oktatás feltételeinek javításához, jól tanuló diákok jutalmazásához, a művészeti 
tábor, a nyelvi tábor, projektek költségeihez, jutalomkönyvek biztosításához, 
sportfelszerelések, a médiaoktatáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez nyújtunk segítséget. 

Beszámoló 

Az alapítvány vagyona januári nyitó egyenleg szerint 2 857 664 Ft, ebből 2 500 000 Ft 
lekötött betét. A lekötött betét meghosszabbítható a lekötési időtartam végén, a kamatok az 
alapítvány vagyonához íródnak jóvá. 

Az éves összkiadás: 2 126 823 Ft. 

Eszközök, beszerzés (2 számítógép vásárlása, 1 felújítása az informatika oktatás segítése 
céljából): 227 193 Ft. Cél szerinti támogatás, jutalomkönyvek: 295 738 Ft. 

2010. évi társasági adó: 94 000 Ft. Bérjellegű juttatások, járulékok: 206 375 Ft. Működés, 
javítás, karbantartás: 251 491 Ft. Szakkönyvek, hirdetés, oktatás: 36 000 Ft. Az alapítvány 
által bérelt és működtetett fénymásoló valamint egyéb fénymásolás (cél szerinti tevékenység a 
gimnáziumi oktatás támogatásának és hatékonyságának javítása céljából) éves 
költsége:1 000 000 Ft. 

Éves bevétel: 1 936 297 Ft.  

Banki kamat: 77 911 Ft, 1%-ból 890 003 Ft, Adományok: 652 000 Ft, Egyéb bevétel, 
vállalkozói tevékenység: 315 900 Ft 
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2011-es évi beszámoló 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név:  Kispesti Deák Ferenc 

Gimnáziumért Alapítvány 
székhely:   1192 Budapest, Gutenberg krt. 6 
bejegyző határozat száma:    11. Pk. 61520/95/3 
nyilvántartási szám:    5921 
képviselő neve:    Lázár András 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
Nevelő-oktató tevékenység segítése, nevelő-oktató tevékenység tárgyi feltételeinek javítása, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés, természetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, oktatástechnikai eszközök gyarapítása és korszerűsítése, tanulmányi versenyek díjazása, 
kiemelkedő tanulmányi, illetve közösségi munkát végző tanulók jutalmazása, tanulók és tanárok tanulmányi, szakmai pedagógiai 
továbbképzése 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:    

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  gimnáziumi tanulók és tanárok   
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  500 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  oktatástechnikai eszközök 

gyarapítása 

eredményes tanulók jutalmazása 
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 
értéke (ezer) 

Felhasználás célja 

Értékcsökkenés 293 
Oktatási feltételek 

segítése 
  
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
Tanulmányi munka jutalmazása, versenyek, projektek támogatása 210 295 
 Eszközbeszerzés az oktatás segítéséhez 780 227 
 Az oktatás feltételeinek és hatékonyságának javítása, fénymásoló bérlése, üzemeltetése 1 000 1 000 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 
- 0 0 
- 0 0 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel   2 695 1 936  
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ebből:     
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

 1 098  890 

D. közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. normatív támogatás 0 0 
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 1 597 1 046 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 3 100 2 127 
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 204  206 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 990 1 522 
K. Adózott eredmény -410 -164 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek 
száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 0 0 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen  
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]  Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]  Nem 
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]   
 

 

Budapest, 2012. május 31. 

 

Lázár András 


