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A II. Rákóczi Ferenc  
Közgazdasági Alapítvány bemutatkozása 

Az Alapítvány olyan célokat tűzött ki, amelyek jól szolgálják a BGSZC II. Rákóczi 
Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium diákjainak fejlődését, valamint az ott 
tanító tanárok szakmai előmenetelét.  

Az alapítvány kiemelt célja és feladata a nevelési és oktatási tevékenység 
segítése, a képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a pedagógiai és a 
szakmai oktatási munka fejlesztése, a tehetséges diákok támogatása. Meg 
kívánja teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a tanulók 
személyiségének fejlesztését, az önmegvalósítást, a tehetség kibontakozását, a 
korszerű műveltség megszerzését. 

Feladata még a szociálisan rászoruló diákok, a hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a gyermek- és ifjúságvédelem 
megelőző tevékenységei, az egészséges életmód közösségi feltételeinek a 
megteremtése, az iskolai kirándulások támogatása.  

Fontos cél az iskola nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, bővítése, a diákok 
csereutazásának elősegítése.   

Az alapítvány örömmel támogat mindenfajta oktatási, kulturális tevékenységet, 
mely a sokoldalú személyiség kibontakoztatásának szolgálatában áll. 

A diáksport, a szabadidősport és a tömegsport támogatása, az iskola kulturális 
életének a fejlesztése, a tanulmányi versenyek, diákönkormányzatok segítése, 
programjaik támogatása. Valamint az iskola népszerűsítése a 8. osztályosok és a 
végzett diákok körében.  

A legkorszerűbb technikai eszközök és szoftverek oktatásban való 
megjelenésének támogatása. (Erre jó példa, hogy már 2 db számítógéptermet 
(402 és 405-ös termek) szerelt fel korszerű eszközökkel az alapítványunk a 2018-
as és 2019-es években.)  A 405-ös terem felszerelésében nagy szerepe volt a K&H 
Banknak, akik térítésmentesen bocsátották alapítványunk rendelkezésére a 
számítógépeket, monitorokat. 
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Nem utolsó sorban pedig egy 100 éves múltra visszatekintő iskola 
hagyományápolását is kiemelt célunknak tekintjük.  

Az Alapítvány segíteni szeretne minden olyan kezdeményezést, amely a több 
mint 100 éves múltra visszatekintő iskola jó hírét, megszerzett tekintélyét 
öregbíti. 

Ebben a tanévben kiemelt célnak tekinti, hogy csatlakozzon az Országgyűlés 
határozatához, amely a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc emlékévvé nyilvánította. 
Itt is szeretne minél több lehetőséget adni az iskola által szervezett versenyek 
támogatására. 

A fenti célok mentén a II Rákóczi Közgazdasági Alapítvány igyekszik 
bekapcsolódni az iskola életébe. Minden olyan iskolai programot, ami a diákok 
idejének hasznos eltöltését szolgálja, szeretné támogatni. Sajnálatos módon az 
anyagi keretek szűkösek, hiszen csak az adók 1%-ára, illetve felajánlásokra 
támaszkodhatunk. 

Ennek ellenére évek óta rendszeresen segítjük az iskolát. A teljesség igénye 
nélkül néhány a támogatott programokból: 

 Gólyatábor, ahol a hátrányos helyzetű diákokat segítjük 
 Gólyabál (versenyek jutalma) 
 Egészségnapok és sportnapok, melyek a diákok egészséges életmódhoz 

való viszonyát és a sport, a mozgás szeretetét erősítik 
 Rákóczi- és szakmai napok és programok, melyek a tanulók 

kikapcsolódását és szakmai érdeklődését élénkítik 
 Két számítógépterem felszerelése számítógépekkel (40 db gép + monitor) 
 Versenyek, melyek egész éven át a minél jobb eredmények elérésére 

serkentik diákjainkat  
 Ezen kívül támogatni igyekszünk a szakmai és tanulmányi kirándulásokat 

és versenyeket, a diákcsere programokat külföldön és belföldön egyaránt. 
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Amennyiben egyetért alapítványunk céljaival, tevékenységét helyesnek tartja, 
és támogatni szeretné iskolánk alapítványát a következő lehetőségei vannak:  

 támogathat személyi jövedelem adója 1 %-ának felajánlásával vagy  

 a szervezet számára történő adományozással.  

Jelölje meg az iskola alapítványát 2019-ben is kedvezményezettként és adójának 
1%-át a II. Rákóczi Közgazdasági Alapítványnak juttassa. 

(Adószámunk: 19657954-1-42, kedvezményezett a II. Rákóczi Ferenc 
Közgazdasági Alapítvány) 

Rendelkező nyilatkozat a honlapról is letölthető. 
 
Alapítványunk életében az 1 % felajánlásokból érkező támogatás igen nagy 
jelentőségű. A keret felhasználásáról, az iskola kérését mérlegelve, az iskolától 
független kuratórium dönt.  
 
Tájékoztatásul talál a honlapon egy rövid beszámolót az alapítvány 2018. évi 
működéséről, hogy Ön is meggyőződhessen róla: hogy a támogatásokat valóban 
az alapítvány céljaira fordítottuk. 
Alapítványunk tevékenységét, az iskola Pedagógiai Programjában 
megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, az iskola diákjai javára fejt ki. 
 

Mire gyűjtünk?  

Természetesen az alapítvány céljainak megvalósítására, ami nem más mint a: 

 tehetséggondozás támogatása 
 hagyományápolás 
 diákok és tanárok szakmai bemutatókon, konferenciákon, versenyeken 

továbbképzéseken való részvételének támogatása 
 az iskola nemzetközi kapcsolatainak bővítéséhez, fenntartásához 

támogatás 
 rászoruló diákok szociális támogatása 
 tanulmányi kirándulások támogatása 
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 az iskolai sportélet támogatása 
 kulturális tevékenységek támogatása 
 az iskolai könyvtár támogatása 
 a legkorszerűbb technikai eszközök és szoftverek oktatásban való 

megjelenésének támogatása 
 tanári tanulmányutak támogatására 
 az iskolát népszerűsítő tevékenységre 

Előre is köszönjük, hogy az adója 1% -ával a II. Rákóczi Közgazdasági Alapítványt 
támogatja. 
 
Ezen felül bármilyen támogatást szívesen fogadunk.  
 
Bankszámla számunk: 

OTP Bank Nyrt. 
11784009-203000034 

 

A 2018-as évben az adó 1%-ából 124.529 Ft érkezett az alapítvány számlájára. 

Külön köszönet illeti mindazon diákot, volt diákot, szülőt, vállalkozót, segítő 

szándékú embert, akik valamilyen formában elősegítették és elősegítik ma is az 

alapítványi munkát, hozzájárultak és hozzájárulnak jelenleg is az alapítványi 

vagyon gyarapításához, esélyt adva ezzel a még örömtelibb iskolás évek 

megteremtésére! 

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy működésünk minél nagyobb 

átláthatósága érdekében az iskola honlapján az - alapítvány oldalon – 

megtalálhatóak a működéssel összefüggő legfontosabb dokumentumaink:  

 Alapítói határozat 

 Alapítói okirat, benne az alapítványi célokkal 

 Törvényszéki végzés 

 Alapítványi SZMSZ 

 Az 1%-os felajánlásokkal kapcsolatos NAV dokumentum 

 Beszámolók 
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 A kuratóriumi ülések tervezett időpontja, azért, hogy amennyiben 

javaslatuk, kérésük van, az üléseket megelőzően megtehessék 

(seidgiz@rakoczif.hu). Az ülések nyilvánosak, azokon is szívesen látjuk. 

 Meghívó az ülésekre 

 Jegyzőkönyv a kuratóriumi üléseken hozott határozatokról. 

Az alapítvány céljainak elérése mindannyiunk közös érdeke és felelőssége azért, 

hogy gyermekeink a lehető legjobb körülmények között tanulhassanak.  

Megtisztelő segítségét ezúton is köszönjük. 

 

Seidler Gizella sk. 

a kuratórium elnöke 

 

 


