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BESZÁMOLÓ 

a 2019-es évi munkánkról. 

A II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány Kuratóriuma a következő tagokból 
áll: 

Seidler Gizella elnök. 

Elsholtzné Breznay Márta elnökhelyettes, 

Dr. Pusztai Katalin tag 

Esősiné Bitó Andrea tag (jelenleg végzős tanulónk édesanyja) 

Az alapítványi pénzek felvételére az elnök és elnökhelyettes csak együttesen 
jogosultak. 

Az előző kuratórium lemondása után, a változás bejegyzési kérelmet a Fővárosi 
Törvényszéknek 2018. október első hetében benyújtottuk. A kérelmünk 
elfogadását igazoló végzést, sajnos csak 2019. január 25-én kaptuk meg. Addig 
igencsak meg volt kötve a kezünk, hiszen az előző kuratórium már nem, mi pedig 
még nem fértünk hozzá az alapítvány vagyonához. 
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 kiemelet célja és feladata a nevelési és oktatási tevékenység 
segítése, a képesség fejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a pedagógiai és a 
szakmai oktatási munka fejlesztése, a tehetséges diákok támogatása. Szeretnénk 
megvalósítani azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a tanulók 
személyiségének fejlesztését, az önmegvalósítást, a tehetség kibontakoztatását, 
a korszerű műveltség megszerzését. 
Feladatunk még a szociálisan rászoruló diákok, a hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.  
Fontos cél az iskola nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, bővítése, a diákok 
csereutazásának elősegítése.  
Az alapítvány örömmel támogat mindenfajta oktatási, kulturális tevékenységet, 
a diáksportot, a tömegsportot, tanulmányi versenyeket, a diákönkormányzat 
munkáját. Célja még az iskola népszerűsítése a 8. osztályosok és a végzett diákok 
körében.  
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Az Alapítvány segíteni szeretne minden olyan kezdeményezést, amely a több 
mint 100 éves múltra visszatekintő intézmény jó hírét, megszerzett tekintélyét 
öregbíti. 
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 a szülői, tanulói 
felajánlásokra számíthatunk. 
Ebben a tanévben mindössze 38 fő utalta az adójának 1%-át az Alapítvány javára. 
Ez nagyon sajnálatos. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy még a tanáraink nagy 
része sem minket választott. 
Problémaként merült fel az előző kuratórium munkájában, hogy a tantestület 
nem ismeri pontosan az alapítvány munkáját. 2019. februárjától az iskolai 
honlapon az Alapítvány fül alatt pontosan megtalálható az alapítvány célja, 
feladata, valamint az, hogy mire használtuk fel az alapítvány vagyonát. Tehát úgy 
gondoljuk, hogy aki akar, az most már tud tájékozódni. Személyesen is van 
lehetőség a kuratórium tagjait megkeresni, elérhetőséget Kissné Komiszár 
Krisztina tud adni. 
Azzal a céllal készítettük el most is az éves tevékenységünkről a beszámolót, hogy 
minden iskolai dolgozó, valamint a diákok szülei és a diákok maguk is 
részleteiben megismerhessék a munkákat. Ezzel is szeretnénk elősegíteni, hogy 
mindél többen válasszanak minket az adó 1%-nál, valamint minél többen 
fizessenek adományt az Alapítvány számlájára. Ebből a beszámolóból is kiderül, 
hogy minden fillért a tanulóink javára fordítunk. 

Szeretnénk, elérni, hogy évenként minden tanuló legalább 3000.- Ft-ot 
befizessen az alapítvány számára. 

A 2019-es tanévben a IV. emeleti 405-ös tanterem számítógép parkját cseréltük 
le korszerű eszközökkel (20 db számítógép + monitor). Így már nemcsak a 402-es 
terem, hanem a 405-ös terem is az alapítvány tulajdonát képezi. Örömünkre 
szolgált, hogy ezzel is segíthettük a tanárok és tanulók munkáját.  

Ezen kívül kifizettük a 8-as terem projektorának és az iskolatitkáriban lévő 
nyomtatónak a javítási költségét is. 

A 9nye osztály (Hegybányai Ildikó osztálya) teremfestéséhez is sikerült 
hozzájárulnunk.  
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Az évenként megrendezett „Kapcsolat” programot is támogattuk. 

A diákcsere program ajándékvásárlásához is hozzájárultunk. 

Versenyen résztvevő tanuló utazási költségét, egy tanuló nyelvvizsgadíját 
fedeztük. Valamint egy rászoruló tanulónak nyújtottunk anyagi segítséget. 

Az év folyamán Németh Gyöngyi, az alapítvány gazdasági ügyintézője sajnos 
lemondott, ezért 2019. június 26-tól a Lingua Könyvelési Kft. (2471 Baracska, 
Fehérvári út 27.) vette át a feladatot. A Kft. évi 95.000.-Ft+ 27% ÁFA ellenében 
tudja ezt a feladatot ellátni. Számukra még nem fizettünk semmit, hiszen az 
adóbevallás elfogadása után történik a kifizetés. 

Kiadásaink 2019-es tanévben: 

Működési költségek: Bankszámla-vezetési díj: 12 x 1184.-  14.200.- 

Könyvelési díj: (Németh Gyöngyi könyvelő) 
Majd a második félévtől a Lingua könyvelő iroda 
veszi át a feladatot. 

 66.000.- 

Szász Fáta tanuló Implom József helyesírási 
versenyen való részvételéhez a vonatköltségét 
(Gyula) fedeztük. 

4.290.- 4.290.- 

10/B osztályos tanuló szociális helyzetére tekintettel 
egyszeri gyorssegélyben részesült, az osztályfőnök, 
Törökné Porubszky Ágnes javaslata alapján. (A 
tanuló nevét, a személyiségi jogok miatt nem írtam 
ki) 

50.000.- 50.000.- 

8-as terem projektorának javítási költségét fedezte 
az alapítvány 

88.900.- 88.900.- 

10/A osztályos tanuló részére nyelvvizsga költséget 
átvállalta az alapítvány, szociális helyzete miatt. A 
tanuló szülőjének ígérete szerint, amennyiben a 
tanulónak sikerül a vizsga, és az összeget 
visszatérítik a számára, akkor a kapott összeget 
befizetik az alapítvány javára, hogy másokat is 
tudjunk támogatni. 

35.200.- 35.200.- 
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Bujdosó Tímea kérelmére – diákcsere program 
ajándéktárgyainak vásárlásához nyújtottunk 
segítséget.- 

6.781.- 6.781.- 

A hagyományos „Kapcsolat” (fogyatékkal élő 
gyerekek, egy napra történő örökbefogadása) 
programhoz, kellékek, ételek vásárlásához járultunk 
hozzá. (átvevő Kürti Miklósné)  

26.760.- 26.760.- 

A 9ny osztály tanteremfestéséhez, anyagköltségre 
kért támogatást Hegybányai Ildikó osztályfőnök. 

15.250.- 15.250.- 

Az iskolatitkáriban lévő nyomtató javítási költségét 
vállaltuk át, Kissné Komiszár Krisztina kérésére. 

15.240.- 15.240.- 

Kiadás összesen:  322.621.- 

Bevételek a 2019-es tanévben 

Szülői, tanulói adományok, valamint 
Lőrincz Istvánné fotós befizetése (16.000.-Ft) 

2019. július 1-jén 291.000 

Tanulói 3000.-Ft-os alapítványi befizetése 2019. július 1-jén 95.800.- 

Szülői- tanuló befizetések 2019. november 
13-án 

82.000.- 

Egy tanuló számlára történő 3000.- Ft-os 
befizetése 

2019. 
szeptember 

3.000.- 

Szülői, tanulói befizetések  2019 december 
4-én 

50.000.- 

38 fő adófizető magánszemély által befizetett 
1% 

A NAV értesítése 
219.szept. 28-án 

178.005.- 

Szülői tanulói befizetés 2019. december 
10. 

48 000.- 

Befizetések összesen:  747.805.- 

Jelenleg az alapítvány vagyona: 2.200.690.- Ft, amelyből a törzstőke 400.000.- 

Ft. A törzstőke nem használható fel. 

Tehát jelenleg az alapítvány rendelkezésére ál: 1.800.690.- Ft, azaz Egymillió-

nyolcszázezer-hatszázkilencven forint. 
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Ebből az összegből közel 130.000.- Ft-ot a Lingua Könyvelési Kft-nek az 

adóbevallás elfogadása után munkadíjként még ki kell fizetnünk. 

Közben Bujdosó Tímea értesített arról, hogy a tanuló, akinek a nyelvvizsgához 

megelőlegeztük a vizsgadíjat sikeres vizsgát tett. Tehát onnan várható még a 

35200.- Ft-os vizsgadíj visszafizetése, amennyiben a tanuló megkapja az 

államtól ezt az összeget. (Legalábbis a szülő vállalta, hogy visszafizeti a díjat). 

Kérésünk a tantestülethez, különös tekintettel az osztályfőnökökhöz, hogy a 

tanulókkal ismertessék meg a beszámolót, hogy ők is tudják, hogy az általuk, 

szüleik által befizetett pénz jó helyre került. Szülői értekezleten is érdemes 

lenne talán pár percet szánni az alapítvány munkájára, hogy a szülök is 

megismerhessék a munkánkat, mert talán akkor ők is szívesebben adakoznak. 

Próbáljátok rávenni a szülőket és önmagatokat az 1% Alapítványra történő 

befizetésére is, még akkor is, ha most ez körülményesebb, ha a NAV készíti az 

adóbevallásokat. Az osztályfőnök hívják fel a figyelmet, arra is, hogy a 

honlapon is megtalálható az alapítványról minden fontos adat.  

Segítségeteket, megértéseteket köszönjük. Reméljük, hogy a jövőben is 

számíthatunk a tantestület bizalmára. 

 

Budapest, 2019. december 31. 

A kuratórium nevében  

Seidler Gizella 


