
Alapítványunk pénzforgalmának elemzése (2013-2017) 

A Szent Kereszt Katolikus Iskoláért Alapítvány pénzforgalmát, az éves pénzügyi 

beszámolók és az üléseken készített jegyzőkönyvek alapján készítettem el. Az utóbbi 5 évet 

vettem figyelembe, mert ez az időszak az, amely relevánsan mutatja alapítványunk eddigi 

bevételi forrásainak alakulását. 

Bevételeink: 

Az utóbbi időszakról készített diagram igen változó képet mutat bevételi 

teljesítményünkről. A 2015-ben megfigyelhető kiugrás optimális lehetőség lenne a folytatásra. 

A kimagasló bevételi eredmény mögött, a 7.b osztálynak nyújtott céltámogatás áll. Az osztály 

2015-ben külföldi utazást nyert, amelyhez az utazási költséget nekik kellett előteremteniük. A 

sikerükhöz és az alapítvány bevételi oldalának fellendüléséhez, az általuk folytatott „reklám 

kampány” vezetett. Helyi vállalkozókat kerestek fel, a helyi médiában riportok és újságcikkek 

jelentek meg a kezdeményezésről. A támogatók felajánlásaikat alapítványunk számlaszámára 

fizethették be, mint céltámogatást.  

A 2017-es év mély zuhanást jelent a Szent Kereszt Katolikus Iskoláért Alapítvány életében. 

Rég nem tapasztalt mélyponton teljesítettünk. A következő diagram választ ad erre a szomorú 

tényre: 

 

Bevételek alakulása 2013-2017 között (Készítette: Sági Anikó 2019. 03. 10.) 

 



 

Az 1%-os felajánlások alakulása a bevétel tükrében 

(Készítette: Sági Anikó 2019.március 11.) 

 

A Szent Kereszt Katolikus Iskoláért Alapítvány bevételi forrásairól és azok alakulásáról 

készített elemzésem igen pesszimista hangvételűek, hiszen 2017-re elvesztettük a 

támogatóinkat, valamint a személyi jövedelemadó 1%-ról is elég kevesen döntöttek pozitívan 

Alapítványunk javára.  

 

Kiadásaink: 

A támogatottak körét meghatározzák az Alapító okiratban szereplő célok, amelyek 

szerint a következőknek kell teljesülniük: 

1. a pedagógusi munka értékeinek erősítése 

2. a keresztény szellemi oktatás színvonalának emelése 

3. a célok megvalósításáért eredményesen küzdő pedagógusok elismerése 

4. a tanulmányi munkában, értékes emberi tulajdonságok felvállalásában kitűnt tanulók 

támogatása 

5. szociálisan rászoruló és hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, ezek megvalósítása 

pedagógus javaslata alapján (pl. oktatási eszközök, étkezési költségek, tanulmányi 

kirándulások, táborozások támogatása stb.). 

A Szent Kereszt Katolikus Iskoláért Alapítvány kiadásai és a támogatások alakulása az utóbbi 

öt évben: 
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Esetleges kiadások: 

Ügyvédi díj 

 

50.800.- 

Rendszeres kiadások: 

Könyvelési díj 

 

210.000.- 

Banki költség 91.774.- 

Posta költség 7.120.- 

Támogatások: 

Tankönyv támogatás 

 

14.205.- 

Táborozások támogatása 580.000.- 

Kirándulások támogatása 480.350.- 

Étkezési támogatás 29.710.- 

Verseny nevezési díj 14.000.- 

Kiadvány támogatása 4.800.- 

Jutalomkönyvek 292.444.- 

Nyelvvizsga díj támogatása 14.800.- 

Erdei iskola támogatás 51.000.- 

Eszközvásárlás 2.807.691.- 

1. táblázat Készítette: Sági Anikó 2019. március 17. 

 

 
Kiadások és támogatások alakulása 

 (Készítette: Sági Anikó 2019. március 18.) 
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Kiadások és támogatások 2013-2017



A 1. táblázatban szereplő adatok, valamint az ábra képe bizonyítják, hogy a támogatások 

döntő része a pedagógiai munka és a keresztény szellemi oktatás színvonalának emelésére 

irányul. Megújult több tanterem bútorzata, valamint több termünk IKT eszközökkel lett 

felszerelve (laptop, projektor, hangfal) és pedagógusaink rendelkezésére állnak tabletek, 

amelyekkel interaktív órákat tudnak tartani. Alapítványunk kiemelt hangsúlyt fektet az 

osztálykirándulások, erdei iskolák és táborozások támogatására. Véleményünk szerint: egy 

gyereket sem akadályozhat családja anyagi helyzete, mindenkinek biztosítani kell a tudás 

megszerzését minden téren. Ezek az alkalmak teljes integrációt jelentenek, a hátrányokkal 

küzdő diákjainknak. Örömünkre szolgál tehetséges tanulóink támogatása, jutalmazása. 

Motiváló hatású egy-egy nyelvvizsga, kiadvány, nevezési díj, útiköltség támogatása. 

Az utóbb években Alapítványunk céljai közül csak egy nem kapott támogatást: a célok 

megvalósításáért eredményesen küzdő pedagógusok elismerése.  

Úgy gondolom, hogy alapítványunk elsődlegesen a gyermekekért jött létre. Őket kell 

támogatnunk. Az adatok alátámasztják, hogy Alapítványunk rendszeresen teljesíti céljait, a 

támogatások jó helyre kerülnek és ösztönzőleg hatnak a pedagógusok munkájára, valamint 

tanítványaink teljesítményére. 

 

 

         Sági Anikó 
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