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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Az  Alapítvány célja, hogy az 1075 Budapest, Wesselényi u. 44.sz. alatti Wesselényi Utcai Bölcsőde és 

Nevelési-Oktatási ( 2015. augusztus 31.-ig Amerikai Alapítványi Iskola) intézménybe járó gyermekei a 

zsidó vallás előírásainak, törvényeinek, szellemének megfelelő nevelést, oktatást kapjanak. Fontos 

feladat és cél az iskola napi zökkenőmentes működésének elősegítése, a szociálisan rászorulók 

támogatása. A gyermekek részére szervezett kulturális-, tudományos-, sport programok, kirándulások 

(tanulmányi kirándulás, színház-mozi- múzeum látogatás), a gyermekek nyári foglalkoztatásának, 

(napközis tábor, tematikus táborok) pénzügyi támogatása. 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Wesselényi Utcai Bölcsőde és Nevelési-Oktatási I.T 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Wesselényi Utcai Bölcsőde és Nevelési-Oktatási I.T 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

2011 évi CXC tv 4§ (1) bekezdés 74 § (1) bekezdés, 

2011 évi CLXXXIX tv 13§ (1) bekezdés 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az intézmény össze diákja és óvodása 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 500 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Tudományos tevékenység 

Az Alapítvány támogatja a zsidó vallástudománnyal, kultúrával és történelemmel  

kapcsolatos tudományos kutatásokat, illetve a külföldön történő vallási tanulmányok folytatását. 

Talmud-Tórára jár több diákunk, ahol az iskolában szerzett vallási tudást bővíthetik. Vidéki 

zsinagógákban segítenek a zsidó ünnepek méltó megtartásában, előimádkoznak. Az iskolai történelem 

oktatás keretein belül kiemelt szerepet kap a történelmi korok zsidó vonatkozásainak megtanítása. 

Jelenleg 3 diákunk folytat magántanulóként külföldi vallástanulmányokat.  

Kulturális tevékenység 

Kerületi, budapesti és nemzetközi iskolai versenyekre felkészítés, zenei-, sport-, tudományos szakkörök  

működési feltételeinek támogatása. Diákjaink kerületi és fővárosi versenyeken mérették meg magukat. 

(Judafest jótékonysági futás, Katasztrófavédelem sport napja, Nagy sportágválasztó) 

Kulturális örökség megóvása 

Zsidó vallási ünnepek megrendezésének, az iskolai vallási élet tevékenységének támogatása. Zsidó 

műemlékek látogatása, temetőtakarítások szervezése. Ennek keretén belül a gyerekek részt vettek zsidó 

temetők takarításában, illetve zsidó vallási emlékek látogatásán. (Tokaj, Bodrogkeresztúr, 

Sátoraljaúlyhely. ) 

A zsidó hagyományok keretében a különféle vallási ünnepek ( Purim, Tu'Bi Svat, Chanuka stb.) 

megrendezését is támogattuk. Más civil zsidó szervezetek által szervezett programokon való részvétel 

(Judafest, Zsidó Kulturális Napok, Zsidó Múzeum-múzeumi foglakozások).  

Gyermek- és ifjúságvédelem 

A Wesselényi Utcai Bölcsőde és Nevelési-Oktatási intézménybe járó gyermekek egy része tanulási, 

szociális területen is veszélyeztetett. Ezek a gyerekek pszichológus, fejlesztő pedagógus és logopédus 

segítségét vehetik igénybe a beilleszkedés és a megfelelő haladás érdekében. Ennek keretében szorosan 

együttműködünk a MAZS Alapítvánnyal, a VII. kerületi, lakóhely szerinti kormányhivatallal, 
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gyámhivatallal, valamint a tanulási és beilleszkedési zavarokkal foglalkozó szakértői bizottságokkal. 

2018. októberétől szociális munkás is segíti munkánkat. 

Sport ( nevelés oktatási tevékenység keretei között): 

Biztosítjuk az iskola növendékeinek, hozzátartozóinak illetve az iskola vonzáskörzetében lakó zsidó 

családoknak a sportolási, kirándulási lehetőségeket. Évek óta járnak a gyerekek úszásoktatásra. (Darnyi 

úszóiskola). Fakultatív sportolási lehetőséget biztosítunk a diákoknak. ( foci, kosárlabda, konditerem) 

A tornaórák keretén belül egy sportegyesülettel együttműködve vívni tanulhatnak a gyerekek. Minden 

évben részt veszünk az országos vívónapokon. Nagy siker a csillagsakk oktatás. Hagyomány a téli 

szünet előtti utolsó tanítási napon a városligeti műjégpályán az egész iskola számára a korcsolyázás. 

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Amerikai Alapítványi Nevelési, Oktatási Intézmény támogatása 2 356 945 

Összesen: 2 356 945 

 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Vezető tisztségviselők juttatásban nemrészesültek 0 0 

Összesen: 0 0 

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 5 438 4 460 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 180 127 

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 árbevétel [B-(C+D+E+F)] 5 258 4 333 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 4 707 6 371 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 337 24 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 707 6 371 

K. Adózott eredmény 731 -1 911 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 0 0 
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 

 

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  

(két évi bevétel átlaga)     

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]  X 

(két év egybeszámított adózott eredménye)     

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 

(személyi jellegű ráfordítások aránya)     

Társadalmi támogatottság mutatói     

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X  

(szja 1% a korrigált árbevételhez)     

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  

(közhasznú ráfordítások aránya)     

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 

(közérdekű önkéntesek száma)     

 

7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Vallási élet - a jelentős zsidó ünnepek ( Rosh Hashana, Jom Kippur, Chanuka, Peszach), 

megemlékezések( Yom Haacmaut, Yom Jerusalaim, Holocaust emléknap), jótékonyság-adakozás, 

temetőtakarítás( Tokaj), családi Sabbaton(  Tokaj), szeretetotthon látogatása, zsidó ünnepek alkalmából  

iskolai előadások szervezése (Alma u.-i szeretetotthon), 

Iskolai programok- nemzeti ünnepek, versenyeken való részvétel (kerületi angol nyelv, matematika,  

természetismeret, országos 1. helyezés ifi fiú szertornában), 

kirándulások (Jánoshegy-Nagyrét, meteorológiai intézet, gellért hegyi víztározó ), 

kiállítás (Frida Kahlo), mozi, színház , cirkusz , iskolai nyári napközistábor. 

A MÜPÁ-val szoros együttműködés. 

Az alapítvány támogatása révén a Wesselényi Utcai Bölcsőde és Nevelési-Oktatási Intézmény 

magasabb szintű szolgáltatást és ellátást tud nyújtani az alábbi területeken: 

oktatás-nevelés, étkeztetés, szabadidős programok, táboroztatás. 
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7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. MAZSÖK M-029/2018 támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: MAZSÖK M-029/2018 támogatás  

Támogató megnevezése: MAZSÖK  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2018.01.01. - 2018.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  400 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  

 -tárgyévben felhasznált összeg:  

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 4,000 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 4,000 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
Az alapítvány működési költségeire használtuk fel (irodabérleti díj) 

7.2.2. MAZSÖK P-011-III./2018 Iskolai sporttevékenység támogatása 
 

Támogatási program elnevezése: MAZSÖK P-36-III./2017 Iskolai 

sporttevékenység támogatása 

 

Támogató megnevezése: MAZSÖK  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2018.01.01. -2018.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  400 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 400 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 400 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 400 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Úszásoktatás az alsótagozatban (Darnyi úszóiskola), korcsolyázás a  városligeti műjégpályán. 

7.2.3. MAZSÖK P-007-I/2018. Meséld el szüleidnek 
 

Támogatási program elnevezése: MAZSÖK P-007-I/2018. Meséld el szüleidnek  

Támogató megnevezése: MAZSÖK  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2018.01.01. - 2019.05.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  900 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  

 -tárgyévben felhasznált összeg:  

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen:  

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A pályázat határideje 2019. május 31.-ig meghosszabbítva. 

7.2.4. MAZSÖK P-009-III/2018 Családi Sabbathon 
 

Támogatási program elnevezése: MAZSÖK P-009-III/2018 Családi Sabbathon  

Támogató megnevezése: MAZSÖK  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2018.01.01. - 2019.05.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  400 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  

 -tárgyévben felhasznált összeg:  

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  
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 Felhalmozási:  

 Összesen:  

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A pályázat határideje 2019. május 31.-ig meghosszabbítva. 

 


