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Adománygyűjtés átláthatósága 

2019 
 

A gyűjtési időszak:  

Folyamatos (kampány mentes, csak önkéntes felajánlás alapján) 

Lásd: http://www.tudasertalapitvany.hu/page2.html#header2-m 

 

A szervezet tevékenységeinek rövid leírása, éves költségvetés:  

Az alapítvány célja széles társadalmi kör – a magyar gyermekek és felnőttek – általános, 

szakmai, vagy nyelvi tudásának, műveltségének emelése, ismereteinek bővítése, ez által az 

összmagyarság tudásbázisának növelése, továbbá életkortól függetlenül, a magyar tehetségek 

segítése, gondozása bármilyen anyagi és nem anyagi eszközzel. A cél megvalósítása, tehát a 

tudás bővítése és a tehetségek gondozása bármilyen módon és eszközzel történhet, ami elősegíti 

azt. (Pl. oktatás, képzés, a képzésben való részvétel támogatása, ösztöndíj, rekreáció, 

személyiségfejlesztés,stb.)  

Az elsődleges céllal összhangban és összefonódva, az alapítvány másodlagos célja a magyar 

kulturális értékek és hagyományok megőrzése, ápolása, amelyek ismerete része a magyar 

általános műveltségnek.  

 

Az alapítvány bevételei közel 100%-ban pályázatokból származnak, amely pályázatok konkrét 

projektek megvalósítását teszik lehetővé, a pályázati forrás szigorú elszámolása mellett. 

 

2019. évi bevételek alakulása: 

CSSP-E-TANCHAZ-2019 kódszámú, táncházak lebonyolításával kapcsolatos pályázat 

600.000,- Ft 

NTP-TÁB-19 kódszámú, tehetséggondozó tábor lebonyolításával kapcsolatos pályázat 

2.000.000,- Ft 

TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 kódszámú, bérköltség támogatási pályázat 

1.006.000,- Ft 

Egy gazdasági táraság önkéntes adománya, működési költségekre 

200.000,- Ft 

Összesen: 3.809.000,- Ft 

 

2019 éves költségek alakulása: 

Anyagjellegű ráfordítások 6.000,- Ft 

Személyi jellegű ráfordítások (munkabér + járulékok) 1.333.000,- Ft 

Értékcsökkenési leírás (korábbi években vásárolt tárgyi eszközök) 66.000,- Ft  

Egyéb ráfordítások (pályázati projekt megvalósítási költségek,  

+ egyéb működési költségek Pl. bank költség) 868.000,- Ft 

Összesen: 2.273.000,- Ft 

 

http://www.tudasertalapitvany.hu/page2.html#header2-m


Mindent a tudásért és a tehetségért Alapítvány 
4400 Nyíregyháza, Család u. 164. 

Nyilvántartási szám: 2521; Adószám: 18976715-1-15 

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81167205 

www.tudasertalapitvany.hu   +36 70 702 4275 
 

 
 

 

Adománygyűjtés módja:  

Banki átutalás (kampány mentes, csak önkéntes felajánlás alapján) 

 

A visszajelzés módja, ideje:  

A pályázati bevételek felhasználásának visszajelzése a pályázat pénzügyi elszámolása 

keretében történik meg. Ez egy, a támogató szervezet által szigorúan ellenőrzött keretrendszer, 

amely biztosítja a bevétel átlátható felhasználását. 

Az egyéb, önkéntes alapú adományok felhasználásáról az adományozók részére 

adatszolgáltatás kerül megküldésre, valamint az adománygyűjtési beszámoló által 

tájékoztatjuk a „külvilágot”, melyet a honlapunkon teszünk közzé.  

 

Adományok felhasználásának aránya: 

Azaz mennyit fordít az Alapítvány az adományokból a megnevezett célra és mennyit 

adománygyűjtésekhez kapcsolódó költségek fedezésére? 

 

A 2019. évben kapott adomány (200.000,- Ft) teljes egészében, 100 %-ban a kapott célra, azaz 

működési költségekre lett felhasználva, tehát az adománygyűjtéshez nem kapcsolódtak 

költségek. 

 

 

Nyíregyháza, 2020.06.25. 

 

 

 __________________ 

 Kovács Gábor 

 Kuratórium elnöke 


