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Tisztelt Tdmogat6nk!

Az Alapitvdny' a llabits MihSly Gimn6zium6rt kurat6rium6nak nev6ben szeretn6m koszonteni onciket.

Miel6tt a rdszletes p6nztigyiadatokrdltdj6koztatniim Onciket, szeretn6m megkoszdnni a tdmogatdsukat. Az onok
segitsdge n6lkrilozhetetlen ahhoz, hogy az iskola magasszintii m(kod6s6hez sztiks6ges tdrgyi eszkcizoket,
megszokott audiovizudlis felt6teleket biztosithassuk, hisz ezek az eredm6nyes oktatds alapjait k6pezik.

Ennek jegy6ben vdgtunk bele a r6g6ta esed6kes k6mia terem feldjitdsiiba. Ezt az Eszak-Budapesti TankerUleti
Kcizponttal kcizcisen tudtuk megval6sitani. A kivitelez6s sordn szernbe kellett n6zntink a nyersanyag 6rak
drasztikus v6ltozdsdval, a fenntart6nkat 6rint6 p6nztigyi megszorit6sokkal. Ezen neh6zs6gek ellen6re azonban
sikeriilt ezt a beruhSz5st befejezni, 6s a tanul6k birtokba vehett6k a megijult szaktantermet.

A 202L-es tan6vben a Covid j6rv(tny hatdsa m69 jelent6sen 6rintette az iskola munkiijdt, a megszokott kcizciss6gi
programjainkat. Taldn 6ppen ez6rt az alapitvdny er6forriisaib6l ezen c6lok megval6sitds6ra kevesebbet kellett
forditani, de bizrcnydra az is ltozz6i6rult, hogy a koll6giiink tobb esetben, sikeresen pdlydzhattak programjaik
megvaldsitdsiira.

Az alapitviiny tev6kenys6g6nek kezdet6tSl nagy figyelmet kapott a kcinyvtdr fejleszt6se, hiszen az informatika
fejl6cl6se meliett nagyon fontosnak tartottuk a ,,gutemberg galaxis" legaliibb szinten tart6sdt. Az internet mellett
a kcinyv tov6brbra is az ismeretek megszerz6s6nek lehetds6g6t biztositla.

A bev6teleinkr 2021-ban is tobb forrdsb6l szdrmaztak. Egyr6szt sokan ajdnlottiik fel jovedelemad ojuk ! %-6t
alapitvdnyunkl c6ljainak megval6sitdsilra. Ebben az 6vben ki.ilcinosen eredm6nyes volt az egy-egy c6l el6r6s6hez
felajdnlott p6rrziigyi tiimogatds. lgy a k6mia terem felrijitiisdra onok dltal felaj6nlott dsszeg, vagy a fot6 kiiillitds,
amely teljes eg6sz6ben a tdmogat6saik segits6g6vel johetett l6tre. A bev6teleink egy r6sze pdlydzatok titjdn
keletkezett, noha ezek szinte azonnal a kiadSsok kcizcitt is szerepelnek, lriszen ezeket meghat6rozott c6lokra kell
felhaszndlnunk. llyen pdly6zat eredm6nyek6nt jelenik/jelent meg mdrr hosszri 6vek sordnlz iskolarljsilg.

Nagyon nagy tirom szdmunkra, hogy oregdi6kjaink nem szakadtak el alma materrikt6l. Ha kell, 6s tudnak segiteni,
akkor rjrcimmr:l teszik. lgy tortdnt ez ebben az 6vben is, amikor az auli6ban l6trejcitt fot6kidllitdst teljes eg6sz6ben
az oregdiiikok felajiinliisaib6l jott l6tre.

Bev6telek
'l-;i mogatdsok (c6 lzott 6s sza bad fe I hasznd kisri ) 3 991 355 Ft

Fot6kid llitds tdmogatdsa 88 338 Ft

IIIAV Szja 1% 3 314 340 Ft
C6ge kt6 l, gazdil I kod6 sze rvezetekt6l 6 rkezett
tdmogatds 310 500 Ft

Rendezv6nyek utd ni t6mogatds 587 740 Ft

CivilAlap piilydzat 200 000 Ft

A 2021-es 6vben az iisszes bev6telilnk: g 492t.273 Ft volt.

Hagyomdnya ;alapitvdnyunknak, hogy minden 6vben jelent6s anyagi er6forrdst biztositunk az iskolai kcinyvtiir
fejleszt6s6re' llissztik, hogy a digitSlis informdci6k mellett szriks6g van a nyomtatott dokumentumokra is.

Sztiks6ges, hogy a megfelel6 f6nymiisol6si, nyomtat6si lehet6s6get triztositsuk tandraink sz6m6ra, ezzel segitve
eredm6nyesebb munkdjukat. Ez6rt az alapltv6ny b6rel egy nagy tr:ljesitm6nyfi f6nymdsol6t, 6s biztositja az
tizemeltet6si kcilts6geit. Ennek kcilts6geit is liithatjiik a kiadiisok tdbldzatiiban.



Kiaddsok

Kdnyvtdrfejleszt6s 700 404Ft
Fot6kiiillitiis 79 040 Ft
K6miaterem 6s labor fehijitds 6s
berendez6s 4702 645 Ft
Altern Kft nyomtat6 b6rl6s pedag6giai
munkdhoz 1327L5 Ft
Konyvel6s 84 000 Ft

Maxer Hosting Kft. tiir:hely b6rl6s 39 624 Ft
Nyakkenddk k6szit6se 101 600 Ft
Banki krilts6gek 54 635 Ft

Iqfutgk tdmogatdsa 93 537 Ft
Nyomtat6 b6rl6s az iskola rijs:ig
elk6szit6s6hez 210 058 Ft

Az iisszes kiadis 2021. 6vben 6 198 2S8 Ft volt.

Mint lSthatjiil'1, alapitv6nyunk kiaddsaival igyekszik megfelelni az alapit6 okiratban megfogalmazott c6loknak.
Ahhoz, hogy tdmogat6 tev6kenys6gtinket folytathassuk, felszerelts6grinket fejleszthesstik, oktatdsunk tdrgyi
felt6teleit javithassuk, sztiks6gi.ink van az 6nrik tiimogatdsdra. K6rjtik, hogy a szem6lyijovedelemad ojukt%-At az
alapitvdnyunklnak sziveskedjenek Stutalni. Ehhez rendelkez6 nyilatkozatot kell kit6lteni 6s csatolni az
ad6bevalldshoz, melyben kedvezm6nyezettnek az alapitviinyunkat jekilik meg:

Alapitviiny a Babits Mihdly Gimn6zium6rt
ad6szdmunk: 18055366-1-41

Szd m laszd m u nk:!!7 04007 -20053457

Megkdszdnve tdmogatdsukat, bizunk benne, hogy a tcibb 6vre kihat6, tervszer0 tev6kenys6gr.ink folytatdsdt
segitik azzal, l"rogy a kcivetkez6 6vben is t6mogatj6k alapitvdnyunkat.

Budapest, 2A2.2. lprilis 23.

Dr. Kovesdi lstvdn
az alapitviiny k6pvi


