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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Személyközpontú pedagógiai kutatások támogatása, elősegítése.
A független iskolákkal összefüggő szakmai, emberi teljesítmények elismerésére alapított
"Várhegyi György Díj" átadása.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. A Várhegyi György Alapítvány nem közhasznú
Közhasznú tevékenység megnevezése:

A Várhegyi György Alapítvány nem közhasznú

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

1 050
0
0
0
0
1 050

A független iskolák feladata és szerepe az egészségnevelés, egésszégmegőrzés megjelenítésében, valamint az "Alapozó terápiás fejlesztéssel a
a késleltetett személyiségfejlődés ellen" készülő tanulmány és a Független
iskolák tevékenységével összefüggő tanulmányok készítésére kutatási ösztönösztöndíj
Összesen:

Tárgyidőszak

200
0
0
0
0
200

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

0
0

A vezető tisztségviselők tevékenységükért nem részesültek juttatásban
Összesen:

Tárgyidőszak

0
0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző időszak

1 100

Tárgyidőszak

200

ebből:

Várhegyi György Alapítvány

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

-2Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)

Tárgyidőszak

0
0
0

0
0
0

0
1 100
1 117

0
200
195

1 050
0
-17

177
0
5

0

0

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
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

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Várhegyi György Alapítvány kutatási ösztöndíjjal támogatja mindazon tanulmányok és kutatások
elkészítését, melyek a független iskolák működéséval kapcsolatosak. Az Alapítványhoz a kutató
pályázatot nyújthat be, melyet a Kuratórium elbírál, és amennyiben a készíteni kívánt kutatás és
tanulmány egybevág az Alapítvány céljaival, ösztöndíjban részesíti a pályázót. 2015-ben ösztöndíj
juttatására nem került sor, a személyi jellegű kifizetések soron fordítás, tolmácsolás tevékenységre
megbízási díjat fizetett ki az alapítvány.
Évente kiadja a Várhegyi György Díjat, melyet a szabad iskolák fennmaradásának, szakmai és
szervezeti fejlődésének támogatására hozott létre az alapító, Alapítványi és Magániskolák Egyesülete.
Olyan intézményeknek adja át az általa alapított Díjat (évente egy arra érdemesnek), mely szakmai
hivatása és működése szerint megfelel az Alapítvány alap célkitűzéseinek, ideológiájának, múltjának és
névadójának.
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-3Az alapítványt Várhegyi György szociológusról, az Egyesület alapító elnökéről neveztük el, akinek a
rendszerváltás után legfőbb ambíciója a szabad iskolák támogatása lett, önzetlen, igényes szakmai
tevékenysége ezt szolgálta.
A díjat annak története második dekádjában az a független oktatási intézmény kaphatja meg, mely
megfelel a díj szellemének. A díjra az arra érdemeseket bárki felterjesztheti, odaítéléséről a Kuratórium
dönt, amely a díjból évente egyet ítél oda. A Várhegyi György Díjat egy, a névadó arcképét ábrázoló, fa
táblára dolgozott bronz dombormű képezi.
Az IGAZGYÖNGY Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola volt ebben az évben a Díjra érdemes
kiemelkedő szakmai munkájával, melyben egy rendkívül szegény és lemaradó régióban,
Berettyóújfaluban és környékén végez társadalmi és oktató munkát.

7.2. Támogatási programok bemutatása
Nincs adat felvéve a fejezethez.
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