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2018-as nyári levél 

 

 

Kedves Barátunk és Adományozónk! 

 

A nyár elején egy rövid összefoglalóval jelentkezünk Alapítványunk működéséről.  

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

Elkészült a 2017-os év közhasznú jelentése, beszámolója, melyet itt olvashatnak: http://jokay.hu/wp-

content/uploads/2018/06/J%C3%B3kay-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny_PK_342_2017.pdf 

A kapott és kifizetett támogatások összegzését az alábbi táblázat mutatja: 

Cél megnevezése 

Beérkezett 

adományok és 

kamatok 2017 

Kifizetett Támogatások 

és közvetlen költségek 

2017 

Magyarvistai református gyülekezet (iskola kazán) 78.000 250.000 

Sárvásári református gyülekezet, közösségi ház (Batiz Ágnes Alap) 234.106 250.000 

Pápai REFI diákjainak támogatása (Jókay Lajos Alap)  662.092 450.000 

Pápai REFI művészet oktatására monitorok (Itt-Ott adománya) + 

művészeti külön támogatás 
100.000 215.000 

Técsői Református Líceum diákjainak ösztöndíj (Tárczy 

hagyatékkal) + segélyszállítás 
112.000 637.880 

Bakonytamási reformáció emlékmű hozzájárulás 0 143.000 

Kérme Egyesület karácsonyi gyűjtése (átfolyó tétel) 390.000 kifizetés 2018. I. negyedévben 

EMMI „Erdélyi lelkészcsalád képzés” (átfolyó tétel) 1.725.000 1.702.276 

NEA normatív támogatás 115.700  

Alapítói támogatás 520.000  

Szabadon felhasználható, egyéb célokra, működési célra kapott 

támogatás 
223.500  

Működési költség (jogi, könyvelés, iroda, bankköltség)  832.588 

SZJA 1% a 2016-os adóévből 168.273  

Kamat bevétel 238.000  

Kerekítés/korrekció  38.329 (79.794) 

 Összesen  HUF 4.605.000 4.401.000 

 

A 2017-ban keletkezett többletet az Alapítvány a további adományozásra tartalékolja.  A fenti sarokszámokat a 

PK342-es űrlap támasztja alá.  A kifizetett támogatások, valamint a maradvány, korábbi évek maradvány 

összegeit, 1%-ból származó összegeket, valamint kamatbevételt is tartalmaznak. 

 

PÁPAI REFI 2018-19-ES ÖSZTÖNDÍJASAI 

 

Szeretettel gratulálunk Milus Lillának, Márkus Mihálynak, Buday 

Leventének és Schlecht Bencének, a következő tanév Jókay 

ösztöndíjasainak. Adakozóinknak hála, már közel 60 ösztöndíjasunk van 

1994 óta. 

Egyben sok szerencsét kívánunk az érettségiző Varga-Umbrich 

Eszternek, Csonka Johannának és Tarcsa Gusztáv Sándornak! 
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ADATVÉDELEM 

 

A magánélet védelme fontos a Jókay Család Alapítványa 

számára, és nagyon komolyan vesszük személyes adatok 

biztonságára vonatkozó felelősségünket. A 2018. május 25-én 

életbe lépett EU-s adatvédelmi rendelettel összhangban mi is 

frissítettük Adatvédelmi Szabályzatunkat, amely a honlapon itt 

olvasható: http://jokay.hu/wp-content/uploads/2018/05/J%C3%B3kay-

Alap%C3%ADtv%C3%A1ny_Adatkezelesi_ta%CC%81je%CC%81koztato%CC%81_2018.

pdf 

 

 

Adatkezelési gyakorlat röviden: 

A Jókay Alapítvány Támogatottak, Adományozók és Érdeklődők adatait kezeli. 

 A Támogatottak az ösztöndíjasok és az alumni közösség tagjai. Adataikat az Alapítvány működése 

során folyamatosan kezeli és felhasználja azokat támogatás folyósításához, tájékoztatáshoz, 

rendezvény meghívókhoz, adományok gyűjtéséhez, illetve honlapon, hírlevelekben beszámolókhoz. 18 

éven aluli Támogatottak esetén adataikat szülői hozzájárulás alapján kezeljük. 

 Az Adományozók adatait a hatályos számviteli törvényekben megadott ideig tároljuk, illetve az 

Alapítvány működése során tájékoztatás céljából, amíg az Adakozó nem kéri adatai törlését. 

 Az Érdeklődők adatait az Alapítvány működése során tájékoztatás céljából folyamatosan kezeli, amíg 

az Érdeklődő nem kéri adatai törlését. 

Amennyiben a továbbiakban nem szeretné, hogy személyes adatait a fenti célokra használjuk, kérjük jelezze 

az info@jokay.hu email címen vagy postacímünkön: A Jókay Család Alapítványa -1221 Budapest, Gerinc utca 

83. 

Reméljük továbbra is kapcsolatban maradhatunk és közösen folytathatjuk támogató munkánkat! 

 

2018-ban továbbra is ezekre célokra gyűjtünk: 

 A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira; 

 A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek 

foglalkozásaira, a művelődési házuk felszerelésére; 

 A kárpátaljai és erdélyi szórványvidékeknek adományozott segélyek szállítási költségeire, a técsői 

református líceum diákjainak ösztöndíjaira; 

 Magyarvista (Kalotaszeg) fiataljainak ösztöndíjaira (ezen belül: Kolozsvári Református Kollégium tanulói 

ebéd és utazási költségeire).  

A megvalósuló segélyezést és fejlesztéseket a helyiek és toborzott önkéntesek munkájukkal kiegészítik, így 

megsokszorozzák a befektetett összegeket. Az eredményekhez közel 50 adományozó, önkéntes járult eddig 

hozzá.   

 

Eddigi adományaikat megköszönve kívánok a Kuratórium nevében áldott nyári pihenést, erőt, egészséget! 

 

Budapest, 2018. június 14. 

 

Tisztelettel, 

Jókay Károly 

Alapító 
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