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A közhasznú szervezet neve:   A Jókay Család Alapítványa (Jókay Alapítvány) 
Székhelye:      1221 Budapest, Gerinc u. 83.  
Közhasznú besorolása:    közhasznú 
Bírósági nyilvántartásba vételi száma:  Fővárosi Bíróság 9057. 
Adószáma:     18249781-2-43 
 
1) Számviteli beszámoló:  
A közhasznúsági jelentés mellékletét képezi. 
 
2) Költségvetési támogatás felhasználása 
Az Alapítvány a 2011. évben nem kapott közvetlen költségvetési támogatást. 
 
3) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
A mellékelt 2011. évi számviteli beszámoló és részletes főkönyvi kivonat tartalmazza. 
 
4) Cél szerinti juttatások kimutatása 

 
Cél megnevezése Beérkezett 

adományok 
2011 

Támogatások 
és közvetlen 

költségek 
2011* 

2012-ben 
felhasználandó 

maradvány 

       

Erdélyi segélyszállítmányok 61.000  350.000 

Magyarvistai felújítási munkálatok (kultúrház, templom) 2.311  200.000 

Burg Kastl Alumni e.V. film támogatása 486.977 486.977  

Múlt a jövőért akció – gyimesfelsőloki Szt. Erzsébet Líceum 
támogatása 

108.000 225.000  

Sárvásári gyermekek iskolája (Batiz Ágnes Alap) 103.500 220.000 210.000 

Pápai REFI diákjainak támogatása (Jókay Lajos Alap)  399.000 220.000 179.000 

KÉRME árverés bevételeinek közvetítése 1.145.000 1.145.000  

Técsői diákok 100.000  100.000 

2010-ben gyűjtött, 2011-ben továbbított vörös iszap segély Kérmétől 
a devecseri plébániára 

 857.000 0 

Egyéb célok, alapítói támogatás, működési célra kapott támogatás 802.212   

      

Összesen 3.208.000 3.153.977 1.039.000 

 

*A kifizetett támogatások, valamint a maradvány, korábbi évek maradvány összegeit, 1%-ból 

származó összegeket, valamint kamatbevételt is tartalmazhatnak! 

 
5) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértéke 
 
SZJA 1%     357.000 Ft 
Nemzeti Civil Alapprogram   300.000 Ft (működési támogatás) 
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6.) A közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke  
Az Alapítvány tisztségviselői munkájukat önkéntes alapon, térítés nélkül végezték. 
 
 
7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 

A 2011-es esztendőben végzett főbb tevékenységeink: 
 

 A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskola és református gyülekezet számára 220.000 
forintot adtunk át a Batiz Ágnes emlékére érkezett adományokból 2011 májusában;  

 A Pápai Református Kollégium 3 diákjának teljes körű ösztöndíjat, összesen 220.000 
forintot 2011. júniusában; 

 Társszervezetünkkel (Burg Kastl Alumni Egyesület) együtt 2011 májusában 225.000 
forintot utaltunk át a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Líceumnak;  

 A Keresztény Értékmegörző Egyesület karácsonyi árveréséből származó összeget 
továbbítottuk a Via Veritas Alapítványnak (442.000 forint), a Hármashalom 
Alapítványnak (229.500 forint), a Nyilas Misi Egyesületnek (70.000 forint), 
Kovácshida Református Egyházközségnek (56.170 forint) valamint a mezőségi Vice 
római katolikus plébániára árvák gondozása céljából (341.000 forint).   

 
2012-ben a következő célokra gyűjtünk: 
 

 A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek 
foglalkozásaira, a művelődési házuk felszerelésére; 

 A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira; 

 A kárpátaljai és erdélyi szórványvidékeknek adományozott segélyek szállítási költségeire; 

 A hajdani bajorországi burg kastli Magyar Gimnázium öregdiák szervezetével karöltve, 
egy új gyűjtést indítunk egy határon túli magyar iskola megsegítésére;  

 Magyarvista (Kalotaszeg) kultúrházépítés  
 

A megvalósuló segélyezést és fejlesztéseket a helyiek és toborzott önkéntesek munkájukkal 
kiegészítették, így megsokszorozták a befektetett összegeket. Az eredményekhez közel száz 
adományozó járult hozzá.   

Budapest, 2012. május 30. 

 
 

…………………………….
. 

Osváth László 
      Az Alapítvány titkára 

 

http://www.jokay.hu/
http://www.jokay.hu/files/Sarvasartamogatasabemutat2010.pdf
http://www.kastlalumni.eu/
http://www.kastlalumni.eu/a-m%C3%BAlt-a-j%C3%B6v%C3%B6%C3%A9rt-akci%C3%B3-maja/%C3%A1rp%C3%A1dh%C3%A1zi-szent-erzs%C3%A9bet-l%C3%ADceum/

