
REMÉDIUM ALAPÍTVÁNY 
2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 

 
 

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: 
 
Neve: Remédium Alapítvány 
közhasznúsági fokozata: közhasznú 
Bírósági végzés száma: 60.016/1998 
Adószáma: 18608115-1-11 
Statisztikai számjel: 18608115-9133-569-11 
Székhelye: 2800. Tatabánya, Kossuth Lajos utca 6. 
Levelezési címe:   ua. 
Telefon/fax száma: 0634/306-139 
Bankszámla száma: 63300075-17007889 
Könyvvezetés módja: egyszeres könyvvitel 
 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGE: 
 
Az alapítvány célja: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
Törvény 26.§ c. pontjának 4., 5., 10., 11., 13., alpontjaiban meghatározott 
közhasznú tevékenység az alábbiak szerint: 
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (26.§ c/4. 
pont) 
- Kulturális tevékenység (26.§ c/5.pont) 
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 
(26.§ c/10.pont) 
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése (26.§ c/11.pont) 
- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a 
határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (26.§ c/13. pont) 
 
Ennek érdekében végzett tevékenységi körök, feladatok: 
a./ létesítsen és fenntartson egy olyan iskolát, ahol hátrányos helyzetű 
fiatalok kinőhetik hátrányaikat 
b./ gondoskodó környezetet teremtsen az ép értelmű, de képességeik alatt 
teljesítő tanulóknak 
c./ lehetőséget adjon a megyénkben élő alacsonyan iskolázottaknak, hogy 
befejezzék általános iskolai tanulmányaikat 
d./ a kilencedik, - tizedik  évfolyamon felkészítsen az alapműveltségi 
vizsgára, a szakképzési évfolyamon pedig szakmai vizsga letételére 
e./ népi kismesterségek oktatásával megakadályozza deviáns, sérült 
lelkiállapotú fiatalok végleges leszakadását 
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f./ elősegítse a szociálisan hátrányos helyzetű cigány fiatalok integrációját 
g./ segítséget nyújtson, esélyt adjon, jobb pozíciót biztosítson minden olyan 
gyereknek, akik normál iskolák számára elveszett, reménytelen esetnek 
számítanak. 
h./ tanulásban, mozgásban, illetve egyéb képességek területén akadályozott 
tanulók integrálása, és fejlesztésük speciális nevelési szükségleteik alapján 
 
 
I. Számviteli Beszámoló      ( ezer Ft ) 

 
Nyitó adatok:   
 
Bank nyitó egyenlege:               1.212 
Pénztár:                                           86 
Követelés SZJA                              40 
 
Közhasznú tevékenység bevételei 
 
Központi költségvetéstől:  36.531 
Helyi Önkormányzattól:     3.660 
1 %                                        167 
Munkaügyi Központ:         1.080  
Pályázatok:                         4.600 
Egyéb bevételek:                     43 
 
Közhasznú tevékenység ráfordításai(értékcsökkenési leírás nélkül) 
 
 
Anyagjellegű ráfordítás:        246 
Igénybevett szolgáltatás    37.808 
      ebből: iskolafenntartás  - 36.194 
Bérköltség                           2.195 
Bérjárulékok                         412 
 
Kiadásai(Eszközbeszerzés )         673  
 
Záró pénzkészlet: 
Bank                                          5.985 
Pénztár                                         100 
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II. Költségvetési támogatás felhasználása  
 
A 2008.évi 1% felajánlások összege: 166.860.- Ft,  melyből  50.860.-Ft-ot 
az alapítvány működéséhez,  a 116.000 Ft-ot az alapítvány által 
működtetett Remédium Általános Iskola és Szakiskola Informatika 
termének felújításához használtunk fel. 
 
A Helyi Önkormányzattól Normatív támogatásként 3.660.000.- Ft-ot 
kaptunk  mint fenntartó, ezt az összeget az iskola működtetésére, valamint 
karbantartására  használtunk fel. 
 
MÁK normatíva:  36.531.003.- Ft,  melyet  mint fenntartó az iskola 
működtetésére fordítottunk. 
 
Munkaügyi Központ Támogatása: 1.080.011.- Ft, a támogatott 
munkavállalók bérköltségéhez járult hozzá. 
 
Pályázati úton elnyert támogatás: 4.600.000.- Ft, (2007.évi, 2008.évi NCA) 
Az alapítvány működési költségeire, programjai megvalósítására, valamint 
eszközbeszerzésre fordítottuk. 
 
 
III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
Saját tőke:                 Növekedés                  6795  e Ft 
Tőkeváltozás             Növekedés                 1621   e Ft 
Tárgyévi eredmény   Növekedés                 5074   e Ft 

 
IV. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
Közhasznú tevékenységünk bevétele 2008-ban  46.081 e Ft, amelyet 
alapítványunk a Remédium Általános Iskola és Szakiskola fenntartására 
fordított, valamint az iskolával közös programjai végrehajtására használt 
fel. 
Más civil és egyéb  szervezeteknek nem nyújtottunk támogatást, 
továbbutalási céllal támogatást nem kaptunk. 
 
V. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a 
helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértéke. 
 
Adományok alapítóktól :            0 
MÁK Normatíva:               36.531 
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Helyi Önkormányzat            3.660 
Munkaügyi Központ             1.080 
SZJA 1%                                 167 
NCA pályázat                       4.600 
Magánszemélyektől                    0 
Összesen                            46.038 
 
 
VI. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
értéke, illetve összege  
 
Alapítvány tisztségviselői 2008-ban sem részesültek jutatásban. 
 
 
VII. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló  
 
A Remédium Alapítvány 1998-ban jött létre többek között azzal a céllal, 
hogy létesítsen és fenntartson egy iskolát, ahol a hátrányos helyzetű 
gyerekek, fiatalok, akik más intézményekben már  „ reménytelen esetnek „ 

        számítanak, kinőhessék hátrányaikat. Fontos, hogy kellő figyelmet tudjunk 
fordítani a tanításon kívüli tevékenységekre.  
Az oktatáson túlmutató céljaink között szerepel a szabadidő hasznos 
eltöltését elősegítő foglalkozások megszervezése. Kézműves foglalkozás, 
vetélkedő, ügyességi versenyek, labdajátékok. 
Ezek a programok javarészt az iskola lelkes, dinamikus, önfeláldozó  
pedagógusainak önkéntes  munkájával valósulnak meg. 
 
Megvalósult programok: 
 
A Tatabányai Civil  Nap, melyen ismételten bemutatkozott Alapítványunk. 
Kézműves foglalkozást szerveztünk, ahol önfeledten „ dolgozott „ a város 
apraja,- nagyja. Standunknál nagy volt a forgalom egész nap. 
Szórólapokon, kiadványokon népszerűsítettük alapítványunkat, iskolánkat.  
Hagyományos nemzetiségi és romanap: az összetartozás erősítése, egymás 
kultúrájának megismerése és tiszteletben tartása, kapcsolatok ápolása a 
Tatabányai Roma Kisebbségi Önkormányzattal. Vetélkedőt szerveztünk, 
díjaztuk a versenyzőket és résztvevőket. 
„Vigyázz a környezetedre „ hulladékgyűjtéssel egybekötött takarítási 
program. Célja a környezetvédelemre nevelés. 
A sport és ügyességi versenyek lebonyolítása , a labdajátékok, a túrák 
kedvelt szabadidős tevékenységek. Önkéntes pedagógusaink valósítják meg 
ezeket a programokat a fiatalok nagy örömére. Természetesen itt sem 
maradt el a résztvevők jutalmazása. 
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Adventi és karácsonyi programsorozat műsorral, zenével, ajándékok 
készítésével. Növelte rendezvényeink színvonalát az NCA pályázati 
forrásból vásárolt hangosító berendezés, az élmény teli pillanatok 
megörökítését pedig a digitális fényképezőgép. Szintén az NCA 
pályázatnak köszönhetjük a laptopot és  projektort a hozzávaló vászonnal, 
melynek segítségével az év humoros eseményeit vetítettük le a fiatalok 
kacagása közepette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatabánya, 2009. május 10. 
 
 
                    
 
                                                           Hajdúné Jenei Éva 
                                                           a kuratórium elnöke 
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