
 

 

Beszámoló a „Für das Budapester Gymnasium der Deutschen Minderheit, a Német 

Kisebbség Budapesti Gimnáziumáért Alapítvány” munkájáról 

 

Az idén 30 éves Für Das Budapester Gymnasium der Deutschen Minderheit, a Német 
Kisebbség Budapesti Gimnáziumáért Alapítvány köszönhetően az eddigi támogatásoknak 
sokféle módon segíti a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelő 
munkát, biztosítja különböző programok, projektek anyagi hátterét, s nyújt támogatást az arra 
rászoruló diákok számára. 
 
Az Alapítvány célul tűzte ki évente legalább egy nagyobb ráfordítást igénylő projekt 
megvalósítását. Ennek keretében került sor egy Epson lézertechnológiás projektor és egy 

projektorállvány beszerzésére. A fejlesztés a korábban elindított torna- és rendezvényterem 
technikai korszerűsítését folytatta, hogy minél színvonalasabb programok megvalósítására 
legyen alkalmas helyszín. Az eszközbeszerzés 976.630,- Ft-ba került. 

 
A kollégiumi szobák egyik blokkjában a fürdőszoba felújításának költségeihez járult hozzá 
az Alapítvány 406.400,- Ft értékben, élhetőbbé téve az egyes diákok lakóhelyét. 
 
Az Alapítvány minden évben támogatást nyújt a diák- illetve tantestületi események 
támogatására, elsősorban az utazások és belépőjegyek költségeinek megtérítésével. 2021. 
évben a hagyományőrző gólyatábort szervező diákjainak utazását, az iskola pedagógusainak 
szakmai képzését támogatta az Alapítvány, valamint megvásárolta a gólyák DNG-s pólóit 
411.109,- Ft értékben. 
 
Szociális alapon (szülői, vagy osztályfőnöki jelzések alapján) tanévkezdési-, karácsonyi-, 

tanulmányi projekt- és eseti támogatást is nyújtott az Alapítvány, mert fontos, hogy anyagi 
lehetőségek hiánya miatt egy tanuló se maradjon le a programról, vagy ne legyen lehetősége 
rendszeresen étkezni.  
Ezekre 620.000,- Ft-ot fordítottunk. 
 
Ötödik éve – a szülők befizetéseiből, de az Alapítvány szervezésében – nyílik lehetőség az 
érdeklődő 8. osztályos tanulók számára német és magyar nyelvből, illetve matematikából 
tehetséggondozó foglalkozások megtartására, melyek nagymértékben hozzájárulnak az 
írásbeli felvételi vizsgákra való eredményes felkészüléshez. 
 
A tavaszi kórus tábort és a népismeret tábort 420.000,- Ft-tal támogattuk, mivel mindkét 
tábor költsége jelentősen megemelkedett a szervezési és megvalósulási időszak között. 
 
Az Alapítvány Alapító okiratában megfogalmazott céljainak megvalósításához továbbra is 
nagy szükségünk van a tisztelt szülők, hozzátartozók anyagi támogatására, rendszeres 
befizetésekre. 
 
Az adó 1%-nak az Alapítvány részére történő 2020. évi felajánlásból 2021. évben 1.167.064,- Ft 
érkezett a 11720001-20128775 (OTP Bank Nyrt.) bankszámlára. A 2021. évi felajánlás összege 
még nem ismert. 
A szülői befizetésekből befolyt támogatásokról a beszámoló mellé osztályokra lebontott 
tájékoztatást csatolunk. 
Hálás köszönet érte! 
 



 

 

Szívesen fogadjuk javaslataikat az Alapítvány eredményes működésének fejlesztésére, vagy a 
következő fejlesztési projekt kijelölésére. Az iskolai diákönkormányzatának, 
nevelőtestületének, és az Önök javaslatainak mérlegelése után az Alapítvány kuratóriuma a 
lehetőségek mérlegelésével dönt a következő nagyobb projektről. 
 

Támogatásukat köszönjük! 

Budapest, 2022. 09. 05. 

 

A Für das Budapester Gymnasium der Deutschen Minderheit, 

a Német Kisebbség Budapesti Gimnáziumáért Alapítvány 


