
VIVIT Alapítvány 

adószáma: 18021468-1-42 
 

Kedves Szülők, Kedves Támogatók! 
 

Alapítványunk 1992 óta a Deák Diák Általános Iskola működését, tanulóit támogatja.  

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki személyi jövedelemadójának egy 

százalékát alapítványunk javára ajánlotta fel.   

 

A felajánlott összegeket a Kuratórium döntése értelmében, az iskola tanulói részére, 

elsősorban a szociális hátrányok enyhítésére használtuk fel, az alábbiak szerint. 
 

Keressük az új bevételi lehetőségeket, várjuk adományaikat, és kérjük, aki teheti, ajánlja fel 

alapítványunk javára személyi jövedelemadója 1%-át! 

 

Az elmúlt években felajánlott és az adóhivatal által kiutalt összegek felhasználásáról 

az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket: 

 

2018. októberében a Nemzeti Adó és Vámhivatal 446 958 Ft-ot utalt át Alapítványunknak, mint a 

2017. évi személyi jövedelemadó 1%-a kedvezményezettjének. Ez az összeg 2019-ben kerül felhasználásra, 

ugyanúgy, mint az elmúlt években, iskolánk tanulóinak támogatására. 

 

2017. októberében a Nemzeti Adó és Vámhivatal 308.270 Ft-ot utalt át Alapítványunknak, mint a 

2016. évi személyi jövedelemadó 1%-a kedvezményezettjének. Ez az összeg 2018-ban az alábbiak szerint 

került felhasználásra, ugyanúgy, mint az elmúlt években, iskolánk tanulóinak támogatására. 

 

Tanulók költségeinek csökkentése 

 Támogatás az erdei iskolák költségeinek csökkentésére 70 400 Ft 

 Őszi káptalanfüredi tábor támogatása 154 300 Ft 

Programok támogatása 

 Egészségnap, Mikulás járás, Karácsony 43 150 Ft 

Díjak, jutalmak 

 Jó tanuló-jó sportoló diákok jutalmazása 40 420 Ft 

Összesen: 308 270 Ft 

 

2016. októberében a Nemzeti Adó és Vámhivatal 

 

338 386  Ft-ot utalt át, mint a 2015. évi személyi jövedelemadó 1%-a kedvezményezettjének. Az előző 

évről tartalékolt összeg 23.969 Ft, így 2017-ben 362.355 Ft állt Alapítványunk rendelkezésére.  

 

Ezt az összeget az alábbiak szerint használtuk fel: 

 

Tanulók költségeinek csökkentése 

 Támogatás az erdei iskolák költségeinek csökkentésére 174 000 Ft 

Programok támogatása 

 Énekes iskolai program támogatása 76 200 Ft 

Díjak, jutalmak 

 Jó tanuló-jó sportoló diákok jutalmazása 27 574 Ft 

 Deák Diákos póló nyomtatása 18 165 Ft 

 Nyugdíjba vonuló pedagógusok részére emlékplakett  66 416 Ft 

Összesen: 362 355 Ft 



 

2015. októberében a Nemzeti Adó és Vámhivatal 

 

371 689 Ft-ot utalt át, mint a 2014. évi személyi jövedelemadó 1%-a kedvezményezettjének. 

 
Tanulók költségeinek csökkentése 

 Támogatás az erdei iskolák költségeinek csökkentésére 262 000 Ft 

Jó tanuló-jó sportoló diákok jutalmazása 85 720 Ft 

 (póló, részvétel kassai kiránduláson) 

Összesen: 347 720 Ft 

 2017-es évre tartalékolt összeg: 23 969 Ft 

 

2014. októberében a Nemzeti Adó és Vámhivatal 

 

452.560 Ft-ot utalt át, mint a 2013. évi személyi jövedelemadó 1%-a kedvezményezettjének. 

 

Tanulók költségeinek csökkentése 

 Támogatás az erdei iskolák költségeinek csökkentésére 349 000 Ft 

 Támogatás káptalanfüredi, őszi tanévindító táborhoz 20 000 Ft 

Jó tanuló jó sportoló díjhoz hozzájárulás 23 560 Ft 

Focipálya bérlés a Puskás Ferenc Stadionban 60 000 Ft 

(a bezárás előtti utolsó napon diákjaink az egyetemi válogatottal játszottak  

barátságos meccset, fotók honlapunk Galéria/Képek menüjében láthatók)  

 Összesen: 452 560 Ft 

 

2013. októberében a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
 

474.355  Ft-ot utalt át, mint a 2012. évi a személyi jövedelemadó 1%-a kedvezményezettjének, 1758 Ft-ot 

az előző évről tartalékoltunk. 

  

Tanulók költségeinek csökkentése 

 Támogatás az erdei iskolák költségeinek csökkentésére 475.950 Ft 

Jó tanuló jó sportoló díjhoz hozzájárulás 163 Ft 

 Összesen: 476.113 Ft 

 

2012. októberében a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
 

502.798 Ft-ot utalt át, mint a 2011. évi a személyi jövedelemadó 1%-a kedvezményezettjének.  

 

Tanulók költségeinek csökkentése 

 Támogatás az erdei iskolák költségeinek csökkentésére 440.040 Ft 

 Tanulmányi verseny nevezési díj, és hozzájárulás  

 a családos gyermeknap költségeihez 61.000 Ft 

 Tartalékolás a tatai sportnapokra 1758 Ft  

Összesen: 502.798 Ft 
 

2011. októberében a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
 

824.776 Ft-ot utalt át, mint a 2010. évi a személyi jövedelemadó 1%-a kedvezményezettjének.  

 

Tanulók költségeinek csökkentése 

 Támogatás az erdei iskolák költségeinek csökkentésére 470.700 Ft 

 Támogatás a VIP kirándulás, a tatai sportnapok  

 és a családos nap költségeihez 353.844 Ft  

Összesen: 824.544 Ft 


