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2020. évi szöveges közhasznúsági beszámolója  

Rendkívüli éven vagyunk túl – a világ, az ország és az alapítvány 
szempontjából egyaránt. A COVID 19 vírusról elnevezett világjárvány 
csaknem megbénította alapítványunk működését is. A kuratórium csak 
részben tudta teljesíteni időarányos kötelezettségeit, adminisztratív és 
szervezési feladatait, valamint cél szerinti ráfordításait.  

A járvány második hullámának fölbukkanása előtt szinte a 24. órában 
a Pytheas Könyvmanufaktúra Kft vezetője, Kelemen Eörs elszállított 
komplex köttető restaurálásra 26 kötet Vasárnapi Ujság c. folyóiratot, 
amelyek egykori tulajdonosa részben a gimnázium névadója, Baksay 
Sándor püspök, író volt, részben pedig az iskola volt tanítványa, a 
későbbi jeles fővárosi tanár, irodalomtörténész, Baráth Ferenc. Ők 
mindketten rendszeresen írtak is a lapba. Széljegyzeteik, számos 
bejegyzésük hely- és iskolatörténeti értékkel bír. 

A kötetek kiválogatását Szolnoki Anita könyvtáros végezte, Balogh 
Mihály kurátor szakmai tanácsait figyelembe véve. A Kft cca 100.000 Ft / 
kötet előzetes árajánlatot tett. 

A munka felének elvégzését a tárgyév végére vállalták és teljesítették. 
Abban az időpontban (november közepén) értékpapírban volt 4 millió 
forintunk, folyószámlán pedig 600.000 Ft. Folyamatban volt ugyan az 
EXIM Bankkal egy 1.5 millió forintos szponzorációs szerződés 
megkötése, amely összeg bevételként tárgy év dec. 22-re realizálódott is, 
ezt azonban dátum szerint megelőzte a Pytheas Kft felé az 1.100.000 Ft 
kifizetési kötelezettségünk.  

Korábbi gyakorlatunktól eltérően ekkor kénytelenek voltunk átvezetni 
folyószámlánkra 1.100.000 millió forint összeget az ingatlan befektetési 
jegyben lekötött pénzünkből. Ezért a tárgyév végére ennyivel csökkent 
az értékpapírban lévő vagyonunk, viszont szokatlanul magas lett a 
folyószámlánk végösszege, a december 22-én oda beérkezett 
szponzorációs támogatási összegünk. A 2020. év eleji vagyonunk – 
értékpapírban és folyószámlán - 4.6 millió forint volt. A tárgyév végére 
ez az összeg meghaladta az 5 millió forintot. (Értékpapírban 2.880, 
folyószámlán 2.130.000 Ft!) 



Tárgyévi bevételeink túlnyomó többségét az EXIM Bankkal kötött, 
már említett szponzorációs szerződésünkből származó 1.500.000 millió 
Ft összeg biztosította, további bevételünk, 64.000 Ft származott a 2019. 
évi 1 % szja felajánlásokból. Banki kamatokból 7.000 Ft összeg 
származott. Cél szerinti kiadásaink összege 1.136.000 Ft volt. Adózott 
eredményünk 370.000 Ft.  

Tisztségviselőink az éves adminisztratív feladataikat 2020-ban is 
rendben elvégezték, személyi díjazásban nem részesültek, indokolt 
költségtérítési igényükről is lemondtak. Így a további kiadásaink 
elhanyagolható hányadát tették ki a banki és az egyéb működési 
költségek. 
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