
 

Alapítvány 1%-os befizetések felhasználása 

Év Felajánlott 1 % 1%-ot  

felajánló 

személyek 

száma 

 

Mire költöttük az  1%-os  felajánlást? 

2006. 1.806.691,- Ft nincs adat 

 

Jutalomkönyvek, foglalkozási anyagok, 

tanulókísérletekhez szükséges eszközök, labdák, 

rajz eszközök, integrált könyvtári program, 

beszéd-hallás vizsgáló készülék, sötétítő 

függöny, komoly zenei előadás 

 

2007. 1.761.333,- Ft nincs adat 

 

Jutalomkönyvek, a Helikon Művészegyüttes 

előadása, kézműves foglalkozáshoz anyagok, 

logikai játékok, szókártyák, játékok, táncos üveg 

néptánc oktatáshoz, csizmanadrágok, Dél alföldi 

jelmezek, kísérleti eszközök, szépirodalmi 

könyvek, labdák, DVD író, monitor  

 

2008. 2.028.317,- Ft 224 fő 

 

Jutalomkönyvek, mértékegység táblázat, 

memória, monitor, szintetizátor, music center, 

szótárak, labdák, társasjátékok, dekorációs 

anyagok, labor tálca, matematikai eszközök, 

szállítási költség, iskolatábla, kézműves 

foglalkozáshoz anyagok, Szexuális felvilágosító 

könyv a 8. évfolyam részére,  Természetbúvár 

újság előfizetés, iskolarádió korszerűsítés 

 

2009. 1.418.878,- Ft 154 fő 

 

Jutalomkönyvek, vörösfényű lézerdiódás 

fényforrás, digitális rajz tábla, Szexuális 

felvilágosító könyv a 8. évfolyam részére, 

Természetbúvár újság előfizetés, kísérleti 

eszközök, kosár-futball labdák, szállítási költség, 

adventi koszorú készítéshez anyagok, térképek, 

kézműves foglalkozáshoz anyagok,parafatábla, 

zenei cd-k, sport eszközök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2010. 1.677.997,- Ft 191 fő 

 

Jutalomkönyvek, tollas szett, florball szett, 

kompresszor, 2 db asztali foci, kesztyűbábok, 

karton a jelmezek készítéséhez, kézműves 

foglalkozáshoz anyagok, a  Goethe Intézet által 

tartott, a német nyelv népszerűsítését célzó 

foglalkozás alsó és felső tagozat részére, 2011. 

tanévi DÖK-Nap élménypedagógiai 

programjának szervezése, nyeles 

csengettyűkészlet, csengettyűtartó bőrönd, 

játékok, anyagok 12 csoport részére, szövegértés 

munkafüzet a felső tagozat számára, parafa tábla, 

szállítási költség,  elektroszkóp, digitális 

hangrögzítő, mikrofon, kézműves 

foglalkozáshoz anyagok, CD, egér, hangkártya,  

kísérleti eszközök, pendrive,  Természetbúvár 

újság előfizetés, kísérleti eszközök,, futball 

labdák, megkülönböztető mez, stopper 

 

2011. 1.560.073,- Ft 207 fő 

 

Jutalomkönyvek, a  Goethe Intézet által tartott, a 

német nyelv népszerűsítését célzó foglalkozás 

alsó és felső tagozat részére,videó kamera, 

memória kártya,  állandó fényű lámpa, 

Természetbúvár újság előfizetés, kísérleti 

eszközök, labdák, meghívók, játékok, kézműves 

foglalkozáshoz anyagok 12 csoport részére, 

interaktív segédanyagok, alapanyagok  adventi 

koszorú készítéshez, kompetencia alapú 

segédanyagok, szállítási költség, 

 

2012. 1.323.791,- Ft 230 fő 

 

Jutalomkönyvek, kamera memória kártya, mobil 

adattár, videó vágóprogram, ZOOM HZ 

hangfelvevő, Természetbúvár újság előfizetés, 

vízbontó készülék, asztali foci, labdák, CD 

magnó, Project tankönyvcsaládhoz interaktív 

tananyag, kiállítások, versenyek, előadások 

költségei, 7-8. évfolyam számára digitális 

tananyag, logikai játékok, szakkönyvek, bábok, 

szállítási költség, , alapanyagok  adventi koszorú 

készítéshez 

 

2013. 1.358.102,- Ft 273 fő 

 

 Jutalomkönyvek, térmikrofon, adventi koszorú 

készítéshez anyagok, szállítási költség, kémia 

szakköri eszközök, széf, jelmezek kölcsönzése, 

labdák, interaktív tananyagok, Goethe Intézet 

programja, Természetbúvár újság előfizetés, 

kézműves foglalkozásokhoz anyagok 

 

 

 

 



 

2014. 1.005.492,- Ft 238 fő 

 

Jutalomkönyvek, adventi koszorú készítéshez 

anyagok, szállítási költség, kémia szakköri 

eszközök, labdák, interaktív tananyagok,  

kézműves foglalkozásokhoz anyagok, 

ritmushangszerek, sporteszközök, fejlesztő 

játékok, társasjátékok, kameraállvány,  térkép, 

zongoraszék, ajándék utalvány, farsangi bál 

tartós dekoráció, jelmezek, oktatási 

segédanyagok,  

 

2015. 1.384.956,- Ft 281 fő 

 

Jutalomkönyvek, adventi koszorú készítéshez 

anyagok, szállítási költség, kémia szakköri 

eszközök, labdák,  kézműves foglalkozásokhoz 

anyagok, sportszerek, szemléltető eszközök 

matematika tanításhoz, lexikonok, szótárak, 

informatika terem fejlesztése, laptop, projektor 

korszerűsítés, koncert plakátok, meghívók 

 

2016. 1.655.666,- Ft 335 fő 

 

Jutalomkönyvek, sporteszközök, 28 db LED 

mécses, képességfejlesztő és társas játékok,  

szállítási költség, ,  kézműves foglalkozásokhoz 

anyagok, adventi koszorú készítéshez anyagok, 

kézműves foglalkozásokhoz anyagok, 

médialejátszó, folyosói megfigyelő kamera 

tárolóegység, kötelező olvasmányok, kémia 

szakkör eszközök, 

 

2017. 1.671.948,- Ft 319 fő 

 

Jutalomkönyvek, mikrofon szett, szállítási 

költség, keverő, laptop, fotóállvány, mikrofonok, 

asztali mikrofonállvány, számítástechnika 

terembe eszközök(egér, billentyűzet,  egérpad), 

kerti eszközök alsó tagozatosoknak, szemléltető 

eszközök, trambulin. florball készlet, 30 db 

Brassós mez,  kézműves foglalkozásokhoz 

anyagok, adventi koszorú készítéshez anyagok 

 

2018. 1.328.175,- Ft 243 fő 

 

Jutalomkönyvek, szerver,tápegység, alkatrész a 

szerver bővítéséhez,  közlekedőedény, 

ampermérő, voltmérő, sportszerek, társasjátékok, 

szállítási költségek, Közterem Junior program,  

szemléltető eszközök, mikroszkóp kézműves 

foglalkozásokhoz anyagok, adventi koszorú 

készítéshez anyagok 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019. 1.573.593,- Ft 252 fő 

 

Jutalomkönyvek, Madártani Egyesület belépési 

díj, madárodú készítéshez anyag, 

ragasztópisztoly, hungarocell vágó, adventi 

koszorú készítéshez anyagok, társasjátékok, 

kézműves foglalkozáshoz anyagok, gimnasztikai 

labda, labdák, társasjátékok – alsó - felső tagozat 

részére, 

digitalzáló táblák, kamerák, laptopok, mozaweb 

digitális tananyag, rajz oktatáshoz tantermi 

elhelyezésű tankönyvek, ferrofluid folyadék 

mágneses kísérletekhez,, hangzó csövek 

 

2020. 1.388.557,- t+21.291,- Ft 

 

Összesen: 1.409.846,- Ft 

202 fő 

 

Jutalomkönyvek, sporteszközök, társasjátékok, 

szemléltető eszközök, múzeumi belépők, 

szállítási költségek, tanulmányi kirándulás 

költségei, alkotóház foglalkozásokra anyagok 

 

2021. 1.580.156,- Ft Nincs 

adat 

Jutalomkönyvek, szemléltető eszközök, 

sportszerek, kézműves foglalkozáshoz anyagok, 

tankönyvek, digitális tananyagok, rajzszakkör 

részére anyagok, eszközök, művészeti előadás, a 

túraszakkör és a 8. évfolyam év végi 

kirándulásának szállítási költsége 

 

  

 


