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ÖSSZEFOGLALÓ A „SZEGEDI 
CSILLAG” BIZTOS JÖVŐÉRT 
ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL 

2007-2011  

Az alapítvány létrehozása 
 
A Szegedi Fegyház és Börtön Szakszervezete 2007-ben hozta létre a „Szegedi 

Csillag” Biztos Jövőért Alapítványt, azzal a céllal, hogy az önhibáján kívül 
nehéz anyagi helyzetbe került, súlyos betegségen áteső kollégáinknak, illetve 
elhunyt kollégáink családtagjainak átmeneti anyagi segítséget nyújtson. 

A létrehozás aktualitását, sajnálatos módon, kollégánk 2006-ban, tragikus 
hirtelenséggel, fiatalon, súlyos betegség miatt bekövetkezett elhalálozása 
szolgáltatta. Az alapító szándéka szerint, az alapítványon keresztül támogatást tud 
nyújtani elhunyt kollégánk árván maradt gyermekei számára, az oktatásukkal 
kapcsolatban felmerült költségekben is. 

A támogatott személyek köre, támogatott esetek 
 
Az alapítványhoz, támogatásért, a Szegedi Fegyház és Börtön állományába 

tartozó, bármely objektumban szolgálatot teljesítő, továbbá a Nagyfa-Alföld Kft-ben 
foglalkoztatott, hivatásos állományú, vagy közalkalmazotti státuszban dolgozó 
állományi tagja, alkalmazottja, vagy e személyek rokonai fordulhatnak. 

Az alapítvány, az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően az alábbi esetekben 
nyújthat támogatást: 

 haláleset kapcsán felmerülő költségek enyhítésére, 
 súlyos betegség kapcsán felmerülő egészségügyi ellátás költségének 

enyhítésére, 
 a kérelmező részére fel nem róható okból kialakult, nehéz anyagi helyzet 

átmeneti enyhítésére. 
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Az alapítvány működése 
 
Az alapítvány működtetése a kuratórium feladata, amelynek tisztségviselőit az 

alapító, határozatlan időre nevezi ki. A kuratórium öt főből áll, négy fő tag, valamint 
a kuratórium elnöke. 

A kuratórium üléseit a beérkezett kérelmektől függően, de legalább 
negyedévente hívja össze az elnök. Az üléseken kapnak tájékoztatást a tagok az 
alapítvány aktuális anyagi helyzetéről, az utolsó ülés óta beérkezett kérelmekről, 
támogatásokról, egyéb, az alapítvánnyal kapcsolatos információkról. 

Az elbírált kérelmekkel kapcsolatos döntésről az elnök értesíti az érintetteket, 
valamint a közös aláírási joggal rendelkező kuratóriumi taggal közösen, intézkednek 
a támogatás folyósításáról. 

 

Támogatók 
 
Az alapítványt 2007-ben a szakszervezet 100.000 Ft alaptőkével hozta létre. Az 

azóta eltelt időben az alapító további támogatásokat folyósított az alapítvány 
részére, valamint rendezvények szervezési költségeit is támogatta. 

Az alapítványt nagymértékben támogatja a Szegedi Fegyház és Börtön, az 
alapítvány támogatására szervezett rendezvények helyszínének biztosításával, 
működéséhez szükséges infrastruktúra biztosításával. 

Támogatóink között tudhatjuk még a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és 
Vegyesipari Kft-t, a hódmezővásárhelyi CSOMIÉP Beton és Meliorációs 
Termékgyártó Kft-t, a T&F Builders Építőipari és Szolgáltató Kft-t, a KELLO 
Produkt Kft-t, a Prison 2005 Kft-t, a Pannon Oktatási Központ Gimnázium 
üzemeltetőjét, a Humán-Pszicho 2002 Nonprofit Kft-t, valamint számos 
magánszemélyt. 

Az alapítvány részére az év folyamán két időszakban érkezik számottevő 
támogatás. Először a tavaszi időszakban, az alapítvány támogatására megrendezett 
rendezvény kapcsán, a fent felsorolt támogatók által nyújtott támogatások, valamint 
a 2010-es évtől kezdődően az őszi időszakban, a személyi jövedelemadó 
felajánlásaiból származó támogatás. 

 
Az alapítvány számlájára, a fenti támogatóktól, valamint a személyi 

jövedelemadó felajánlásaiból származó támogatás összege: 
 

Évek Támogatóktól Szja 1 %-ból Összesen 
2008 378.000 Ft            0 Ft    378.000 Ft 
2009 214.000 Ft            0 Ft    214.000 Ft 
2010 190.000 Ft 339.398 Ft    529.398 Ft 
2011 707.200 Ft 471.825 Ft 1.179.025 Ft 
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Támogatott kérelmek 
 
Az alapítványhoz a mai napig huszonnégy személytől érkezett egyszeri, vagy 

többször ismételt (hosszabbított támogatási időszakot igénylő) kérelem. A beérkezett 
kérelmek közül mindössze kettő olyan volt, amelyet a kuratórium, az alapító 
okiratban foglalt, támogatási feltételekkel való ellentmondás miatt nem 
támogatható kérelemnek ítélt. 

 
Évek Kérelmek 

száma 
Támogatás 

összege 
Támogatás 

aránya 
2008   2      25.000 Ft     6,6 % 
2009   2    215.000 Ft 100,5 % 
2010 12    701.000 Ft 132,5 % 
2011 13 1 287.000 Ft 109,1 % 

 
A támogatásokra folyósított összegek megoszlása az elmúlt években: 
 

Évek Haláleset Súlyos 
betegség 

Nehéz anyagi 
helyzet 

2008 40 % 60 %   0 % 
2009 24 % 76 %   0 % 
2010 20 % 55 % 25 % 
2011   8 % 36 % 56 % 
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A kérelmek számának alakulása, valamint azok okainak arányában észlelhető 

változások egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a támogatásban részesíthetők 
körében egyre nagyobb arányban tapasztalható a nehéz anyagi helyzet kialakulása, 
az egzisztenciális ellehetetlenülés. 

 

Az alapítvány anyagi helyzetének alakulása 
 

 
 
Annak ellenére, hogy a különböző adományozóktól érkező támogatások emelkedő 

tendenciát mutatnak, a kérelmek számának ilyen ütemű emelkedése, a kérelmezők 
indokainak ilyen irányú változása azt prognosztizálja, hogy az alapítvány 
forráshiány miatt, kérelmek elutasítására kényszerülhet. 

Ennek elkerülése érdekében szükségesnek tartom további források, támogatók 
felkutatását. 

 
Kiemelten fontos továbbá, hogy az alapítvány tisztségviselői, az általuk végzett 

munkáért díjazásban nem részesülnek, ugyanakkor a külső közreműködőkkel 
kapcsolatos költségek minimalizálására törekszünk. 

 



2012.04.02. 

5  

Az el nem kerülhető költségek az elmúlt évek során (banki költségek, ügyvédi 
költség, stb.): 

 
Évek Egyéb 

költségek 
Kapott 

támogatás 
arányában 

2008 10.457 Ft   2,75 % 
2009 17.730 Ft   8,25 % 
2010 61.447 Ft 11,50 % 
2011 17.500 Ft   1,50 % 

 
A 2010-ben látható kiugróan magas adatot, az alapítvány kuratóriumában 

történt személyi változás miatt szükséges eljárással kapcsolatos jogi képviseleti díj 
eredményezte. Az ilyen költségek elkerülésére, a hatályos jogszabályi környezet 
megismerésével, a szükséges lépéseket megtettem. 

 

Az alapítvány jövője 
 
 
Az alapító szándékának érvényesítése, a kitűzött célok megvalósítása, az érintett 

körbe tartozó személyekről való gondoskodás folytatása pusztán anyagi kérdés. 
Az alapítvány, a részére jutatott támogatások felhasználásánál, kiemelt 

figyelmet fordít a költséghatékonyságra, a kitűzött célok elérésének érdekében. Az 
egyéb költségeket a minimálisra csökkentjük, a kapott támogatást a lehető 
legnagyobb mértékben cél szerint használjuk fel. 

 
Az alapítvány jövője a támogatók számától, támogatási hajlandóságától, azok 

anyagi lehetőségeitől függ. Minden lehetőséget meg kell ragadjunk azért, hogy a 
támogatni szándékozó személyek értesülhessenek az alapítvány tevékenységéről, 
eredményeiről,  a támogatás lehetőségéről és minél egyszerűbbé kell tennünk a 
támogatás megvalósítását. 

 
Az alapítvány kuratóriumának nevében kijelenthetem, hogy szívügyünknek 

tekintjük a tevékenységünk folytatását, eredményességének megtartását, ezért 
fontosnak tartjuk, minden forrás felkutatását, az alapítvány működésének 
biztosítását, minden cselekedetünkkel azon munkálkodunk, hogy az alapító 
szándéka hosszú időn át megvalósuljon. 

 
 


