Beszámoló 2004
Alapítványunk első évében az alábbi jelentősebb munkáiról számolhat be:
1) Bemutatkozó rendezvény, 2) Az alapítvány jogi alapdokumentációjának elkészítése, 3) Bírók
képzése, 4) A megkezdett ügyekről
1) Rendezvény
Az alapítvány megalakulása utáni első szimbolikus jelentőséggel is bíró rendezvénye
megemlékezés volt az 1954. májusában történt Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb
Bíróságának történelmi jelentőségű Bown vs. Board of Education döntésének 50. évfordulójára.
Ez az a döntés, mely kimondja, hogy a diákok bőrük színe szerint történő elkülönítése és külön
oktatása sérti őket emberi méltóságukban és megfosztja őket alkotmányos jogaiktól. A döntés
jelentőségéről Ed Rekosh a Columbia Egyetem Public Interest Low Initiativ Intézetének
igazgatója beszélt. Beszédet mondott még Magyar Bálint oktatási miniszter, Mohácsi Viktória
miniszteri biztos.
2) Dokumentáció
Az alábbi két dokumentáció döntés előkészítő anyagként szolgál az alapítvány kuratóriuma
számára, az elkövetkező egy-két év akcióinak megtervezéséhez.
Jogi vélemény: megalapozza munkánkat az adott jogszabályi környezetben. Dr. Farkas Lilla és dr.
Kárpáti József részletesen elemzi a közoktatási törvény valamint az egyenlő bánásmódról szóló
törvény által adott lehetőségeket az iskolai szegregációs helyzetek peresítésére. Felsorolják
alternatív hatósági eljárások módozatait is.
Szociológiai tanulmány: Az alapítvány megbízásából részletes anyagot dolgozott ki Fleck Gábor
szociológus és Derdák Tibor a roma gyerekek oktatási jogaira szakosodott közoktatási szakértő,
az egyes iskolák és fenntartóik szegregációs stratégiáiról, a szegregáció típusairól.
3) Képzés
Az alapítvány ötlete alapján és szervezésében - az Oktatási Minisztérium (OM) és az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) közreműködésével - 26 olyan megyei bírónak tartottunk
képzést, akik elé deszegregációs ügyek kerülhetnek. A képzők között Havas Gábor szociológus,
aki beszámolt arról a 2004 évi kutatásról, mely az iskolai szegregáció elterjedtségét mutatja
Magyarországon. Kertesi Gábor közgazdász a mechanizmusról, mely automatikusan vezet a
szegregált intézményekben az oktatási szolgáltatás romlásához. Dr. Kaltenbach Jenő a
kisebbségi jogok országgyűlési biztosa saját vizsgálatait mutatta be ezen a téren és a bíróságok
erélyes fellépését kérte számon. Dr. Szőke Judit az Országos Integrációs Hivatal vezetője
beszámolt az Oktatási Minisztérium deszegregációs politikájáról és konkrét jogalkotó lépéseiről.
Dr. Farkas Lilla és Dr. Kárpáti József ügyvédek fiktív jogesetek segítségével vezettek
esetmegbeszélő csoportokat.

4) Ügyek
Kesznyéten - kiskorú veszélyeztetése és közokirat hamisítás miatt büntető feljelentés
Az alapítványt megkereste a fenti község néhány tanuló illetve szüleik, mivel állításuk szerint a
gyerekeket a helyi iskola törvényellenesen járatta kisegítő tagozatra és ennek a ténynek
elkendőzése céljából bizonyítványaikat meghamisította. A rendőrség az ügyet kivizsgálta, és a
vádat lényegileg megalapozottnak minősítette, a megyei ügyészség azonban arra való
hivatkozással, hogy a tényállás "nem elég súlyos", a vádemelést elutasította. A sértettek
megbízásából az ügyvéd pótmagánvád keresetet nyújtott be a BAZ megyei bírósághoz.
Miskolc - Közérdekű igényérvényesítési kereset
Megkezdtük a megyei jogú város képviselő testületének - mint iskolafenntartónak - súlyos és
kirívó szegregációs gyakorlata ügyében az adatgyűjtést és tényfeltárást. A jogi lépések
megtételére várhatóan 2005 év első felében kerül sor.
Támogatóink
Támogató

Összeg (Ft) Felhasználás célja

Alapító

1 400 000

Oktatási Minisztérium

2 000 000 Bíróképzés, jogi dokumentáció és disszemináció

Felcsuti Péter

1 000 000

Bartha Pénzügyi és Tanácsadó Bt. 500 000

Általános működés
Általános működés
Általános működés

Ösztöndíj
Közgazdász hallgató számára írtunk ki féléves ösztöndíjat az alapítvány üzleti tervének
elkészítésére és potenciális nemzetközi donorok listájának összeállítására, melyet Szilágyi Judit
a Rajk László szakkollégium hallgatója nyert el.
Támogatás
Az alapítvány 50 000 Ft-tal támogatta a Jászsági Roma Polgárjogi Szervezetet, hozzájárulva a
jászladányi alapítványi iskola ügyében folytatott eljárásainak költségeihez.

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Az Alapítvány befektetett eszközei között 282 eFt értékű számítógépet tart nyilván.
A tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének tárgyévi
változásait az 1. sz. melléklet részletezi.
2. Az Alapítvány pénzkészlete 2004. 12. 31-én pénztár záró pénzkészlete: 50 eFt.
bank záró egyenlege: 3.632 eFt
összesen: 3.682 eFt

3. Kötelezettségek részletezése

Az alapítvány rövid lejáratú kötelezettségei között 142 eFt belföldi szállítói tartozást tart
nyilván.
III. EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉS

Megnevezés Összeg eFt
Pályázati úton központi költségvetéstől elnyert támogatás 300
Egyéb támogatás (1 %) 2.900
Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3.200
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0
Pénzügyi tevékenység bevétele, egyéb bevétel 123
Közhasznú tevékenység összes bevétele 3.323
Anyagköltség 33
Igénybevett szolgáltatások 1.812
Egyéb szolgáltatások (bankköltség, biztosítás) 86
Ösztöndíjak 50
Immat. javak, tárgyi eszközök beszerzése 50 eFt alatt 38
Költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás 50
Közhasznú tevékenység ráfordításai 2.069
Értékcsökkenési leírás 53
Közhasznú tevékenység összes ráfordítása 2.122
Közhasznú tevékenység eredménye 1.201
Mérleg szerinti eredmény 1.201
A pályázati úton elnyert támogatások részletezése (eFt)
Oktatási Minisztérium 2.000

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 0 fő.
Az Alapítványnál 1 fő részesült ösztöndíjban.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A Kuratórium tagjai:
Ujlaky András (elnök)
Ron Korver (titkár)
Eleőd Ádám (tag)
Az Alapítványban Felügyelő Bizottság nem működik.

2005. január 16.
Ujlaky András,
a kuratórium elnöke

