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1 .) Neve: Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért.
rövidített név: Vadaskert AlapítvriLny

2.) Székhelye: 1021 Budapest' Lipótmezei út 1-5'

3.) Alapítása: l989. (1990. július 7', a Fóvrírosi Bíróságon 470' sorszámon nyilvántartásba véve) 1998 -tól
kiemelkedően közhasznú minósítésse1'

4.) Alapvető céljai:
4.1.) Elsődleges célja, hogy anyagi eszközeivel támogassa gyermek- és ifúsági pszichiátriai intézmény

létesítését, működtetósét és a létrehozott intézmény fejlesztését, amely a sérült gyermekek orvosi,
pedagógiai-iskolai, oktatási és szociális problémáit egy intézrnényen belül igyekszik megoldani,
ezzel megteremtheti a gyógyító rehabilitáló munka korszeríi modelljét. Mintrít ad olyan gyermek és

serdülőpszichiátriai intézmények létesítésére és működtetésére, amely a gyermekek orvosi,
pedagógiai, oktatási és szociális problémáit szoros szakmai integráció keretében igyekszik
megoldani.

4.2.) További célja. hogy támogatni kívánja azokat a törekvéseket, melyek a terülsti ellátásban, az orvosi-
gyógyítói' a ryermekvédelmi és bűnmegelőzési, valamint az oktató-neveló szakemberek
munkáját a segítségre szoruló gyermek érdekében összehangolják, hozzájáru| a teríileten dolgozó
szakemberek képzéséhez, szakmai színvonaluk emeléséhez, célja továbbá, hogy tudományos
kutatást inspiráljon'

5.) Tevékenysége

5.l.) Az Alapítvány a tiífsadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, alábbi cél szerinti
közhasznú tevékenységeket kívánja follatni:
5.l .1.) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés' gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
5. l.2.) Tudományos tevékenység' kutatás.
5.1.3.) Nevelés és oktatás, képességfej lesztés, ismeretterjesáés,
5.1 .4.) Az Alapítvány gyermekpszichiátriai egészségiigyi intézmény (Vadaskert Kórhriz és

Szakambulancia) létrehozásával és működtetéséve| az 1997. évi CLIV. egészsógügyről szóló
törvényben és más jogszabályokban szabályozott, állami illetve önkormányzati szerv
hatáskörébe tartozó közfeladatot lát el.

5.2.) Az Alapítvríny másodlagosan vállalkozási tevékenységet is folytathat. Vállalkozási tevékenységet csak
kiemelten közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A
gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, aa csak a cél szerinti tevékenységre fordíthat|a.

5.3') Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége keretein belül szakmai kiadványokat ad ki, oktató illetve
terapiás helyiségeit és eszköZeit bérbe adhatja és a szükséges személyi feltételek biaosítása céljából
szálláshely szolgáltatást biáosíthat.



B./SZAKMAI BESZAMOLO

A Vadaskefi Alapítvrtry 2013. évi tevékenységének legnagyobb részét _ a korábbi évekhez hasonlóan _

továbbra is a gyermekpszichiátriai betegellátás, és az ahhoz kapcsolódó oktatási és tudományos tevékenység
jelentette.

1. Kórházi ellátás

Az ellátott összes esetek sz{iÍna (aktív + nappali) l ,859 volt, ami a 2012. évhez képest ( l 792 eset) enyhe,
4olo -os növekedést mutatott.

Az Alapítvány az ellátást az oEP (országos Egészségbiztosítási Pénztár) €l kötött szerződés alapján
flnanszitozza. A kórhaz és a szakambulancia tényleges teljesítménye folyamatosan túllépi oEP által
meghatározott teljesítmény volumen korlátot (továbbiakban: TVK). 2013_ban a fekvő beteg ellátás
tekintetében 13%o-ka| léptiik túl az éves TVK_I' és végeáünk oEP finanszírozás nélküli ellátáSt (2013 éves
TVK: l6l 1; visszaigazolt súlyszám: l826).

A 2013_as év során az áÍ|agos ápolási idő 6 nap k<irül stabilizálódott. Az aktiv fekvőbeteg osztályon az
ágykihasználtság 67"/o volt, míg a nappali kórhriz kihaszná|tsága 11'Á -os volt.

A Barlang részlegre előjegyzés alapján vagy sürgósséggel érkeznek gyermekek 12 éves életkor felett. Itt

elsősorban akut ellátás, valamint differenciál_ és pszichodiganosáika folyik. A hangsúly a viselkedés
megfigyelésen, a pszichodinamikai megértésen és terápiás terv felállításán van.

A 8-12 éves korosaály fogadja a Bárka részleg, ahol részben akut ellátásuk' másrészt Íeryeze|1

kivizsgálásuk valósul meg, szülóvel töÍénő hospitalizáciőra is van lehetőség. Emellett egyes
betegségcsoportok számáta tematikus terápiás csoportokat is szerveznek.

Serdülők részére, a Móhkas részlegen folyamatosan indítottuk a tematikus csoportokban történó, egy-
kéthetes programokat, életkor és problémakör szerinti beosztásokkal működő terápiákat. Elsósorban
kognitív-viselkedésterápiás programokat szeryeaünk' a magataÍáS és viselkedészavarban-, hiperaktivitás és

figyelemzavaros szindrómában, kényszerbetegségben, Tourette szindrómában szenvedő, illetve szorongó
gyermekek számáta.

Intézménytinkben lehetőség volt élményterápiás foglalkozásokon való részvételre. Mászó fal, Jákob létra,

kötélkert, illetve outdoor foglalkozásokhoz szükséges eszközök álltak rendelkezésre' A gyermekekkel
szakképzett outdoor trénerek foglalkoznak.
Havonta egy alkalommal 3-4 család szitmfua családi hétvégét szerveztünk, a családi kommunikáció,
kölcsönös együttműködés, alkalmazkodás javítrísának céljából.

Tíz éven aluli gyermekek kivizsgálásáról differenciáldiagnosztikájáról a Kuckó részleg gondoskodik,
lehetóség van szülővel egytitt történő felvételre is. A Fészek részlegen kognitív viselkedésterápiás elemeket
és sztiló tréninget ötvöző programot működtetiink.

A korábbi években is jól működő, serdülők nappali kórhrízi ellátásának a Napraforgó program keretében
törlénő, önismereti jellegű-művészetterápiás elemeket is használó-, pszichotenípiás csoportfoglalkozásokat a

2013-as évben is folytattuk.

20l3. nyarán önismereti tábort szerveztünk Göcsejben serdülők szánitra.



2, Szakambulancia

A Vadaskert Ambulancia forgalma 20l3. évben változatlanul jelentős volt.
A járó beteg ellátást továbbra is a hiírom ambulanciánkon, a szakambulancián (AMB)' a pszichiátriai
szakrendelőben (FAMB) és a gyermekpszichiátriai szakambulancirín (VAMB) végezzik, összesen heÍi 230
órában. 2013 _ban az oEP kérésére a három említett arnbulanciát 6, külon Áursz azonosítóval rendelkező
rendelőre bontottuk.

A 2013 _as évben összesen l0.138 esetet láttunk el, ebbő| 3 
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új beteg megjelenóse volt.
Az nj járő betegek száma 12%o -os emelkedést mutat a 2072 --es évhez képest. Az új betegek első interjúja -
ahogy az a korábbi években megszokottá vált - továbbra is szerdai (serdülők), illetve cstitörtöki
(kisgyermekek) napokra esett. A TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) tekintetében a 2013-as évet a járó
beteg ellátásban, éves átlagban 167o-os túlteljesítéssel zriLrtuk.

Speciális ambulancia működik autizmussal élő gyermekek és családtagjai, valamint Tourette szindrómával
élők részére. Az autizmus ambulanciához kapcsolódóan szülőtréningeken való részvételre' PECS (Picture
Exchange Communication system) módszer elsajátítására, személyre szabott konzultációra van lehetőség.
Kiskamaszkorú Asperger szindrómával gondozott gyermekeknek klub foglalkozást is szervezünk.

A Tourette szindrómával gondozott gyermekek és családjaik számára havi rendszerességgel működik a
Tourette klub.

Az alábbi térítéses, kiegészítő szolgáltatások működtek:

a

a

a

Családterápiás ellátás.
Nagy óvódás korosztály számilra iskola előkészítő fejlesáő foglalkozások (Hangyaiskolának nevű
program)
A Fónix progTam a kiskamaszok viselkedésrendezésében nÉjt segítséget a családok számttra.

Az intézményünkben ellátott fiatalok szülei sziímára felnőtt pszichoterápiás csoportok.
Havi rendszerességgel szervezett csoportfoglalkozások örökbefogadott gyermekek szülei számára.

Vienna figyelemfejlesáő prognm' amely egy komplex figyelemi funkciókat felméró és fejlesztő
számitógépes progÍam
Tanulástechnika fej lesáő foglalkozás
Anya_csecsemő terápia. GyerekvÍttásltoz, szüléshez kapcsolódó pszichés zavarok terápiája:
Fogamzási nehézségek, mesterséges beavatkozásokhoz kapcsolódó, valamint viírandós-kori és a

szülés utiíni időszakban kialakuló hangulati zavarok' kényszerek, szorongás, alvási nehézségek, stb.

esetén nyújtott terápiás segítség.

Szociális készség fejlesztő tréning: ,,A Cool--élés törvényei''.

a

a

a



lI. FEJLESZTÉSEK, ESEMÉNYEK

Rezidens képzésünk, amely 20l l-ben indult az EEKH_val (Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatal) együttműködésben,20l3-ban is folytatódott 5 rezidens orvos foglalkoztatásával, a minisZérium a
trirgyévben l '483'00OFt 

táÍnogatást utalt át számunkra.

outreach és külső szakértés feladataink 2013-ban két új szerződéssel bővültek, így a meglévőek mellett
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei és az l. számú Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértói és Rehabilitációs Bizottság munkáját is segítettiik.

A nagysikerű MoL Gyermekryóryító programban 20|2. ószén megnyert l,701,000Ft értékű,,Élmény- és

kalandterápiás családi hétvégék a gyermekek és serdülők lelki egészségéért'' című pályrízatunk 2013.
júliusában órt véget. A pá|yazat ideje alatt 10 alkalommal, alkalmanként 3 napos terápiával tudtunk segíteni
a résztvevó családokrrak.

20l3. áprilisában volt a Magyar Gyermek- és I{ úságpszichiátria és Társszakmák Társasága (MAGYIPETT)
XXXVII. kongresszusa, melynek szervezésében a fennállásának 20. évét ünneplő Vadaskert Kórház is résá
vett. A,,Közös utak' új dimenziók'' témájú kongresszus első napjan több, mint 70 szakember fordult meg
intézményünkben, akiket a nap végén állófogadással egybekötött progÍamsorozattal leptünk meg.

Ehhez kapcsolódóan Jubileumi dolgozó jutalom szabályzatot dolgoáunk ki, mivel abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy több kollégrínk az tntézmény működésének legelejétől itt dolgozik és munkáiával
hozzájárul mindennapjaink sikereihez. A jutalom mértéke bruttó 100'000Ft.

2013. júniirsában a Weener Plastic International East Kft. nagylelkű adományának köszönhetóen
lecserélhetttik az intézmény várójában lévő labdaffirdőnk teljes labdakészletét, kimagaslóan jó minőségti
labdákkal'

,,Több van bennük, mint gondolnád'' cimű $JTP-TFP) pályrízatunk is pozitív elbírálást kapott, így az
Emberi Erőforrások Minisztériuma ezt a programunkat 9l 7,000Fttal támogatta.

20l3. decemberi hónapunk igen aktív volt. Ekkor vehettük át aá a l61,000Ft értékű pulzoximétert. amelyet
K&H Gyóg1varázs Program keretében igényelttink.

Szintén decemberben indítotnrk űtjára azt a honlapunkon talállrató web shopot' amelyen kereszfÍil a sziilők'
családtagok' szakemberek kényelmesen. otthonról vásárolhatnak különböző, gyermekpszichiátriai témáj ú

szakkönyveket. Kínálatunkban 21 könyv érhető el, a válaszÍék az ígényekhez mérten folyamatosan bővül'

SzinIe az egész évet átölelte az a nagyszabású felújítási munkasorozat, amelyre az oEP-tól nyertünk
13,500'300Ft_os összeget a korábbi konszolidációs támogatási keret újraelosztásrinak köszönhetően. Igy
olyan, már régóta halogatott munkiíkat tudtunk elvégeztetni, amelyre önerőből nem lett volna lehetőségünk.
Az intézmény emeleti szintjének külsó nyílászáróiÍ' valamint a tetőtéri ablakokat korszerű' magas

hőszigetelési mutatókkal rendelkező nyílászárókra cseréltettiik. Energiacsökkentés céljából
tetőszigetelésiinket sok helyen pótoltuk' cseréltiik, kazánunkat kibővítettiik valamint az intézménybe bejövő
vízvezeÍék fonyomócsövet egészen a kazánig korszerírre cseréltük.

20l3-ban az éyes szokásos karbantaÉási, épitkezési munkálataink keretében tisztasági festés és

nag1'takarítás zajloÍI az intézmény valamennyi helyiségében. Bővítettíik az elóző évben létrehozott
kutatószoba tárolókapacitását, több mosdóban modem kézszáritókat szereltünk fel. Autizmus részlegünket
az épület adottságaihoz mérten kibővítettük, így a meglévó három szobiihoz egy közös' előtéri szobát
választottunk le. A hiíromévent e kotelezó túz- és érintésvédelmi felülvizsgálatot elvégeztettük.



20l3. legvégén történt még egy személyi változás. Dr. Gádoros Júlia tudományos igazgató, alapítónk' több
mint húsz évi munkaviszonyát közös megegyezéssel felbontotta és külsős tudományos tanácsadó
munkatarsként folytatja feladatait. Az inÍézmény létrehozásáért, működtetéséért, áldozatos munkájáért
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani'

2013. első félévóben összesen 15 előakkreditált (orvosok. klinikai szakpszichológusok)" illetve 1 nem
akkreditált tanfolyam került megszervezésre:

l. Pszichopatológia gyermekkorban _ cikkreferáló (belső továbbképzés)
2. Esetek, melyeik kifogtak rajtunk (4 fő)'
3. A mesterséges megtermékenyítéstől a szülés utáni depresszióig. A szülészet

pszichológiai-pszichiátriai problémái és terápiás eszköztára (1 8 fő).

4. Önismereti csoport vezetóse serdülők részére _ módszertan és elmélet (9 fó)
5. Óvodás és kisiskolás koru gyermekek kortriLrs közösségben tapasáalható

magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái (36 fő)
6. A Tourette-szindróma és tik zavatok diagnózisa és terápiás protokollja (l1 fó)
7 . Az élménypedagógiától az élmén},teÍápiáig -1. modul. Bevezetés' elméleti alapok ( l 1 fő)
8. Simonton tréning _ daganatos betegek pszichoterápiája (l6 fő)
9. A társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek számáta A

,'Cool-élés törvényei'' szociális készség fejlesztő tréning (28 fő)
l0. Tanulástechnika (20 fó)
11. Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív viselkedésterápiája (13 fő)
12' Fejezetek a gyermekpszichiátriából: ADHD és Autizmus (l2 fó)
13. A csecsemő/kisdedkori funkcionális zavarok eredete és gyógyítási lehetóségei a

perinatális tudomifury és a szülő/csecsemő pszichoterápia fenyében (12 fő)
14. Szorongós csoportvezetése kognitív_viselkedésterápiás progÍam keretében _ módszertan

és elmélet (5 fő)
15. Az élménypedagógiától az élmóny.terápiáig _ 2. modul (A csoportvezetői kompetenciák

fejlesáóse (13 fo)
16. Nem akkreditált tanfolyam: Pszichés zavarok és megoldások intézetben nevelkedő

gyermekeknél (9 fő)

osszesen 217 résávevő volt a képzéseken ebben a felévben.

20l3 I. félévében a Vadaskert Alapítvánv az alábbi helyekről fogadott rezidenseket. hallgatókat.
gvakornokokat. érdeklődóket:

1. Felnőtt pszichiátria szakos orvos rezidensek (3 fő)
2. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar pszichológus, szakpszichológus képzésben résávevő

hallgatók - szakmai gyakorlat (9 frj)

3. ELTE BriLrczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar hallgatói - kötelező szakmai gyakorlat (2 fó)
4. Szegedi Tudományegyetem BTK Pszichológiai Intézet - szakpszichológus képzésben résztvevő

hallgatók - szakmai gyakorlat (2 fő)
5. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Szociálpedagógia szak, gyakorlat (1 fő)
6. Príamany Péter Katolikus Egyetem-Vitéz János Kar, szociálpedagógia gyakorlat ( l fő)
7. Önkéntes segítő (1 fő)

2013. második félévében összesen 8 előakkreditált tanfolvam került megszervezésre:



1. Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortrirs közösségben tapasztalható
magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái (45 fő)

2 . Önismereti csoport vezetése serdülók részére _módszertan és elmélet ( 1 5 fő)
3. Az élménypedagógiától az éIményíerápiáig -1. modul' Bevezetés' elméleti alapok (l3 fő)
4. Tanulástechnika (23 fő)
5. A mesterséges megtermékenyítéstől a szülés utáni depresszióig' A szülészet pszichológiai-

pszichiátriai problémái és terápiás eszköáára (17 fő)
ó' A társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek szénÁra' A

,,Cool-élés tÓrvényei" szociális készség fej lesztó tréning (23 fti)
7. A csecsemő/kisdedkori funkcionális zavarok eredete és gyógyítási lehetóségei a perinatális

tudomrfury és a szülő/csecsemő pszichotenípia fényében (i7 fő)
8. Fejezetek a gyermekpszichiátriából: ADHD és Autizmus (2l fő)

Összesen 174 résztvevő volt a képzéseken a masodik félévben.

Éves tekintetben 39l fő vett résa a bnfolyamokon.

A II. félévében a Vadaskert Alapítvány a következő helvekól fogadott rezidenseket. halleatókat.
gyakomokokat. érdeklódőket:

1. Felnőtt pszichiátria szakos orvos rezidens (1 fó)
2. Gyermek--és ifiúságpszichiátria szakos rezidens (1 fő)
3. Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék _ gyakorlat (8 fó)
4' Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar védőnók - klinikai gyakorlat (35 fő)
5. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar pszichológus' szakpszichológus képzésben résávevő

hallgatók - szakmai gyakorlat (1 fó)
6. Károli Gáspár Református Egyetem-BTK pszichológia szakos hallgatók _ gyakorlat (25 fő)
7. Szegedi TudományegyeÍem-BTK szakpszichológus képzésben résztvevő hallgatók (4 fő)

Kollégáink rendszeresen tartanak elóadásokat, szakmai tréningeket kiilső intéZmények szakembereinek
(kommunikációs tréning, pedagógustrénig).

Nem a Vadaskert Alapítvány által akkreditált. de a Vadaskert Alapítviínynál került megrendezésre:

Mentálhigiénés továbbképzés - Iskolában dolgozó orvosok, védőnők, ifiúsági orvosok és védőnők részére

(kb. 70 fő)

Alapítványunk munkája iránt rendszeresen érdeklődnek külítildi szakemberek' di;íkok. Részükre egyéni
illetve csoportos intézménylátogatást szervezünk, melynek keretében bemutatjuk az Alapítvrílly történetét'

épületét' részlegeit, a részlegeken zajló gyógyító tevékenységet.
1. Excalibur Tours szervezésében (12 fó)



lv. TUDoMÁNYos TEVÉKENYSÉG

A Vadaskertben zajló tudományos tevékenységek munkáját az egyes 2013-as évben folyó kutatások köré
rendezve mutatjuk be.

Bioklíma Projekt címmel 2013 ószén az SE, a BME és a Gödöllői Egyetem egyÍittműködésével indult
autizmus kutatás, amelyhez a Vadaskert betegei köréból klienseket delegálunk.
Az együttmúködésben SCQ, ADI, ADOS és Vineland vizsgálatokkal egészídük ki a klinikai
diagnózist. A Bíoklíma projekt célja, hogy a klímaváltozás esetleges epigenetikai hatását kísérli meg
igazo|nia az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermekek, fiatalok és felnóttek genetikai
vizsgálatával. A kutatás keretében neurológiai vizsgálat is történik, valamint glutén és kazein
laborlelet készül.

Working in Europe to Stop Truancy Among Youth (WE-STAY)
> 2010-2013: EU -HETES KERETPROGRAM (FP-7) (Project nr. 241542)
} Nemzetközi tudományos vizsgálat 1 1 ország részvételével
P koordinátor: Karolinska Institutet
I Hazai centrum: Vadaskert
Y Hazai project vezető: Dr Balázs Judit
} A vizsgálat sikeresen zárult 20l3-ban, jelentés EU-nak elküldve

Suicide Prevention by Internet and Media Based Mental Health Promotion (SUPREME)
} 2010-2013: EU DG SANCO (Contract: 2009.12.19.)
P NemzeÍközi tudomlányos vizsgálat 7 ország részvételével
P koordinátor: Karolinska Institutet
) Hazai centrum: Vadaskert
) Hazai project vezető: Dr Balrízs Judit
)> A vizsgálat sikeresen zétrult 2013-ban' jelentés Eu-nak elküldve

Saving and Empowering Young Lifes in Europe (SEYLE)
Y 2009-201I: EU HETES KERETPROGRÁM (FP-7) (Projectrn.223091)
} Nemzetközi tudomrinyos vizsgálat 12 ország részvételével
} koordinátor: Karolinska Institutet
Y Hazai centrum : Vadaskert
\ Hazai project vezető: Dr Balazs Judit
} Biír a vizsgálat sikeresen záÍult 2}ll-ban,jelentést EU elfogadta, az adatfeldolgozás a 2013-as évben

is folytatódott és számos közlemény jelent meg Íangos nemzetközi lapokban.

Diszkinézia vizsgálatot fol}tattuk ADHD diagnózisú ryermekekné|, mely a gyógyszeres terápia
mellékhatásainak vizsgálatával foglalkozik

''A viselkedészavar hátterében álló neurobiológiai tényezők vizsgálata'' c. kutatás (az érzelem-
felismerós, döntéshozatal és a szociális viselkedés együttes jellemzése l1-16 éves gyermekpszichiátriai
klirrikai populációban) adatgyűjtése 20l3_ban |ezÍrd| és elkezdődött az adatok feldolgozása, illetve
publikálása (2 magyar és 2 angol nyelvii közlemény született az adatgyíÚtésből 2013-ban).

A Debreceni Egyetem Pszichológia Intézetével közös ''A viselkedészavar hátterében ál|ó
interperszonális vonások vizsgálata'' című kutatrís szintén folytatódott 2013-ban, populációs mintán 11-l6



éves gyernrekekre vonatkozó, kérdóíves adatgyűjtéS zajlott. A rideg/érzéketlen vonás, valamint a

reaktív/proaktív agresszió pro szociális viselkedéshez való társulása a vizsgálaÍ Íárgya.

20l3-ban folytatódtak a Tourette szindróma genetikai hátterét kutató nemzetközi együttműködés keretében
folyó vizsgálatok' (',Tourette Syndrome Genetics. The Southern and Eastern Europe Initiative'' és

TSGeneSEE). Közreműködőként Magyarországról a Semmelweis Egyetem és a Vadaskert kórház vesz
részt a kutatásban. klinikai helyként a nintavétel, adatgyűjtés tartozik feladataink közé. Célunk genome-
wide scleening, ill. kandidáns gének vizsgálata. Vezető: Peristera Paschou, Democritus University of
Thrace, Görögország. Ehhez kapcsolódva együttműködésbe léptünk David Pauls munkacsoportjával, akik
még nagyobb minta összegyűjtésén dolgoznak az USA-ban (GGRI-GWAS)

20'12 végén beindítottuk az EMTICS_7Ih Framework Progranrnre- HEALTH.20I 1.2.2.l -3 projektet:

Addictive and/or compulsive behaviour in children and adolescents: translating pre-clinical results
into therapies) melyben l9 európai ország vesz résá a tik zavarok és a streptococcus fertózés kapcsolatáról.
70 olyan családot követünk ló hórrapig' ahol tikeló gyermek é1. illetve három évig követiin]< 25 olyan
családot aho] egészséges 3-l0 éves korú testvér van. Jelenleg is folyik a betegbevétel és az utánkövetés.

2013-ban az ELTE Klinikai Pszichológiai és Addiktológiai Tanszék- kel közös kooperációban elkezdtünk
egy implicit tanulással foglalkozó kutatást: A Tourette szindrómában jelentkező tik előtti késztetés és az
implicit tanulás (deficit), valamint firyelmi folyamatok összefiiggésének vizsgálata címmel. Jelenleg
adatgyűjtés valamint a kontroll csoport megszervezése folyik.

Részt veszünk a ,'Biobehavior (in)flexibilitás vizsgálata korai kezdetű depresszió esetén'' címíi
nemzetközi kutatásban, mely egy korábbi kutatás folytatásaként került intézetiinkbe' (Szeged-Budapest-

PittSburgh-Tamp a vizsgálat). A vizsgálat tervezett ideje 2009-20't4.

A kutatást a NIH támogatja' Magyarországon 3 vizsgálóhely (Szeged Gyermek és l{úságpszichiátriai
Önálló osztály. Budapest Vadaskert Kórhaz. Pécs Gyermekpszichiátriai Ambulancia) közreműködésével'
A projekt cél.ia l1- l9 év ftilötti major depressziós gyermekek ós testvéreik vizsgálata' öt éves utókövetése,
valamint egészsóges gyermekek kontrollként való bevonása. A vizsgálat két részre bontható, a vagus tónus
mérése a szívfrekvencia variabilitás alapján valamint teljes körű gyermekpszichiátriai diagnosztika ISCA-D
felig strukturált interjúval. A kutatás 2014. marcius 3l_én fejeződik be' Az adatok feldolgozása, kiértékelése
folyamatban van.

20l3-ban folytattuk a munkát a Hiperaktivitás és Figyelemzavarban tartósan alkalmazott
Gyógyszeres Terápia hatásvizsgálata (Attention Deficit Hyperactivity Disorder Drugs Use Chronic
Effects) (ADDUcE) keretében' melyhez 201 1 _ben csatlakoáur-rk'

Két éves időtartamir európai multi centrikus farmakovigilancia kutatás, me|y a 6-17 éves gyermekek hosszú
távú methylphenidate kezelésének biztonságosságát vizsgálja. Angol, német' olasz ós magyar klinikai
kutatási központokban Hiperaktivitás és Figyelem Zavarra| diagnosaizált (továbbiakban Attention Deficit
Hyperactivity Disorder: ADHD) és a kezelése során első alkalomnral methylphenidatra beállított gyermekek
és fiatalok gyermek két éves naturalisáikus után követéSes vízsgálata történik. Ehhez két kontroll csoport

kapcsolódik: az egylk kontroll csoportba nem ADHD-s gyermekek, míg a másikba olyan ADHD-s
gyermekek kerülnek, akik nem részesülnek gyógyszeres kezelésben. Annak érdekében, hogy a kutatás olyarr

naturalisztikus legyen, amennyire csak lehet, a kezelt ADHD-s csoportban - az atomoxetin és dexamfetamin
kivételével- bármilyen egyéb gyÓgyszeres terápia illetve pszichiátriai vagy szomatikus komorbiditás
megengedett.

A vizsgálat elsődleges kimeneti mutatója a testmagasság növekedésének, a testsúlynak, a testtömeg-

indexnek és a pubertás folyamatrínak nyomon követése, és ebben a várhatótól való eltérés értéketése. A
kardiovaszkuláris kimenet vonatkozásában a pulzus ós a vémyomás mérése történik. A pszichiátriai
kimenetet az ADHD-s és oppozíciós tünetek követése' a működés globális értékelése, depressziós tünetek és



öngyilkossági késáetések. hangulati labilitás, pszichotikus tiinetek, tik és szerhasználat vizsgálata alapján
értékeliük. Neurológiai vonatkozásban az alvás és a túlmozgások vizsgálata történik. A három vizsgálati
csoport (azaz az gyógyszeres terápiában részesülő ADHD-s, a gyógyszeres terápiában nem részesi.ilő

ADHD_s, valamint a nem ADHD-s gyermekek) azonos protokollban vesz részt: az első teljes körŰt

vizsgálatot ó, 12 és 24 hónappal későbbi vizsgálatok követik, melyek a kezelés eredményességére és a
lehetséges mellékhatásokra irányulnak. A 18_ik hónapban csak egy rövid vizsgálat történik a testsúly, a
testmagasság' pulzus és vémyomás vonatkozásában.

A vizsgálat kimeneti eredményeit a gyógyszerelés változoival' (methylphenidate napi dózis és kumulatív
adagok, a gyógyszerelést megelőző állapot, a gyógyszeres kezelés időtartama, egyéb gyógyszerek szedése,
gyógyszerkihagyás, terapia megszakítása vs. folytatása)' a beteg adataival (életkor, szociális-gazdasági
helyzet, család ós életmód tényezők és a klinikai hatékonyság) összevetve értékeljiik. Végül a három csoport
adatait a kutatócsoport mindenre kiterjedően statisztikailag elemzi'

ADDUCE fő kutatás rész vizsgálata: 8-as számúmunkacsomag (WP8): ADHD -s serdülók és felnőttek 24
órás vémyomás mérés és ECHo KARDIOGRAFIAS bal kamra falvastagság kereszÍmetszeti vizsgálata
A WP8 alkutatás elsódleges célja annak kiderítése' hogy a hosszú ideig, minimum 3 óven át szedett

methylphenidate okoz-e emelkedett vémyomást és bal kamra hypertrophiát (BKH) 15 éves vagy annál
idósebb koru serdülő és fratal felnótt'ADHD -s populációban. A vémyomást 24 órás ABPM készülékkel, a
BKH-t echocardiográfiával vizsgáljuk. A kutatás másodlagos célja a lehetséges mediátorok, moderátorok és

egyéb tényezők szerepének tisztázása (például: életkor, nem, szocioekonómiai státusz, család mtiködése,
egyéb gyógyszeres kezelések, negatív életstílus, testsúly, családban előforduló szív-énendszeri rizikók)'
melyek egyrésá a methylphenidate kezelés és a vémyomás, echokardiogramm között lehetnek; máSrészt a
methylphenidate és a vémyomás' echokardiogramm közötti dózis-válasz kapcsolat tiszÍázása az adag, a
kezelés ideje' a kezelés megszakítása,/felÍiiggesztése tiikrében.

A kutatás egy keÍesztmetszeti vizsgálat. mely két, ADHD -val diagnoszlizá|t csopoÍot hasonlít össze: egy
hosszú ideje (minimum 3 év) gyógyszeres terápiában részesülő, illetve gyógyszeres kezelésben nem
részesülő ADHD -val diagnosztizált 15év feletti serdülő és fiatal felnőtt koru (25 éves) csopoÍtot.

2013-ban az a|ábbi publikációk jelentek meg a hazai és nemzetk<izi szaklapokban:

l Ralf W. Dittmann, Esther Cardo, Peter Nagy, Colleen S. Anderson, Ralph BloomÍield' Beatriz
Caballero, Nicholas Higgins, Paul Hodgkins, Andrew Lyne, Richard Civil, David Coghill:
Efficacy and Safety of Lisdexamfetamine Dimesylate and Atomoxetine in the Treatment of
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: a Head-to-Head, Randomized. Double-Blind, Phase

IIIb Study. CNS Drugs, August.

l Trímok ZsaneÍÍ'. A perfecionizmus csapdái I. rész Mindennapi Pszichológia Magazin 2013 - 4. rész

l Tárnok Zsanett: A perfekcionizmus csapdái II. rész Mindennapi Pszichológia Magazin 2013.6.
rész

Halász J. Vida P, Gádoros J, orosz GT online social networks and mental functioning: a case

study.. In: Anikó Szakál (szerk.) ICCC 2013, Proceedings of IEEE 9th Intemational Conference
on Computational Cybernetics, pp. 379-383. (ISBN:978-l-4799-0061-9; 978-l-4199-0060-2)'

Pogatsnik M, Halasz J. Ethical and legal issues of innovative technologies taÍgeting lie detection.
In: Márta Seebauer (szerk') 7th Intemational Symposium on Applied Informatics and Related
Areas. 2013. pp. l-5.



Rácz J' Nandori I, Ha|ász J, Anistropic magnetic nanopatlicles- more effective hyperthermia for
cancer therapy? De Chatel P. ACTA PHYSICA DEBRECINA 163:(1) pp. 163-174.

Roka A, Beko G, Halasz J, Toldi G, Lakatos P, Azzopardi D, Tulassay T, Szabo M. Changes in
serum cytokine and cortísol levels in normothermic and hypothermic term neonates after perinatal
asphyxia. INFLAMMATION RESEARCH ó2:(1) pp. 81-87.

Bozsik C' Körmendi A, Inántsy-Pap J, Pataky N' Gádoros J, Halász J [The relationship between
reactive/proactive aggression, callous/unemotional traits and behavioural problems in Hungarian
adolescents]..Psychiatr Hung. 20 l 3;28(l ):48-5ó.

Carli V, Wasserman C, Wasserman D, Sarchiapone M, Apter A. Balazs J. Bobes J. Brunner R,
Corcoran P' Cosman D, Guillemin F' Haring C, Kaess M, Kahn JP, Keeley H, Keresáény A,
Iosue M, Mars U, Musa G, Nemes B, Postuvan V, Reiter-Theil S, Saiz P, Vamik P, Vamik A,
Hoven CW.The saving and empowering young lives in Europe (SEYLE) randomized controlled
trial (RCT): methodological issues and participant characteristics. BMC Public Health. 2013 May
1 6:13 :4'19. doi: I 0. I 1861 147 1 -2458-13-47 9.

Takács A, Kóbor A, Támok Z, Csépe V.Verbal fluency in children with ADHD: Strategy using
and temporal properties. Child Neuropsychol. 2013 Jun 4.

I Karagiannidis I, Dehning S, Sandor P, Tamok Z, Rizzo R, Wolanczyk T, Madruga-Garrido M.
Hebebrand J, Nöthen MM, Lehmkuhl G, Farkas L, Nagy P, Szymanska U, Anastasiou Z, Stathias
V, Androutsos C, Tsironi V, Koumoula A, Barta C'ZillP' Mir P, Müller N, Ban C, Paschou P.J
Support of the histaminergic hypothesis in Tourette Syndrome: association of the histamine
decarboxylase gene in a large sample of families. Med Genet. 2013 Jul 3.

Nikoletta Aspan, Peter Vida, Jutia Gadoros, Jozsef Halasz: Conduct Symptoms and Emotion
Recognition in Adolescent Boys with Extemalization Problems, The Scientific World Joumal
Volume 2013, Article ID 826108, 6 pages

Dr. Gádoros Júlia: Egy kamasz fiú nem hajlandó többé iskolába merrni. Az iskolába járás

elutasításának sajátos esete'' Gyermekorvos továbbképzés, Esetismertetés, XII. évfolyam, 3 -as

szÍrrlt.

Vida Péter. Halász JózseÍ-, Gádoros Júlia: Az agresszív és pro szociális viselkedés megjelenése a
gyermekkori pszichopatológiában, Psychiatria Hungarica, XXVIII. évf ., 3 

' 
26l.-2'l3 .

Gyöngyvér Dallos, Ágnes Keresáény, Mónika Miklósi. Júlia Gádoros, Judit Balazs: Why are

children and adolescents referred for psychiatric assessment without ftilfiling diagnostic criteria
for any psychiatric disorder?, Child and Adolescent Mental Health' doi: l0.l l1l/camh.1204ó

József Ha|ász, Nikoletta Áspán, Csilla Bozsik, Jútia Gádoros, Judit Inántsy-Pac: The relationship
between conduct symptoms and the recognition of emotions in non-clinical adolescents,
Psychiatria Hungarica' XXVIII. évf. 201312; 104- 1 10 old.

Turi Esáer, Gervai Judit, Ásprín Nikolett, Halész JÓzsef, Nagy Péter' Gádoros Júlia: A
Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ.Magy) validálása serdülőkorú klinikai populációban'
Psychiatria Hungarica, xxVIII. évf . 2013 12: 1 65-1 79 old.

Balázs Judit (2013): Quality of life of patients with attention-deficit/hyperactivity disorder:
systematic review of the past 5 years. In: Neuropsychopharmacologia Hungarica: a Magyar



Pszichofarmakológiai Egyesület lapja - official journal of the Hungarian Association of
Psychopharmacology 06/2013 1 5(2):7 3 -82.

Valálik István' Nagy Péter. Támok Zsanett, Gádoros Júlia: A Tourette-szindróma műtóti kezelése.
In: Stereotaxiás és funkcionális idegsebészet, szerk. Valálik István, Akadémia Kiadó, 527-554
old.

Dr. Bátki Anna: Intézetból örökbefogadott gyerekek érzelemregulációs fejlődése. Magyar
Pszichológiai Szemle, 68. l. 105-125.

Dr. Gádoros Júlia: A figyelemhiány_hiperaktivitás zavar felismerése és kezelése felnőttkorban,
orvostovábbképző Szemle, XX. Evf', 1. számljanuár, 22-23 o\d.

Baláas J, Keresztény A, Pelbáth G, Sinka L, Szilvás F' Torzsa T' online Media Report on a

Hungarian Double Suicide Case: Comparison of Consecutively Published Articles. Psychiatria
Danubina, közlésre elfogadva

Vladimir Carli, Camilla Wasserman, Danuta Wasserman, Marco Sarchiapone, Alan Apter, Judit
Balazs, Julio Bobes, Roriruald Brunner, Paul Corcoran, Doina Cosman, Francis Guillemin,
Christian Haring, Michael Kaess, Jean Pierre Kahn. Helen Keeley, Agnes Keresáeny. Miriam
Iosue, Ursa Mars, George Mus4 Bogdan Nemes, Vita Postuvan, Stella Reiter-Theil, Pilar Saiz,
PeeteÍ Vamik, Airi Vamik and Cbristina W Hoven. The Saving and Empowering Young Lives in
Europe (SEYLE) Randomized Controlled Trial (RCT): Methodological issues and participant
characteristics' BMC Public Health' közlésre elfogadva MS No.: 1 154458993762359

Bertha E, Balazs J. Subthreshold depression in adolescence: a systematic review. EUROPEAN
CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY (20l3) közlésre elfogadva PMID 23579389

{ Sisask M, Vámik P' Viirnik A, Apter, Balazs J, Balint M, Bobes, Brunrrer, Corcoran' Cosman,
Haring, Kahn JP, Marusic D, Sarchiapone M, Wasserman C, Carli V, Hoven CV, Wasserman D.
Teachers' school satisfaction and psychological well-being affect their readiness to help children
with mental health problems. HEALTH EDUCATION JOURNAL (20l3) _ közlésre elfogadva

Velő Sz, Keresztény Á' Szentiványi D, Balazs J. Figyelemhiányos hiperaktivitás zavaÍ diagnózisú
gyermekek és felnőttek életminősége: az elmúlt öt év vizsgálatainak szisztematikus áttekint<i

tanulmánya. Neuropsychopharm Hung (201 3) Közlésre elfogadva

Balázs J, Miklósi M, Keresáény Á, Hoven C, Carli V, Wasserman C' Apter A' Bobes J, Brunner
R, Cosman D, Cotter P, Haring C, Iosue M, Kaess M, Kahn, Jean-Pierre, Keeley H, Dragan M,
Postuvan V, Resch F, Saiz P, Sisask M, Snir A, Tubiana A, Vamik A, Sarchiapone M,
Wasserman D. Adolescent Subthreshold-Depression and Anxiety: Psychopathology, Functional
Impairment and Increased Suicide Risk. 2013. J Child Psychol Psychiat doi: 10. I 1 1 I /jcpp.12016



C/ GAZDASÁGI BESZÁMoLÓ

2013. évi közhasznú gazdasági tevékenységéről

Az Alapítvany 1998-20l1. köZött kiemelten közhasmú szeryezet volt. 2012.0l.0l-től a civil törvény alapjan
közhasznú szervezet. A közhasznú szervezetekről szóló törvény értelmében köáasznú egyszerűsített éves

beszámolót és eredmény-kimutatást készít.
Számviteli politikáját a közhasznú szervezeteke és az alapítványokra vonatkozó számviteli elóírásokrrak
megfelelően állította össze'
Eszközeinek és fonásainak állománynövekedését' illetve csökkenését kettős könywitel rendszerében
számolja el.
A közhasznú éves beszámoló fordulónapja, záÍó dátnrmát és elkészítésének határidejét a számviteli politika
rőgziÍi:

- mérleg forduló napja: december 3l.
- mérleg készítés időpontja: április l6.

A közhasznú egyszenísitett beszámolót kön1wvizsgáló vizsgálja. melynek keretében a mérleg az eredmény-
kimutatás szabályszeniségét, valódiságát, az alapítvrínyokra és közhasznú szervezetekre vonatkozón
szabályok betartását ellenórzi.
A közhasznú egyszerűsített beszámolót az alapítviírry kuratóriuma hagyjajóvá.
Az alapítvrírry kö zhasznűbeszámolój át a hatályos jogszabályokrrak megfelelően közzé kell tenni.

Az alapiÍvány közhasznú tevékenysége keretében egészségügyi és oktatáSi feladatokat lát el.
Az egészségügyi feladatok ellátását az országos Egészségbiztosítási Pénztánal kötött finanszírozási
szerzódés alapjrín kiutalt fi nanszírozás biztosítja.
Közhasznú bevételeit az adominyozók tiirnogatása, a személyi jövedelemadó lYo-ból szétrunazó bevétel, a
pályázatok, gyógyszervizsgálatok bevételei a szakértésből szitrmaző bevételek, az oEP által nem
finanszírozott egészségügyi ellátás növeli. Egyéb bevételeit a bérleti díj. a tovább szlniázoÍt telefon díjak,
az a\apiÍványi könyvek értékesítése valamint a kamat bevételek növelik.



Az alapítvány bevételeinek változásait az előző évhez viszonyítva az alábbi táblánat szemlélteti:

Bevételek:

Megnevezés előző évi E Ft tárgvévi E Ft
eltérés ( +' -' E
Fr)

C)EP finanszírozás 334 234 294 256 -39 9'18

Tanfolyami oktatásokból származo
bevételek t3 024 t3 200 176

Szakértés és outreach 9 636 t0 859 1223
oEP által nem finanszírozott e.ü'
Ellátás 2 516 4 135 1619
Gyógyszervizsgálatok 53 323 53 506 183

Egyéb egészségügyi szolgáltatás 69 715 646

Masánszemélvek támosatása 854 8ó6 t2

Gazdálkodó szervezetek támogatiísa 2 388 598 -t 790

Személyi iövedelemadó l% 1 414 | 744 330

Pályríaatok 812 l5 708 ll89ó
Tudomrfu rvo s p ály iaaÍok 23 464 29 475 6 011

Bérleti díi 1247 1 247 0

Tovább számlázott telefon díiak 3 742 4 174 432

Könyv értékesítés 899 t 448 549

Tárgyi eszköz éftékesítés 0 800 800

Biztosító által fizetett kártérítéS 0 336 336

Különféle egyéb bevételek 0 144 144

Pénzügyi műveletek bevételei.
kamat bevételek' árfolvam nyereség I 590 2 440 8s0

Osszesen: 452212 435 651 -16 561

Fenti táblázat alapján a trárgyévi bevételek összege l6.5ó1E Fttal csökkent az e\őző évi bevételek
<isszegéhez képest.
Az oEP ftnanszirozás 39.978E Fttal kevesebb lett, ez a különbség a 2012-ben lehívható többlet TVK
megszüntetése miatt keletkezett.
oktatásból elért l76E Ftos bevétel növekedés a tanfolyanokon megnövekedett részvételi aránynak
köszönhető.
Szakértés és outreach tevékenységtiLrrkbő| szirtrmaző bevétel növekedés új intézményekkel körött
szerzödéseink eredménye. Ez a bevételi forrásunk 1.223E Fttal nótt'
A gyógyszervizsgálatok 2013-ban meghaladták az elvélrt szintet, az éves bevétel ebből a tevékenységből
53.506E Ft lett. A növekedés előző évbez képest l83 E Ft.
Gazdasági szervezetektől kapott támogatásaink csökkenéséhez a gyógyszeradományok megszűnése vezetett.

A páIyázatok l l.896E Ft_os emelkedését nagyrészt az országos EgészségbiztosítáSi Pénáárral kötött
beruházási pá|yázalta| tudtuk növelni.
Uniós pályrízataink közül volt olyan, ami 20l3_ban ért véget és a pénzügyi elszámolás elfogadása után

kaptuk meg a bevétel utolsó részét. Ezenkívül két uniós pályazatunk maradÍ, az év során beérkezett
összegeket a szerződések alapján idószakosan aZ unió utalta. Ezek a bevételek 20l3-ben ó.01lE Ft-tal
növelték Alapítványunk bevételeit'



A pénzügyi műveletek arbevétele nőtt' mivel az e|őző évhez hasonlóan árfolyamnyereséget tudtunk
lekönyvelni, ennek összege 615E Ft volt.
A ,,Bonitás'' elnevezésű befektetésekből beváltásra kerültek részvények, így a kamat elsziímolása és

könywelése megtörtént. Az elszámolt kamat összege: 1.802E Ft.
A fennmaradó 22E Ft a pénzijgyi műveletek egyéb bevételei.

Az alapítvány kiadásainak változásait az e|őző évhez viszonyítva az alábbi táblázat szem|élteti:
Kiadások:

Megnevezés előző évi E Ft tárgyévi E Ft eltérés ( +' _' E Ft )
Anyaq költség 25 636 21 732 -3 904

Igénybe vett szolgáltatások költségei 9'7 610 9s 118 -2 552
Esvéb szolsáltatások értéke 1362 2 611 1249

Eladott könyvek beszerzési értéke 594 1004 410

Személvi iellegű ráfordítások 306 866 314 455 7 589
Értékcsökkenési leírás 11 863 9 557 -2 306

Egyéb ráfordítások 133 I 986 I 853

Pénzügyi múveletek ráfordításai 768 240 -528

Rendkívűli ráfordítások 64 13 -51

osszesen: 444 956 446 716 1760

A kiadások 2013-ben 1'760 E Ft-tal nőttek a2012. évi kiadásokhoz képest.
Az anyagköltség és az igénybevett szolgáltatások csökkenése annak köszönhető, hogy több költségsorunkat
is vissza tudtuk szorítani, ilyen például a gyógyszerköltség és az irodaszer sorunk is. A köztizemi díjak
esetébeÍl az áramdíjunk csökkent, viszont a gríz és vízdíjaink nőttek. A következő évre várható ezen tételek
nagyobb csökkenése a Bevételeknél említett beruhazási pályrizatunknak köszönhetően. Takarítás sorunk is
csökkent, mert 2013-ban a vállalkozási szerződésünket megszüntettük és helyette két részmunkaidős
takarítót vettünk fel, ami a bérköltségeknél jelentkezett. Cafetéria rendszerütnkben az étkezési jegyek
kezelési költsége is csökkent, ez egyrészrő| szerződés módosításnak köszönhető másrészről, hogy 2013
őszétol csökkentettiik az egy főre jutó cafetéria keretet.
Alapítványunk 2013-ben több új könyveket szerzett be, melyet legfőképpen szülők részére árusítunk, ezzel
is elósegíteni kívanjuk gyemekeik,,betegségének'' megértését.
A szenrélyi jellegű kifizetéseink emelkedtek, mert nőtt a statisáikai állomálryi létszám.
A pénzügyi műveletek ráfordításai sor azért csökkent, mert rirfolyamveszteségtink kisebb volt, mint 2012-
ben.
Rendkívüli ráfordításunk a l3E Ft könyvhiány eredményeképpen keletkezett.



Az alapítvány létszámának és bérkiiltségének változásait az előző évhez viszonyítva az alábbi táb|ázat
tartalmazza:

Allománycsoport Átl.stat.
létszám
2012

Atl.stat.
létszám
2013

Eltérés
(+,-)

Bruttó
bér
2112

Bruttó
bér
2013

Eltérés
(+,-)

Jutalom
2112

Jutalom
2013

Eltérés
(+,-)

Szellemi teljes
munkaidős 49 49 0 t2s 984 124 005 -1 979 t8152 11 690 -6 462

Szellemi rész
munkaidős 8 9 I 26 794 29 347 2 553 2 587 I 803 -'784

Fizikai teljes
munkaidős 13 l5 2 25 671 31 450 5 779 3 426 2 053 -1 JIJ

Fizikai rész
munkaidős 2 3 I 3 039 4 684 1 645 227 162 -65

Megbízási
iogviszony 2',1 34 7 14 959 22 r88 7 229

196 447 211 674 t5 227 24 392 15 708 -8 684

A bérköltség az e\őző évhez viszonyítva nőtt a miiLr említett statisáikai létszám emelkedése miatt. A
megbízási jogviszonyban feladatot ellátók létszáma nagymértékben nőtt a pályázati bérek és a
gyógyszervizsgálatban résztvevők megbízási díj kifizetésének köszönhetően. A fent említett statisztikai
állományi létszrím növekedése a szellemi részmunkaidősök' a fizikai teljes- és részmunkaidősök
létszámának növekedésével magyarázhatő. A mérleg tájékoáató adataiban szerepló bérköltség összege a
fenti kimutatásban szerepló bérköltség összegétől 994E Ft-tal eltér. Az eltérés oka, hogy a Supreme pá|yázaÍ

bérköltségóből 2012.l2.3l-vel aktív időbeli elhatároláskónt 2.267E FÍ-oÍ könyvelttink, ami 2013_ban

bérköltségként jelentkezik. Ugyanígy 201j.l2.31-én is Supreme pályÍzat bérköltségébőI l.273E Ft-ot aktív
időbeli elhatárolásra könyveltünk. ami 20l4-ban fog jelentkezni bérköltségként, a két szám különbsége adja
az eltérést. A mérleg Íéijékoztato adataiban szereplő személyi jellegű kifizetések a munkavállalók részére

kifizetett cafetéria juttatások' valamint a munkába járás és kikiildetések költségeit is Iartalmazza. Az
alapitvány tisztségviselőinek 2013. évben l.040E Ft tisaeletdíj került kifizetésre.
Az alapítvány mérleg adatainak áttekintése:

Befektetett eszközök

Megnevezés előző évi E Ft tárgyévi E Ft eltérés ( +. -. E Ft )

Szellemi tennékek 29 29 0

Ingatlanok 1,43 649 155 743 t2 094

Múszaki berendezések 25 163 138

Szánrítástechnikai eszközök 2 509 2',729 220

Irodai berendezések 330 2s8 -72

.]árművek 800 0 -800

Esvéb társyi eszközök 5 216 4119 -1 t 5'7

Befektetett pénzügyi eszközök 37 412 3',7 412 0

Osszesen: 190 030 200 453 10 423



Az alapitvány befektetett eszkö zeit az alábbt változások növelték:

Az alapitvány ingatlanai váItoztak a Bevételeknél említett beruhazási pá|yázaÍ miatt. Ebben a pályázatban
sikerült korszerűsíteni a kazánunkat, kicserélni az emeleti és tetőtéri nyílászáróinkat valamint a tető

szigetelése és a vízftínyomócső cseréje is megtörtént.
A műszaki bererrdezések növekedése az adományként kapott pulzoximéter leltárba vétele által keletkezett.
A számítástechnikai eszközök változása a számítógépek korszerűsítéséve| járó eszköz beszerzések által
keletkeztek.
A járművek soron látható 800E Ft_os különbség abból adódik' hogy alapíwány.unk által fenntartott
gépjarművet 20l 3-ban órtékesítettiik és könyvszerinti értékét ezáltal kivezettük'
Az egyéb tárgyi eszközökben való csökkenés a tárgyévi selejtezésnek köszönhető.

Forgóeszközök:

Megnevezés elózó óvi E Ft tárgyévi E Ft eltéréS ( +' -' E Ft )

Készletek 946 1 057 lll
Követelések 2 825 2 870 45

Értékpapírok 17 957 7 755 -10202
Pénzeszkőzök 71283 30 546 -40 73'.7

Aktív időbeli elhatárolások 3 649 4 553 904

Összesen: 96 660 46 781 -49 879

Készletek változáSát a gyógyszerkészlet és az eladásra vásárolt könyvek beszerzése okoáa.
A követelések jelentős része vevő tartozás' ezek a mérleg készítéséig kiegyenlítésre kerültek.
Az értékpapírok értéke l 0.202E Ft-tal csökkent, mely rövid lejáratú Bonitas értékpapír.
A pénzeszköziik jelentős csökkenést mutatnak, mert 2012 év végén kaptuk meg a beruhrázási pályázatra
sziínt összeget és emelleft kaptunk un. ,'kasszasöprést'', ami 2012-ben 12.136E Ft volt' míg 20l3-ban csak
865E Ft. Ezen összegek elmaradása csökkentette folyószámláinkon található összegeket.
Az aktív időbeli elhatriLrolások azokat a pá|yázatra elszámolt költségeket tartalmazzÍlq melyek a következő
beszámolási évet terhelik és azon bevételeket' amelyek 20l4-ben érkeáek, de még 20l3-as évre
vonatkoznak.

Források:

Megnevezés előző évi E Ft tárgyévi E Ft eltéréS ( +. _' E Ft )

Saiát tóke 207 464 196 399 -l I 065

Induló tőke 32 521 32 521 0

Tőkeváltozás 167 687 174 943 7 256

Tárgyévi eredmény '7 256 -l1 065 -18 321

KÖtelezettségek: 23 518 28 780 5 262

Hosszú leiáratú kötelezettségek 0 0 0

Rövid leiráratú kötelezettségek 23 518 28 780 s 262

Passzív időbeli elhatárolások 55 708 22 055 -33 6s3

A saját tóke vá7tozása abeszámolási évben keletkezett veszteség összege.
A tőkeváltozás az előző évi nyereséggel nőtt.

Az alapítvány a tárryévet 11.065E Ft veszteséggel zárta.



A rövid lejáratú kötelezettségek növekedése a bérek utáni fiZetendő adókból' járulékokból és szállítói
tartozásból tevődnek össze. Szállítói tartozás csak azért mutatkozik, meÍÍ az ide kön1welt számlrlk fizetési
határideje 2014-ben vált esedékessé, de a teljesítésük még 2013-as évet érintette. A kötelezettségek a mérleg
készítésének idópontjáig kiegyenlítésre kerültek.

A passzív időbeli elhatárolások összegét az oEP 9.762E Ft-os januar havi előlege és a pályázatok következő
beszánrolási évre átvezeÍeÍ7 7'331E Ft-os összege eredményezi. A tiírgyévet terhelő, de 2014-ben kifizetett
költségek 4.9ó2E Ft-ot tesznek ki'

Az alapitvány gazdálkodása 20l3-ban t l.065E Ft vesáeséggel zárult, ez az előző évhez képest hanyatló
tendenciát mutat és az oEP finanszírozás nagymértékti csökkenésével magyarÍnható' Az a|apiwÍny
pénzeszközei és vagyona ezzel együtt is kelló biztonságot nyújtanak működéséhez.

Az a|apiwány mérlegét és gazdasági beszámolóját Erdélyi János Pétemé mérlegképes könyvelő készítette.

A szakmai részeket összeállította Dotzi József, közreműködtek: Dr. Máté Mónika, Jakabné Nyitrai Noémi'
Dr. Balazs Judit. Pető Nóra.

A tevékenység, gazdálkodás fobb adatai nyilvánosak, honlapunkon barki megtekintheti.
(www. vadaskertalapitvany.hu)

Budapest, 2014. április 28.

aax' >u-::;
TóÍhZo|ttnl'

az alapíwány kuratóriumának elnöke

Záradék: A kuratórium a 11l20l4 (V.13) számú határozatával elfogadta.

Mellékletek:
1. sz' melléklet: az Alapítvány 20l3. évi mérlege
2. sz. melléklet: az Alapítvány 2013. évi eredmény kimutatása



7 9 0 0 7 1 9 1 8 6 1 0 5 6 9 0 1

Statisztikai szám1e| vagy adószám

20L3. évi

Közhasznu alapLwányok

kö zhas znu e gys z e rű s itett b es z ámoló j a

É.r.. zátőrnéy'reg

2013. 0I. 0I.-20I3. 12. 31.

Budapest, 2014' áptt]ls 16. . -y *^ Z- (l-::>

az egyéb szetvezet vezetője

ftépr.iselője)

,'''"1'i*'n |:'i'?íi;Ít,
. r11, l,t -|



1 9 0 0 7 1 9 7 I 6 1 0 5 6 9 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámJaszám)

Vadaskert Álapíwány a Gyermekek Lelki Egészségéért
1021 Budapest Lipótmezei út 1-5.

Kettős kön}'witelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóiának
mérlege

Időszak: 2013.01.01-2013.1'2.31.

-. Ék- Z^. C/-:)

adatok eFt-bao

Sor-
szám

A tétel meglrevezése Előző év Előző év(ek)
módosításei Tátgyév

b c d e

1 Á. Befektetett €szközök (2''5. sotok) 190 030 200 453

2. I. lmmatetifis javak 29 29

3. IT. Tárgyi eszközök 1,52 589 161 012

1. III. Befektetett pénziig1,'i eszközők 37 412 7',7 412

5. N'. Befektetett pénzügyi eszközök ététlrelyesbítése

6. B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 93 011 42 228

7. I. Készletek 94ó 1057

8. II' Kóvetelések 2 825 2 1',ll

9. IIT' Étékpapírok 11 95',1 1755

10. [\'' Pénzeszközök 11243 30 546

11. C. Aktív időbeli elhatátolások 3 649 4 553

12. EszKÖzoK (ÁKTivÁ$ ÖssznsBN (1'+ó.+11. soÍ) 286 690 247 234

13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 207 464 796 399

14. I. Induló tóke/Jegyzett tóke 32 521 32 521

15. II. Tókeváltozás/Eredmény 16'1 68'l 1'74 943

1ó. III. Lekötótt tanalék

1't. I\'. Éttékelési tartalék

18. V' Tárgvévi ercdmény alaptevékenységból 7 256 -i1 065

19. \'I. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységból

20. E. céltartálékok

21. F. Kötelezettségek (22.-23. sotok) 23 518 28 '7 8C

2:. t. Hosszú lejátaú kótelezettségek

23. II. Röúd lejáratu kötelezettségek 21 518 28'78C

24. G. Passzív időbeli elhatárolás 55 708 22 055

25.
FoRMsoK (PÁsszÍvÁD ÖsszEsEN
(13.+20.+21.+24. soÍ)

286 690 241 234

,/ r, tt " .\r

' PH: az egyéb szerwezet vezetóie

ftépúselóje)

Keltezés:
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Vadaskert Alapíwány a Gyermekek Lelki Egészségéétt
1021 Budapest Lipótmezei út 1-5'

Kettős kön}'witelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített
beszámoló jának etedménykimutatása

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31'.

adatok cFt ban

Sor-
szátn

A tétel megtrevezése Előző év
Előző óv(ek) Tátgyév

a b c d e

A. Összes közhasznú tevékenység bevótele (1.+2.+3.+4.+5.) 482272 435 65't

) 1. Kózhaszoú célú működésre kapott támogatás

(a.+b.+c.+d'+e'+í)
4 656 3 208

3. a) alapítótól

.1. b) kózponti költségvetéstól

5. c) he\"i öntormányzattóI

6. d\ tátsadalombiztosítótól

'7. e) egyéb, ebból l9o..'.'......'''' ''' .'.'''''' '''''..''' 4 ó56 3 208

2. Pályázati úton elnyert trímogatás 2'7 2'76 45 183

9. 3. Közhasznú tevékeoységből származó bevétel 412 802 376 611

10. 4' Tagdíjból származó bevétel

11 5. Egyéb bevétel '7 4'78 10 589

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele

13. c. Összes b€vétel (A+B) 452212 435 651

14. D. Közhasznú tevékenység ráfotditásai (1'+2'+3.+4^+5.+6.) 444 9E6 u6 716

15. 1''Lnyag1ellegű táfordítások 125 262 120 465

16. 2. Személyi jellegú ráfotditások 306 466 714 455

1'7. 3. Értékcsókkenési leírás 11 8ó3 9 557

18. 4. Egyéb táfotdítások 133 198ó

19. 5. Pénziigyi műveletek ráfotdításai '168 244

20. 6. Rendkíwiili táfordítások 61 l3

21. E. Vállalkozási tevékenység táfotdításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

22. 1 ' Ányag1ellegú táfordítások

23. 2' Személyi jellegú ráfotdítások

24. 3' Értékcsök]<enési leírás

25. 4' Egyéb táfotdítások

26. 5' Pénzügyi mriveletek táfordításai

2'7. ó' Rendkívtiü ráfotdítások

':=4 2J Ü:)
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszárriaszám)

Vadaskert Álapíwány a Gyetmekek Lelki Egészségéért
1021 Budapest Lrpótmezei út 1-5.

Kettős kön}'r,'vitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszetűsített
beszámolóiának etedménykimutatása

Idószak: 2013.01.01 -2013.12.31.

^drtok 
cft ban

l-t &- 2- ct-2

Sor
szi,m
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28. F. Összes ráfordírás (D.+E.) 4U 956 446176

29. o. Adózá6 előtti efedmény @'-E')

30. H. Ádóflz ctési kötelezettség

31. I. Tárgyévi váIlalkozási etesméoy (G'-H')

32. [. Tárgyévi közhasz'tú eredhény (Á. D.) 1 256 -11 065

TÁJÉKoZTÁTÓ ADÁToK

33. A. Személyi jellegíí táfotdítások 314 455

l+. 1' Bétkóltség 228 3'76

35. ebbóll - megbízási díjak 21148

36. tiszteletdíjak 1 040

3'7. 2. Szemé\i jellegri egyéb kiízetések 28 8M

38. 3' Bérjárulékok 5'7 235

39. B. A 6zeÍve2et által nÉitott támogatások

40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

41. D. Továbbutalt támogatás
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Vadaskert Álapitvány a Gyermekek Lelki Egészségéért
1021 Budapest Lipótmezei út 1-5.

A vagyon felhasználása

1 dő szak: 20 1 3.o1.o1 -201 3'12'3 1'

Megaevezés Előző évi összeg (Ft) Tátgyévi összeg (Ft) változás (Ft) Megiegyzés

Induló tőke csökkeÍrése 32 521 32 521

Tőkeváltozás csökkenése 167 68"1 n4943 7 256 evl nyeÍesegseg

F'nékcsőklrenés 11 463 9 557 -2 306 Selejtezés miatt

Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás

Rászorultak tészére juttatott tetmészetbeni iuttatás

KözhaszÍrú tevélcnység tárgyévi vesztesége 7 256 -11 065 -14 327 átgyévi átbevétei

VáIalkozási tevékenység tátgyévi vesztesége

miatt

csöLkenés
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Statisztikai számjel vag1' adószám (csekkszámlaszátr)

Vadaskert Alapíwány a Gyermekek Lelki Egészségéért
1021 Budapest Lipótmezei út 1-5.

A kapott támogatások

Idószak: 2013.01.0L-20'13.1'2'3'1'

Támogató megnevezése Támogatott cél
Támogatás (adomány) összege' értéke (Ft)

EltéÍés (Ft)
Előző é\ti Tárgyévi

Közponú költségvetési szerv Felújítás l3 500 13 500

ElLiilönített állami pónzalap

FIe\i óntormán1zat és szervei

Kisebbségr tclepiíési onkormányzat és szervel

Telepiilési önltotnr.ínyzat tátsulísa

Egészségbiztosítási őnkormányzat és szerver

Magáoszemély Foglalkoztatási eszközök 854 866 u
Egyéru vállalkozó

Gazdaságr társaság 2 388 598 -1794

Közhasznú társaság

Alapíwány

Iátsadalmi szervezet

APEH (1% lrözcélú adomány) 7 414 1744 330

összesen: 4 656 M 7n8 12 052
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az egyéb szewezet r'ezetóje
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Vadaskert Alapíwány a Gyermekek Lelki Egészségéétt
1021 Budapest Lipótmezei út 1-5.

A vezető tisztségviselőLnek nyúitott juttatások

Időszak: 2013'01'01-201'3'12'31' 
í.tabk€lt-bm

-;J; k" 2- (4-)
az egyéb szervezet vezetője

ftépr.iselóje)

Támogató megÍrevezése
Juttatás iisszege, éttéke (Ft)

Eltéfés (Ft)
Előző évi Tátgyévi

Iiszteletdíj 1 040 1 04t

Koltségtérítés

Étékpapít

Iermészetbeni juttatás

Folyósított kölcsórr

- forduJónapig ússzafizetett

- fotduJónapon fennáIlő tattozás

Ezetendó kamat

Egyéb iuttatások

Osszesen: 1 040 1 040


