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t.) Neve: Vadasker1 Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért.
rövidített név: Vadaskert Alapítvány

2.) Székhelye: l021 Budapest. Lipótmezei út 1-5.

3.) Alapítása: 1989. (1990. július 7,, a Fővárosi Bíróságon 470. sorszámon nyilvántartásba véve)

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

létesítését, működtetését és a létrehozott intézmény fejlesztését, amely a sérült gyermekek orvosi,
pedagógiai-iskolai, oktatási és szociális problémáit egy intézményen belül igyekszik megoldani,
ezzel megteremtheti a gyógyító rehabilitáló munka korszerű modelljét. Mintát ad olyan gyermek és
serdülőpszichiátriai intézmények létesítésére és működtetésére, amely a gyermekek orvosi.
pedagógiai. oktatási és szociális problémáit szoros szaknrai integráció keretében igyekszik
megoldani.

4.2,)További célja, hogy támogatni kívánja azokat a törekvéseket. melyek a területi ellátásban, az orvosi-
gyógyítói, a gyermekvédelmi és bűnmegelőzési, valamint az oktató-nevelő szakemberek
munkáját a segítségre szoruló gyermek érdekében összehango|ják. hozzájárul a területen dolgozó
szakemberek képzéséhez, szakmai színvonaluk emeléséhez. célja továbbá, hogy tudományos
kutatást inspiráljon. valamint tudományos kutatásban részt vegyen.

5.) Tevékenysóge

5. 1.) Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége, közfeladatai:

- Gyermekpszichiátriai egészségügyi intézmény. a Vadaskert Kórház- és Szakambulancia fenntartása
és működtetése

- az érintettek mentális állapotának monitorozása, az egészségproblémák felderítése, javaslattétel a
mentális és pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos ismeretek bővítése. szakmai feladatok ellátása a
megbetegedések megelőzése érdekében. Részvétel a lakosság mentális egészségnevelésében a
betegségek, kórmegelőző á||apotok megelőzésével, felismerésével, a betegségekben szenvedők és
hozzátartozóik mindennapi életének segítése a köznevelési rendszeren belül és azon kívül

- Az EU programjaiban és más nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésekben történő
részvétel; Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia
kialakításában; a klinikai kutatás elősegítése. A tudományos technológiai innováció szereplői közötti
társadalmi párbeszéd segítése

- Tudományos tevékenység, kutatás a gyermek- és ifiúsági pszichiátriai betegségek kórismézésének,
gyógykezelésének, megelőzésének s rehabilitációjának javítása, okainak és eredetének jobb
megismerése érdekében



- A hazai gyermek- és ifiúságpszichiátriai szakorvosok, pszichológusok, klinikai szakpszichológusok
szakmai képzésének segítése

- A szülők és rrevelők, valarnint a nevelési-oktatási intézmények munkájának szakmai segítése

5.2.) Az Alapítvány másodlagosan vállalkozási tevékenységet is folytathat, Az alapítvány gazdasági-
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, yagy az alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti
tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja
fel, aztkizárőlag az alapitő okiratban maghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

5.3.) Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége keretein belül szakmai kiadványokat ad ki, oktató illetve
terápiás helyiségeit és eszközeit bérbe adhatja és a szükséges személyi feltételek biztosítása céljából
szál láshel y szolgáltatást bizto síthat.

B./ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Vadaskert Alapítvány 2014. évi tevékenységének legnagyobb részét - a korábbi évekhez hasonlóarr -
továbbra is a gyermekpszichiátriai betegellátás, és az ahhoz kapcsolódó oktatási és tudomárryos tevékenység
jelentette.

1.Kórházi ellátás

Az ellátott összes esetek száma (aktív + rrappali) 1,763 volt, ami a 2013. évhez képest (1 859 eset) enyhe
csökkenést mutatott,

Az Alapítvány az ellátást az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) -el k<it<itt szerződés alapján
ftnanszirozza. A kórház és a szakambulancia tényleges teljesítménye folyarnatosan túllépi OEP által
meghatározott teljesítmény volumen korlátot (továbbiakban: TVK). 2014-ben a fekvó beteg ellátás
tekintetében l1%-kal léptük tűl az éves TVK-t, és végeztünk OEP ftnanszirozás nélküli ellátást (2013 éves
TVK: 1611,24; visszaigazolt súlyszárrr: 1 8 l 0,23).

A 2014-as év során az átlagos ápolási idő 6 nap körül stabilizálódott. Az aktív fekvőbeteg osztályon az
ágykihasználtság 66Yo volt" míg a nappali kőrház kihasználtsága 10o/o -os volt.

A Barlang részlegre előjegyzés alapján vagy sürgősséggel érkeznek gyermekek 12 éves életkor felett. ltt
elsősorban akut ellátás, valatnint differenciál- és psziclrodiagnosztika folyik, A hangsúly a viselkedés
megfigyelésen. a pszichodinamikai elemzésen és terápiás terv felállításán van.

A 8-12 éves korosztályt fogadja a Bárka részleg, ahol részben akut ellátásuk, másrésá tervezett
kivizsgálásuk valósul ffieg, szülővel történő hospitalizációra is van lehetőség. Emellett egyes
betegségcsoportok száméra tematikus terápiás csoportokat is szerveznek.

A Méhkas részlegen folyamatosan indítottunk tematikus csoportokat 10 év feletti gyermekek. fiatalok
részére, életkor és problémakör szerinti beosztásokkal működő terápiákat. Elsősorban kognitív-
viselkedésterápiás programokat szerveztünk. a magatartás és viselkedészavarban-, hiperaktivitás és
figyelemzavaros szindrómában, kényszerbetegségben, Tourette szindrómában szenvedő. illetve
beilleszkedési nehézségekkel küzdő vagy szorongó gyermekek számára.

Intézményünkben lehetőség volt élménlerápiás foglalkozásokon való részvételre, Másző fal, Jákob létra.
kötélkert, illetve outdoor foglalkozásokhoz szükséges eszközök álltak rendelkezésre. A gyernrekekkel
szakképzett outdoor trénerek foglalkoznak.
Az első felévben havonta egy alkalommal 3-4 család számáta családi hétvégét szerveztünk, a családi
kommunikáció, kölcsönös együttműködés, alkalmazkodás javításának céljából.



A 8 éven aluli gyermekek kivizsgálásáról , differenciáldiagnosztikájáról a Kuckó részleg gondoskodik,
lehetőség van szülővel együtt történő felvételre is. A Fészek részlegen kognitív viselkedésterápiás elemeket
és szülő tréninget ötvöző programot működtetünk.

A korábbi években is jól működő, serdülők nappali kórházi ellátásának keretében történő, elsősorban
önismereti jellegű pszichoterápiás csoportfoglalkozásokat a 20l4-es évben is folytattuk. 2014. nyarán
önismereti tábort szerveztünk Göcsej ben serdülők számára.

2. Szakambulancia

A járó beteg szakellátást hat ambulancián végezzük, összesen heti 230 órában. A Vadasken Ambulancia
forgalma 20l4. évben változatlanul jelentős volt.

A2014 -es évben összesen l0.229 esetet láttunk el, ebből 3,788 új beteg rnegjelenése volt.

Azuljáró betegek száma 90Á -os emelkedést mutat a2013-as évhez képest. Azuj betegek első interjúja -
ahogy az a korábbi években megszokottá vált - továbbra is szerdai (serdülők), illetve csütörtöki
(kisgyermekek) napokra esett. A járó-beteg szakellátás jogcímén elszámolható TVK -t (Teljesítmény
Volumen Korlát) ebben azévben99Yo -ban teljesítette azintézmény.

Területi ellátási kötelezettségünknek megfelelően gyermekpszichiátriai szakambulanciát működtetünk. Az
új páciensek első interjúja többnyire tervezetten (előzetes beielentkezést követően ) a hét két napján zajlik,
az általunk gondozott esetek folyamatosan kerülnek ellátásra,

Speciális ambulancia működik autizmussal élő gyermekek és családtag|ai, valamint Tourette szindrómával
élők részére. Az autizmus ambulanciához kapcsolódóan több alkalmat felöleő komplex szülőtréningeken
való részvételre, vizuális segédeszközök használatának megismerésére, PECS (Picture Exchange
Communication System) módszer elsajátítására, személyre szabott konzultációra van lehetőség.
Kiskamaszkorú Asperger szindrómával gondozott gyermekeknek klubfoglalkozást is szervezünk.

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

Az alábbi tóríté se s, kie gé szítő szol gáltatáso k működtek :

o családterápiásellátás.
o Nagy óvódás korosztály száméra iskola előkészítő fejlesztő foglalkozások (Hangyaiskolának nevű

program)
o TSMT-fejlesztés
o Az intézményünkben ellátott fiatalok szülei számára felnőtt pszichoterápiás csoportok.
o Havi rendszerességgel szervezett csoportfoglalkozások örökbefogadott gyermekek szülei számára.
o vienna figyelemfejlesztő program, amely egy komplex figyelmi funkciókat felmérő és fejlesztő

számítógépes program
o Tanulástechnika fejlesztő foglalkozás

Anya-csecsemő terápia. Gyerekváráshoz, szüléshez kapcsolódó pszichés zavarokterápiája: Fogamzási
nehézségek, mesterséges beavatkozáso|<hoz kapcsolódó, valamint várandós-kori és a szülés utáni időszakban
kialakuló hangulati zavarok, kényszerek, szorongás, alvási nehézségek, stb. esetén nyújtott terápiás segítség.



II. FEJLESZTÉSEK, ESEMENYEK

A2014 --€s év során az a|ábbi fejlesztési, karbantartási munkálatokat végeztük el:

- Méhkas fekvó kőrházi részleg: a kórtermek padlójának cseréje
- A Tanácsterem szalagfiiggönnyel történő felszerelése
- Kuckó fekvőbeteg kőrházi részleg baba-mama fiirdőszobájának teljes körű felújítása
- az intézmény telefonközpontj ának felúj ítása, új raprogram ozása
- Festés: kórtermek, folyosók és 10 darab orvosi szoba tisztasági festése
- Festés utáni nagytakarítás
- Tetőjavítás, csatornatisztítás

Outreach és külső szakértés feladataink 20l4-ben is folytatódtak. Hat gyermekotthonnal és három
szakértői bizottsággal álltunk szerződéses j ogviszonyban.

Rezidens képzésünk, amely 20l l-ben indult az EEKH-val (Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatal) együttműködésben, 20!4-ben is folytatódott, ebben az évben ó rezidens orvost foglalkoztattunk.

2014. első félévében összesen 9 előakkreditált (orvosok. klinikai szakpszichológusok). illetve 2 nem
akkreditált tanfolyam került megszervezésre:

1. A társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek számára A
..COOL-élés törvényei" szociális készség fejlesztő tréning (30 fó)

2. Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív viselkedésterápiája (16 fo)
3. A mesterséges megtermékenyítéstől a szülés utáni depresszióig. A szülészet

psz i c ho ló giai -p sz ichi átriai problémái é s teráp i ás eszköztár a (7 fő)
4. Önismereti csoport vezetése serdülők részére - módszertan és elmélet (13 fo)
5. A Tourette-szindróma és tik zavarok diagnózisa és terápiás protokollja (9 fő)
6. Szorongós csoportvezetése kognitív-viselkedésterápiás program keretében - módszertan

és elmélet (15 fő)
7. A csecsemő/kisdedkori funkcionális zavarok eredete és gyógyítási lehetőségei a

perinatális tudomány és a szülő/csecsemő pszichoterápia fenyében (11 fő)
8. Tanulástechnika (18 fő)
9. Fejezetek a gyermekpszichiátriából: ADHD és Autizmus (28 fo)
10. Nem akkreditált tanfol)zamok: Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben

tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái (18 fó)
11. Az élménypedagógiától az é|ményterápiáig - 2. modul (A csoportvezetői kompetenciák

fejlesztése) (7 fő)

Összesen l72 résúvevő volt a képzéseken ebben a felévben.

2014 I. felévében a Vadaskert Alapítvány az alábbi helvekről fogadott rezidenseket. halleatókat.
evakornokokat. érdeklődőket:

l. Felnőtt pszichiátria szakos orvos rezidensek (3 fő)
2. Gyermek-és ifiúságpszichiátria szakos orvos rezidensek (2 fő)
3. Debreceni Egyetem Egészségpszichológia MSc (1 fő)
4, Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék - gyakorlat (4 fo)
5. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar pszichológus, szakpszichológus képzésben résztvevő

hallgatók - szakmai gyakorlat (21 fő)
6. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, PhD hallgatók - OTKA kutatás (2 fő)
7. ELTE Tanító és Ovóképzó Kar, ifiúságsegítő szak - gyakorlat (1 fő)
8. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar hallgatói - kOtelező szakmai gyakorlat (2 fő)



9.

i0.

Szegedi Tudományegyetem BTK Pszichológiai Intézet - pszichológus képzésben résztvevő hallgatók
- szakmai gyakorlat (2 fő)
Önkéntes segítő (7 fő)

2014. második félévében összesen 9 előakkreditált (orvosok. klinikai szakpszichológusok) és l
egészségügyi szakdolgozók részére akkreditált tanfolvam került megszervezésre:

Simonton tréning - daganatos betegek pszichoterápiája (külsős előadó) (18 fő)
Az élménypedagógiától az élményterápiáig -i. modul. Bevezetés, elméleti alapok (17 fő)
Az autizmus. autizmus-spektrumzavarok felismerése, terápiás, kognitív viselkedésterápiás
és pszicho-edukatív megközelítése a szülők és társ-szakmák együttműködésével (14 fő)
Ovodás és kisiskolás koru gyermekek kortárs közösségben tapasztalbatő
magatartásproblénráinak hatékony megoldási stratégiái (3 5 fő)
A hiperaktivitás-fi gyelemzav ar vi se l kedé st er ápiáj a ( 1 8 fő)
A mesterséges megtermékenyítéstől a szülés utáni depresszióig. A szülészet pszichológiai-
pszichiátriai problémái és terápiás eszköztára (11 fó)
Önismereti csoport vezetése serdülők részére-módszeftan és elmélet (16 fo)
Tanulástechnika (1 6 fő)
A társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek számára, A
,,COOL-élés törvényei " szociális készség fejlesztő tréning (18 fő)
Pszichiátriai kórképek: elméleti és gyakorlati ismeretek (résztvevők: Alapítványi dolgozók
és külsős érdeklődők, egészségügyi szakdolgozók részére akkreditált, 10 alkalmas képzés
(3 fő)

Osszesen 163 résztvevő volt a képzéseken a második íélévben.

Eves tekintetben 338 fő vett részt atanfolvamokon.

A II. félévében a Vadaskert Alapítvány a következő helyekről fogadott rezidenseket. hallgatókat.
gyakornokokat. érdeklődőket :

1. Felnőtt pszichiátria szakos orvos rezidens (2 fő)
2. Gyermek--és ifiúságpszichiátria szakos rezidens (i fő)
3. Iskola-egészségtan és ifiúságvédelem szakos rezidens (1 fő)
4, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar - védőnők - klinikai gyakorlat (36 fő)
5. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar pszichológus, szakpszichológus képzésben résztvevő

hallgatók - szakmai gyakorlat (1 fő)
6. Károli Gáspár Református Egyetem-BTK pszichológia szakos hallgatók - gyakorlat (l9 fő)
] . ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar hallgatói - kötelező szakmai gyakorlat Q rő)
8, Önkéntes segítő (6 fő)

Kollégáink heti rendszerességgel belső továbbképzést is tartanak Cikkreferáló néven, valamint hetente van
egy ,,A la carta" elnevezésű belső szakmai képzésünk is.

Ezen kívül kollégáink rendszeresen tartanak előadásokat, szakmai tréningeket külső intézmények
szakembereinek (pedagógustréni g).

Alapítványunk munkája hánt rendszeresen érdeklődnek külftldi szakemberek, diákok. Részükre egyéni
illetve csoportos intézménylátogatást szervezünk, melynek keretében bemutatjuk az Alapitvány történetét,
épületét, részlegeit, a részlegeken zajló gyógyító tevékenységet. Az Excalibur Tours utazási iroda
közvetíté sé v el 1 6 4 külftj ldi intézményl áto gatőt fo gadtunk.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

10.



IV. TUDOMANYOS TEVEKENYSEG

AzELTE -vel együttműküdésben2}l4januárjában elkezdtük az OTKA által támogatott 108336 azonosító
számű. "Externalizációs zavarok dimenzionális megközelítése: agresszivitás, szuicidalitás és szociális
aspektusok" című kutatásunk

Vizsgálatvezeíő: Dr Balázs Judit
Senor kutató: Dr Halász József

Eddig megtörttént lépések: Az etikai kérelem intézése vizsgálatunkhoz, melyet a TUKEB-hő|2014. t-ebruár
28-án megkaptuk. A szakmai-etikai engedély ügyiratszárna 5071-212014/EKU (101l20l4). A vizsgálathoz
szükséges eszközös beszerzések intéztézése: EmoVision program package, Stress Pilot Plus System - HRV
Biofeedback Professional. A Kérdőívcsomag formai véglegesítése, nyomtatás előkészítése, majd
megkezdése. Adatbevivő keret-fájl elkészítése, adatbevivők betanítása. Mérőeszközök működésének
elsajátítása. a mérőeszközök beállítása, a mérőeszközök használatának begyakorlása. Vizsgálók kiképzése a
kérdőívek felvételére, Vizsgálók kiképzése a neuropszichológiai vizsgálatokra. A kutatás gyakorlati
megkezdése előtt a kutatás és a kutatásban résztvevők bemutatása a Vadaskert Kőrház dolgozóirrak. hogy az
egyes osztályokról a betegbevétel gördülékenyen történhessen. A vizsgálat indítás részletes gyakorlati
előkészítése. avizsgálók feladatainak begyakorlása. Folyamatos megbeszélések - szenrélyesen és emailen a
vizsgálók között. A vizsgálat klinikai karban a betegbevétel elindítása. Összesen eddig: 81/88 gyermeket
vontunk be a vizsgálatba. beleegyezési arány: 91,|Yo (43 ftú (53%) -39 (47%) lány szerepel a mintában).
Adatbevitel megkezdése. Betegbevételt végzők folyanratos szupervíziója. Vadaskert kőrház osztályaival
folyamatos kapcsolat - szükség esetén megbeszélés tartása. Folyamatos megbeszélések - személyesen és
emailen a vizsgálók között.

Tudományos eredmények a megadott időszakban:

Balázs J. Keresztény Á. (20l4)Subthreshold Attention Deficit Hyperactivity in Children and Adolescents: a
Systematic Review-. European child & adolescent psychiatry 23 (6): 393-408 DOI: l0.1007/s00787-013-
05I4-7.
Halasz J, Aspan N, Vida P. Balazs .T. Output properties for validated static inputs in a facial affect
recognition system. In: Orosz Gábor Tamás (szerk.) 9th International Syrnposium on Applied Informatics
and Related Areas - AIS20I4. Konferencia helye. ideje: Székesfehérvár. Magyarország" 2014.11.12
Székesfehérvár: Óbudai Egyetem, 20 | 4. pp. 25-3 0. (ISBN : 978 -61 5 -5 460 -2l -0
ELTE, PPK, Pszichológia Intézet - múhelymunka:
Strobl A.: A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar: A betegség hatása az életrninőségre. ktilönös tekintettel a
családi kapcsolatokra
Király B.: A serdülőkori depresszió küszöb feletti és alatti fomláinak életminőségre gyakorolt hatása a
családi kapcsolatok tekintetében

"A viselkedészavar hátterében álló neurobiológiai tényezők vizsgálata". illetve a Debreceni Egyetem
Pszichológia Intézetével közös "A viselkedészavar hátterében álló interperszonális vonások vizsgá|ata"
című, egymással összefüggő kutatások adatgyűjtését 2014-es évben befejeztük. 2014-ben az adatok
fel dolgozása. i lletve közlemények me gi elentetése zajlott.
A kutatások a rideg-érzéketlen vonás, viselkedésdimenziók és a neuropszichológiai változók kölcsönhatását
v izs gá|ták k l i nikai, i l letve kontrol l serdül őkön.

A fenti kutatásokkal kapcsolatos közlemények 20í4-ben:

Aspan N, Bozsik C, Gadoros J, Nagy P, Inantsy-Pap J, Vida P, Halasz J. Emotion recognition pattern in
adolescent boys with attention-defrcit/hyperactivity disorder. BIOMED RESEARCH
INTERNATIONAL: publ. 761340. 8 p. (2014).



Bozsik C, Aspan N. Gadoros J, Inantsy-Pap J.Ha|asz.T. Viselkedészavar tünetek és érzelmi döntéshozatal
kapcsolata serdülőkben. PS YCHIATRIA HLINGARIC A 29 :(4) pp. 3 78-3 85. (20 1 4).

Bozsik C, Inantsy-Pap J, Ha|asz J. Gadoros J. A rideg-érzéketlen vonás hátterében áIló tényezők vizsgálata
serdülőkorban. In: Münnich Akos (szerk.): Pszichológiai Kutatások: Debreceni Egyetem Pszichológiai
Doktori Program. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 51-60. (ISBN:978-963-318-415-8) (2014).

Halasz J. Aspan N, Bozsik C, Gadoros J. Inantsy-Pap J. Gender interactions in the recognition of emotions
and conduct symptoms in adolescents. PSYCHIATRIA HLrNGARICA29:(2) pp. 13 |-I3]. (2014).

2012 végén beindítottuk az EMTICS-7th Framework Programme- HEALTH,201I.2.2.I-3 projektet:
Addictive and/or compulsive behaviour in children and adolescents: translating pre-clinical results into
therapies) melyben 19 európai kutatóközpont vesz részt vizsgálvaa tik zavarok és a streptococcus fertőzés
kapcsolatát. Intéznrényünkben 80 olyan családot követürrk l6 hórrapig, ahol tikelő gyermek él, illetve három
évig követünk 15 olyan családot ahol egészséges 3-10 éves korú testvér van. Jelenleg is folyik a

betegbevétel és az utánkövetés.

2013-ban azELTE Klinikai Pszichológiai és Addiktológiai Tanszék- kel közös kooperációban elkezdtünk
egy implicit tanulással foglalkozó kutatást: A Tourette szindrómában jelentkező tlk előtti késztetés és az
irnplicit tanulás (deficit), valamint figyelmi folyamatok összefüggésének vizsgálata címmel. Jelenleg
adatgyűjtés valamint a kontroll csoport megszervezése íblyik.

Részt veszünk a..Biobehavior (in)flexibilitás vizsgálata korai kezdetű depresszió esetén" című nemzetközi
kutatásban, mely egy korábbi kutatás folytatásaként került intézetünkbe. (Szeged-Budapest-Pittsburgh-
Tampa vizsgálat). A vizsgáIaí 20 I 4 márciusában lezárult.

A kutatást a NIH támogatja, Magyarországon 3 vizsgálóhely (Szeged Gyermek és Ifiúságpszichiátriai
Önálló Osztály. Budapest Vadaskert Kőrház, Pécs Gyermekpszichiátriai Anrbulancia) közreműködésével.
A projekt célja 11- l9 év folötti major depressziós gyermekek és testvéreik vizsgálata, öt éves utókövetése.
valamint egészséges 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, március 31-én fejeződik be. Az adatok feldolgozása, kiértékelése
folyamatban van.

2014-ben folytattuk a munkát az ADDUCE (Attention Deficit Hyperactivity Disorder Drugs Use Chronic
Effects - Figyelemzavarban és hiperaktivitásban alkalmazott gyógyszerek krónikus hatásai) vizsgálat
keretében, rrrelyhez 201 1-ben csatlakoztunk.

Az ADDUCE egy olyan európai, multicentrikus farmakovigilancia vizsgálat, amely 6-17 éves gyermekek
hosszú távú metiltbnidát-kezelésének biztonságosságát vizsgáIja. Angol, német, olasz és magyar
központokban figyelemzavarral és hiperaktivitással (angol rövidítéssel ADHD-val) diagnosztizált
gyernrekek és fiatalok gyermek kétéves naturalisáikus utánkövetéses vizsgálata történik. A gyerekek egy
része közvetlerrül a metilfenidát alkalmazásának megkezdése után kerül a vizsgálatba, kontrollcsoportként
pedig gyógyszeres kezelésben nem részesülő ADHD-s, ill. nem ADHD-val diagnosztizált gyerekek
csatlakoznak a kutatáshoz.

A vizsgálat elsódleges kimeneti mutatója a testmagasság. a testsúly. a testtömeg-index és a pubertás

íblyamatának változása. A kardiovaszkuláris kimenet vonatkozásában a pulzus és a vérnyomás mérése
történik. A pszichiátriai kimenetet az ADHD-s és oppozíciós tünetek követése, a működés globális
értékelése, depressziós tünetek és öngyilkossági késztetések, hangulati labilitás, pszichotikus tünetek, tik és

szerhasználat vizsgálata alapján értékeljük. Neurológiai vonatkozásban az alvás és a túlmozgások vizsgálata
történik. A három vizsgálati csoport azonos protokollban vesz részt: az első teljes körű vizsgálatot 6,12 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 vérnyomás vonatko zásában.

A vizsgálat kimeneti eredményeit a gyógyszerelés változóival (metilfenidát napi dózis és kumulatív adagok,
a gyógyszerelést megelőző állapot, a gyógyszeres kezelés időtartama, egyéb gyógyszerek szedése.
gyógyszerkihagyás, terápia megszakítása vs. folytatása), a beteg adataival (életkor, szociális-gazdasági
helyzet, család és életmód tényezők és a klinikai hatékonyság) összevetve értékeljük. Végül a három csoport
adaíait a kutatóc sopor1 mi ndenre kiterj edő en statisztikai l ag elemzi.

Az ADDUCE projekten belül egy munkacsoport kifejezetten a kardiovaszkuláris hatásokra fókuszál:
ADHD-s fiatalok és felnőttek 24 őrás vémyomásmérése és echokardiográfiás vizsgá|ata révén igyekszik
megállapítani, hogy a hosszú távú (legalább 2 éven keresztül) alkalmazott metilfenidát okoz-e
vémyomásemelkedést és bal kamra hipertrófiát a kontrollcsoportlroz (gyógyszeres kezelésben nem részesült
ADHD-s fiatalok és felnőttek) képest. A kutatás másodlagos célja a lehetséges mediátorok, moderátorok és
egyéb tényezők szerepének tisztázása (például: életkor, nem, szocioekonómiai státusz, család rnűködése.
egyéb gyógyszeres kezelések, negatív életstílus, testsúly. családban előforduló szív-érrendszeri rizikók).

Mind az á|talános hatásokat, mind a célzottan kardiovaszkuláris hatásokat elemzó csoport terén elmondható,
hogy intézményünk európai szinten kiemelkedő minőségű munkát végez; a rendelkezésre álló idő alatt több
család csatlakozott nálunk a kutatáshoz, mint Európa legtöbb közpondában - ezéfi munkatársaink odaadó
munkája mellett nagyon hálásak vagyunk a minket felkereső gyerekeknek és szüleiknek, akik önként
vállaltak magukra jelentős plusz terheket, hogy ezzel a tudományos igényű, de a hétköznapi klinikai
munkához rendkívüli j elentőségű információk bővülését előse gítsék.

Bioklíma Projekt címmel 2013 ősze őta zajlik az SE, a BME és a Gödöllői Egyetem együttműködésével
indult autizmus kutatás. amelyhez a Vadaskert betegei köréből klienseket delegálunk.

A feladatunk a VK-i klinikumban ASD-vel diagnosztizált gyermekek bekapcsolása a vizsgálaíba a szüleik
beleegyezésével, majd a ttrdományos vizsgálati protokollnak megfelelő diagnosztikus eszközökkel
megvizsgálni (ADI, ADOS. Virreland, családfa) és dokumentált gyermekek diagnózisát.

A Bioklíma projekt célja, hogy a klímaváltozás esetleges epigenetikai hatását kísérli meg igazo|nia az
autizmus spektrumzavanal diagnosztizált gyermekek, fiatalok és felnőttek genetikai vizsgálatával. A kutatás
keretében neurológiai vizsgálat is történik. valamint glutén és kazein laborlelet készül.

A Vadaskert biztosítja a szakembert, helyet a fenti vizsgálatokhoz és ahhoz is, hogy a szükséges vérvétel és
neutrológiai vizsgálat. valarnint a vizelet begyűjtése is a családok számára ismert helyen, azaz nálunk
történjen,

A vizsgálatot a Vadaskertben Prekop Csilla vezeti. A vérvételt Kovács Margit főnővér végzi, a neurológiai
vizsgálatot két SE-i PhD hallgató. A kutatás orvosi részsének a vezetője Dr Molnár Mária Judit, a SE
rektorhelyettese. A kutatásban résá vesz még egy PhD biológus hallgató is.



Cl GAZD^SAGI BESZAMOLO

20 l 4. évi közhas znű gazdas á gi tevékenys égérő l

Az Alapítvány 1998-2011. között kiemelten közhasznú szervezetvolt.2012.01.01-től a civil törvény alapján
közhasznú szervezet 2014.05.3l-ig. 2014.06.0l-től közhasznú minősítése megszűnt, de továbbra is
közhasznú tevékenységeí végez. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves
beszámolój át, eredmény-kimutatását és közhasznúsági mellékletet készít.
Számviteli politikáját a közhasznú tevékenységet végző szewezetekre és az Alapitványokra vonatkozó
számviteli előírásoknak megfelelően állította össze az A|apitvány.
Eszközeinek és forrásainak állomanynövekedését, illetve csökkenését kettős könywitel rendszerében
számolja el.
A közhasznú éves beszámoló fordulónapj át, zárő dátumát és elkészítésének határidejét a számviteli politika
rögzíti:

- mérleg forduló napja: december 31.
- mérleg készítés időpontja: március 30.

Az egyszerűsített beszámolót könyvvizsgálő vizsgálja, melynek keretében a mérleg az eredmény-kimutatás
szabályszerűségét, valódiságát, az Alapítványokra és közhasznú tevékenységet folytató szervezetekre
vonatkozó szabályok betartását ellenőrzi.
Az egyszerűsített beszámolőt az Alapítvany kuratóriuma hagyja jóvá.
Az Alapítvány beszámolóját a hatályos jogszabályoknak megfelelőenközzé kell tenni.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége keretében egészségügyi és oktatási feladatokat lát el.
Az egészségügyi feladatok ellátását az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási
szerződés alapján kiutalt ftnanszirozás biztosítja az Alapítvány.
Az OEP által nem finanszírozott egészségügyi ellátás bevételeit az Alapítvány az adományozók
támogatásából, a személyi jövedelemadő loÁ-bőI származő bevételből, a pályázatok, gyógyszervizsgálatok
bevételeiből, a szakértésből származő bevételekből, és az Alapítványi könyvek értékesítéséből finanszírozza.
Egyéb bevételeit a bérleti díj, a tovább szám|éuott telefon díjak, valamint a kamat bevételek növelik.



Az Alapítvány bevételeinek változásait az e|őző évhez viszonyítva az a|ábbitáb|ázat szemlélteti:

Bevételek:

Megnevezés
e|őző évi
íE Ft)

tárgyévi
íE Ft) eltérés(+,-EFt)

oEp firranszírozás 294 256 308 848 14 592

Tanfo lyami oktatásokb ől származő
bevételek

13 200 12 839 -36l

szakértés és outreach l0 859 9 952 -907

OEP által nem finanszírozott e.ü.
Ellátás

4 I35 4 655 520

Gyógyszervizsgálatok 53 506 55 267 1 761

E gyéb e gészsé güg y i szolgáItatás 715 l28 -587

Magánszemélyek támo gatása 866 679 -I87

Gazdálkod ő szew ezetek támogatása 598 100 -498

Személyi jövedelemadő IYo I 744 2 090 346

Pá|yázatok 15 708 0 -15 708

Tudományos pályázatok 29 475 22 360 -] II5

Bérleti díj 1 247 1 548 301

Tovább számléuott telefon díjak 4 174 4 761 587

Könyv értékesítés 1 448 2 479 l 031

800 0 -800

B izto s ító által ftzetett kártéríté s 336 0 -336

Különféle egyéb bevételek I44 0 -l44

Pénzügyi műveletek bevételei,
kamat bevételek, árf. nyerség

2 440 878 | 562

összesen: 435 651 426 584 -9 067

Fenti táblázat alapján a tárgyévi bevételek összege 9.067 E Ft{al csökkent az előző évi bevételek
összegéhez képest.
Az OEP ftnanszírozás 14.592 E Ft-tal több lett, ez köszönhető a szállitői íartozásra OEP által kiutalt
összegnek és a kasszasöprésnek. Szervezetünknek ugyan nem volt szállítői íartozása^ de az OEP a ki nem
fizetett ellátások tekintettel az Alapítvány rendelkezésére bocsátotta az összeget.
Az oktatásbő| származó bevétel 361 E Ft-tal kevesebb lett, ez a különbség a tanfolyamokon résztvevők
kisebb részvételi aránya miatt következett be.
A szakértés és outreach tevékenységünkbőI szérmazó bevétel csökkenése egy megszűnt szerződésből
származő bevétel kiesésnek köszönhető . Ez a bevételi forrásunk 907 EFt-tal csökkent.



A gyógyszervizsgálatok 20l4-ben meghaladták az elvárt szintet, az éves bevétel ebből a tevékenységből
55.267 E Ft lett. A növekedés az előző évhez képest 1.76l E Ft.
A gazdasági szervezetektől kapott támogatásaink csökkenéséhez a győgyszeradományok megsziinése
vezetet1.
Az SZJA lYo-os bevétel 346 E Ft-os növekedése a kisköltségű hirdetéseknek és a szórólapozásnak
köszönhető.
20l3-ban az Országos Egészségbiztosítási Pénztánal kötött beruházási pályénatot lezártuk,2014-ben nem
volt lehetőségünk q pá|yázatok megnyerésére, ezért ezen a soron a 15.708 E Ft-os mínusz mutatkozik.
Jelenleg két uniós pályázatunk van, melyek esetében időszakosan és a pénzügyi elszámolások elfogadása
után kerül kiutalásra apályázati összeg bizonyos százaléka, mely összeg előre nem látható. Ezek a bevételek
2014-ben 7.1l5 E Ft-tal rontották Alapítványunk bevételeit.
Könyv érékesítésünk 1.031 E Ft-tal nőtt, mely az online rendelésnek és a nagyobb hirdetésnek a
következménye.
Tárgyi eszköz értékesítés. biztosító által fizetett kártérítés és különféle egyéb bevétel nem volt 20l4-ben,
A pénzügyi műveletek árbevétele kevesebb lett, mert nem tudtunk annyi árfolyamnyereségetrealizálni, mint
az a^ megelőző évben.
Befektetéseinkből nem kerültek beváltásra részvények. így a kamat elszámolására sem volt lehetőség.

Az Alapítvány kiadásainak változásait az előző évhez viszonyítva az a|ábbi táblázat szemlélteti:

Kiadások:

Megnevezés e|őző évi
íE Ft)

tárgyévi
íE Ft) eltérés(+,-EFt)

Anyag költség 21 732 20 370 1 362

Igénybe vett szolgáltatások költségei 95 i18 89 887 -5 231

Egyéb szolgáltatások értéke 2 611 3 466 855

Eladott könyvek beszerzési értéke 1 004 I 124 720

Személyi j ellegű ráfordítások 314 455 304 93,7 -9 518

Ertékcsökkerrési leírás 9 557 8 844 -713

Egyéb ráfordítások 1 986 5l -l 935

Pénzügyi műveletek ráfordításai 240 692 452

Rendkívüli ráfordítások 13 9l ]8

összesen: 446 716 430 062 -16 654

A kiadások 2074-ben16.654 E Ft-tal csökkentek a20l3. évi kiadásokhoz képest.
Az artyagköltség és az igénybevett szolgá|tatások csökkenése annak köszönhető, hogy a közizemi díjak
jelentós mértékben csökkentek a2013. évi beruházási pályázat következtében. Cafetéria rendszerünkberr az
étkezési jegyek kezelési költsége is csökkent, ez egyrészről szerződés módosításnak köszönhető. másrészről
2013. őszétő| csökkentettük az egy főre jutó cafetéria keretet és eza csökkentés már teljes évre jelentősebb
költség megtakarítást eredmé ny ezett.



Alapítványunk 2014-ben több új könyvet szerzett be, melyet legfőképpen szülők részére árusítunk. mellyel
gyermekeik,.betegségének" megértését kívánjuk elősegíteni.
A személyi jellegű kilrzetéseink csökkentek, mivel csökkent a statisztikai állományi létszám is.
A pénzügyi műveletek ráfordításai sor azért nőt, mert árfolyamveszteségünk nagyobb volt. mint 20l3-ban.
Rendkívüli ráfordításunk a 91 E Ft könyvhiány eredményeképpen keletkezett.

Az Alapítvány létszámának és bérköltségének változásait az e|őző évhez viszonyítva az a|ábbi táblázat
tartalmazzaz

Átlomány-
csoport

Atl.stat.
létszám

2013

Atl.stat.
létszám

2014

Eltérés
(+,-)

Bruttó
bér

2013

Bruttó
bér
2014

Eltérés
(+,-)

Jutalom
2013

Jutalom
2014

Eltérés
(+,-)

Szellemi
teljes
munkaidős

47 45 a 124 005 l 19 520 -4 485 11 690 16 632 4 942

szellemi rész
munkaidős

9 7 -) 29 347 18 143 -II 204 l 803 1 663 -140

Fizikai teljes
munkaidős

l7 20 a
J 31 450 37 519 6 069 2 053 3 829 1 776

Fizikai rész
munkaidős

J 2 4 684 2 727 1 957 l62 236 74

Megbízási
iosviszonv 34 28 -6 22 188 23 050 862

2l | 674 200 959 _l0 7l5 15 708 22 360 6 652

A bérköltség az előző évhez viszonyítva kevesebb a már említett statisáikai létszám csökkenése miatt. A
megbízási jogviszonyban feladatot ellátók létszáma kevesebb lett, nrivel a pályázati bérek és a
gyógyszervizsgálatban résztvevók megbízási díjainak kifizetése időszakosan jelentkezik. A fent említett
statisztikai állományi \étszám csökkenése a szellemi teljes munkaidősök. a szellemi részmunkaidósök és a
ftzlkai részmunkaidősök létszámának csökkenésével magyaétzhatő. A mérleg tájékoztatő adataiban szereplő
szenrélyi jellegű kifizetések a munkavállalók részére kifizetett cafetéria juttatásokat, valamint a munkába
járás és a kiküldetések költségeit is tartalmazza. Az Alapítvány tisáségviselőinek 2014. évben 1.040 E Ft
tiszteletdíj került kifizetésre.

Az Alapítvány mérleg adatainak áttekintése:

Befektetett eszközök

Megnevezés
e|őző évi
(E Ft)

tárgyévi
rc Ft) eltérés(+,-EFt)

szellemi termékek 29 l 383 l 354

Ingatlanok I55 743 151 128 -4 615

Műszaki berendezések 163 | _)_) -30

számítástechnikai eszközök 2729 2 607 -122

Irodai berendezések 258 222 -36

Járművek 0 0 0

Egyéb tárgyi eszközök 4 119 3 437 -682

Befektetett pénzügyi eszközök 37 4I2 45 167 7 755

összesen: 200 453 196 322 3 624



Az Alapítvány befektetett eszközeit az alábbiak növelték:

Az AlaPÍtvány szellemi termékeinek állománya nőtt a Kőrhánunk betegkövető rendszerének íejlesztése
miatt. Az ingatlanok és a műszaki berendezósek az éves értékcsökkenés összegével változtak.
A számítástechnikai eszközök változása azért nem egyezik meg az értékcsökkenés összegével, mert
történtek számítástechnikai eszközbeszerzések.
Az egyéb tárgyi eszközökben bekövetkezett csökkenés a tárgyévi értékcsökkenés és a selejtezés összege.
A befektetett pénzÜgyi eszközök állománynövekedése a Bonitas értékpapír 3-as számlaosztályból 1-es
számlaosztálYba tÖrténő átvezetése miatt következett be, tekintettel arra, hogy a Bonitas értékpapír l évet
meghaladóan nem került felhasználásra, így szükségesség vált a rövid távú befettetesótúot tartós
befektetéssé történő átkönyvelése.

Forgóeszközök:

Megnevezés előző évi
(E Ft)

tárgyévi
(E Fo eltérés(+,-EFt)

készletek l 057 I 502 445

követelések 2 870 2 31l -559

Ertékpapírok 7 755 0 -7 755
pénzeszközök 30 546 37 269 6 723

Aktív időbeli elhatárolások 4 553 6 775 2222
összesen: 46 781 55 612 1 076

A készletek állományában bekövetkezett változást a győgyszerkészlet és az eladásra vásárolt könyvek
beszerzése okozta.
A követelések jelentős része vevő tartozás, ezeknek
Az értékpapírok értéke 7 755 E Ft-tal csökkent,
befektetések közé.
A pénzeszközök növekedést nrutatnak, mert 2014. év végén részesültünk az un. ,.kasszasöprésből''.
Az aktív időbeli elhatárolások azokat apályázatra elszámolt költségeket tartalmazzák, melyek a következő
beszámolási évet terhelik. továbbá azon bevételeket, amelyek 2015-ben érkeztek, de még 2014-es évre
vonatkoznak.

Források:

Megnevezés előző évi
(B Ft)

tárgyévi
íE Ft) eltérés(+,-EFt)

Saját tőke 196 399 l92 921 -3 478

Induló tőke 32 521 32 52l 0

Tőkeváltozás I74 943 l63 878 ll 065

Tárgyévi eredmény -l l 065 -3 478 7 587

Kötelezettségek: 28 780 24 064 -4 716

Hosszú lej áratú kötelezettségek 0 0 0

Rövid lejáratú kötelezettségek 28 780 24 064 -4 716
passzív időbeli elhatárolások 22 055 34 949 12 894

89 oÁ-a a mérleg készítéséig kiegyenlítésre került.
mert a Bonitas értékpapír átvezetésre került a tarlós



A saiát tóke változása abeszámolási évben keletkezett veszteség összege.
A tőkeváltozás az előző évi veszteséggel csökkent.

Az Alapítvány a tárgyévet 3 478 E Ft veszteséggel zárta.

A rövid lejáratú kötelezettségek - rnely a bérek után fizetendő adókból, járulékokból és szállítói tartozásból
tevődik össze - csökkentek, tekintettel a decemberi bérköltség megelőző év ugyanazon időszakára
vonatkozó bérköltséghez viszonyított alacsonyabb összegére. Szállítói tartozás csak azért mutatkozik, mert
azide könyvelt számlák kifizetése 2015-ben vált esedékessé, de a teljesítésük még a 2014-es évet érintette.
A kötelezettségek a mérleg készítésének időpontjáig kiegyenlítésre kerültek.

A passzív időbeli elhatarolások összegét az OEP január havi előlege és a pályázatok következő beszámolási
évre átvezetett összege, valamint a tárgyévet terhelő, de 2015-ben kifizetett költségek teszik ki,

Az Alapítvány gazdálkodása 2014-ben 3 478 E Ft veszteséggel zárult, az előző évbez képest javuló
tendenciát mutat ez az OEP finanszirozás növekedésével és a megfontolt, hatékony gazdá|kodással
magyarázható. Az Alapítvrány pénzeszközei és vagyona kellő biztonságot nyújt a működéshez.

Az alapítvény mérlegét és gazdasági beszámolóját Erdélyi János Pétemé mérlegképes könyvelő készítette.

A szakmai részeket összeállította Dotzi József, közreműködtek: Dr. Máté Mónika, Dr. Balrizs Judit, Pető
Nóra.

A tevékenység, gazdálkodás főbb adatai
(www.vadaskertalapitvany.hu)

Budapest, 2015. április 02.

nyilvánosak, honlapunkon bárki megtekintheti.
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Záradék: A kuratórium a6l20t5 (IV.13) számú határozatával elfogadta.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: az Alapítvány 20t4. évi mérlege
2. sz. mel|éklet: az Alapítvány 2014. évi eredmény kimutatása
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I 9 0 0 7 l 9 1 8 6 7 0 5 6 9 0 t
Statisztikai számie| vagy adőszím (csekkszámlaszám)

Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Iflki Egészségéért
1021 Budapest üpótmezei űt 7-5.

Kettős könywitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves
beszámolóiának métlege

Időszak 2074'01'01-2014'12'31' 
adatok eFt-ban

-llc.z,ú-3PH. az egyéb szervezetvezetője

ftépviselője)

Sot-
szám

A tétel megnevezése E,lőző év
Előző év(ek)
módosításai Tárgyév

^
b c d e

1 ,{. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) zffi 453 204 07i

2. I. Immatedáüs javak 29 1 383

3. II. Tárgyi eszközök 163 012 157 52,j

4. III. Befektetett pénziigyi eszközök 37 41 45 767

5. IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

6. B. Fotgóeszközök (/.-10. sorok) 4222§! 47082

7. [. Készletek 1 057 1 502

8. [I. Követelések 287a 2311

9. tII. Ertekpapírok 7 755

10. [V. Pénzeszközók 30 5,t( 37 269

11 . Aktív időbeli elhatátolások 4 552 6775

12. EszKöZöK (AlfiÍvÁry összBsBN (1.+6.+11. sot) u7 234 2519u

13. D. Saiát tőke (14.-19. sorok) 196399/ 192927

74. I. Induló tóke/Jegyzett tóke 32521 32521

15. I. Tőkeváltoz ás / E;redtnény 174 942 163 878

16. III. Lekötött tartalék

17. IV. Ertékelési tartalék

18. V. Tátgyévi eredmény alaptevékenységből 11 0ó: -3 478

19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

20. E. Céltatalékok

21. F. Kötelezett ségek Q2.-23. sotok) 287u 24 064

22. I. Hosszú lejáratu kötelezettsegek

23. II. Rövid |]ántű kötelezettségek 2878( 24 064

al G. passzív időbeü elhatátolás 2205l 34949

25,
FORRÁSOK (PASSZTVA§ OSSZESEN
(13.+20.+27.+24. sor\

u7 z34 251934

Keltezés: Budapesg 2015. március 30.



1 9 0 0 7 7 9 1 8 6 t 0 5 6 9 0 t
Statisztikai számiel vagy adőszám (csekkszámlaszám)

Vadaskert Alapíwány a Gyermekek Iflki Egészségéért
1021 Budapest Lipótmezei űt 1-5.

Kettős könywitelt vezető egyéb szetvezetek kózhasznú egyszerűsített
beszámolóiának etedménykimutatása

Időszak: 201 4.01.01 -2074.12.31.

datok eFt-bm

-,}

Sor-
szátn

A tétel megtrevezése E,lőző év
Előző év(ck)
módosításai Tátgyév

a b c d e

1 A.. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+ 4.+5.) 435 651 4?Á5u

2.
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
(a.+b.+c.+d.+e.+f.) 3 20t 286'

3. a) alapítótól

4. b) központi költségvetéstől

5. c) helyi önkotmányzattóI

6. d) társadalombiztosítótól

7. 3 20t 286s

8. 2.Pílyázai úton elnyert támog3tás 45 183 2236(

9. 3. Közhasznú tevékenységből szátmaző bevétel 376 671 39l 689

10. 4. Tagűjból szátnaző bevétel

11. 5. Egyéb bevétel 10 589 9 66(

72. B. Vállalkozási tevékenység bevétele

13. Összes bevétel (A+B) 435 657 426 5a

14.
D. Közhasznú tevékenység táfotűtásai
í1.+2.+3.+4.+5.+6.)

446776 430 062

15. 1. Ányagiellegű táfotűtások 720 465 1l5 441

76. 2. Személyi jellegű ráforütások 314 455 3M93'l

77. 3. Ertékcsökkenési leírás 9 557 8 844

18. 4.Egyéb ráforűtások 1 986 51

19. 5. Pénziigri műveletek ráfotűtásai 24a 692

20. 6. Rendkívü áfotűtások 73 91

2l.
E. Yállalkozási tevékenység táfotdításai
0.+2.+3.+4.+5.+6.)

22. 1. Ányagjellegű táforűtások

23. 2. Személyi jellegű áfotűtások
24. 3. Ertékcsökkenési leírás

25. 4. Egyéb ráforűtások

26. 5. Pénziigyi múveletek áfotűtása
27. 6. Rendkívü áforűtások



1 9 0 0 7 7 9 7 8 6 1 0 5 6 9 0 I
Statisztikai sziLrjel vagy zdószám (csekkszámlaszám)

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

Kettős könywitelt y ezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített
beszámolójának etedménykimutatása

Idószak 2014'07'07-2074'12'31' 
adatokeFt-ban

-, TJc z,U,_-
PH. az egyéb szeívezetvezetője

(képviselő!e)

Sor-
szárn

A tétel megnevezése E,lőző ől Előző év(ek)
módosítísai Tátgyév

2 b c d e

28. F. Összes láfotdítás (D.+E.) 446776 4§062

29. G. Adózás előtti eredmény @.-E.)

30. H. Adófizetési kötelezettség

31. I. Tárgyévi vállalkozási eresmény (G,-H.)

32. [. Tátgyévi közhasznú eredmény (Á.-D.) _11 065 -3 478

rÁlÉrozreróeoetox
33. L Személyi iellegű ráfordítások 304931

34. l. Bérköltség 223 319

35. ebból: - megbízási díiak 2201{

36. - tiszteletűiak 1 o4t

37. 2. Személyi |eilegú egyéb kifizetések 24 179

38. 3. Bérjárulékok 57 439

39. B. A szenrezet által nyúitott támogatások

40. , Továbbutalási céllal kapott támogatás

4t. D. Továbbutalt támogatás

Keltezés: Budapesg 2015. március 30.
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Statisztikai számje| vagy ad szám (csekkszámlaszám)

Vadaskert Alapíwány a Gyefmekek Lelki Egészségéért
1021 Budapest Lipótmezei írt 1-5.

A vagyon felhasználása

Id szak. 2074.07.01-2014.12.31.
adatok eFt-ban

Megnevezés El z évi iisszeg (Ft) Tárgyévi iisszeg (Ft) Változás (Ft) Megiegyzés

Induló t ke csiilrkenése 32s27 32 527

I keváltozás csiikkenése 774 943 163 878 _11 065 201il. évi veszteség miatt

É,rtékcs kkenés 9 557 8 844 -77j Kisért. T.E.beszer.

Értékvesztés

Rászorultak tészérc iuttatott pénzbeli támogatás

Rászorultak tészéte iuttatott természetbeni iuttatás

Kózhasznri tevékenység tárgyévi vesztesége -1t 0ó5 -3 478 7 587 árgyévi ktiltségek csokkené

Vá]lalkozási tevékenység tátgyévi vesztesége

kevesebb

csokkenés

-,. 

, .r/,-
. J rí, _J -\_)

az egyéb sze Iezet vezet ie
(képvisel |e)

Keltezés: Budapest,2015. március 30,

PH.



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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Vadaskert Alapíwány a Gyemekek Lelki
1021 Budapest Lipótmezei t 1-5.

A kapott támogatások

Id szak 2014.01.01-20I4,1,2.3L

Egészségéért

:T k 2c J-_3
az egyéb szeívezet vezet ie

ftépvisel je)

adatok eFt-bm

Támogató megnevezése Támogatott cél
Támogatás (adomány) tisszege, értéke (Ft)

Eltéés (Ft)
Etozo evr Tárgyévi

Kózponti koltségv,etési szerv 13 500 -13 500

Elkiilonített állramt p énza,lap

íelyi onkormáíyz^t és saervei

Kisebbségt teleptilési nkormányzat és szenrei

Ielepiilési cinkotmányzat társulása

Egészségbiztosítási onkormáflyzat és szefvei

Magánszemély Foglalkoztatási eszkozok 86ó 679 _18,'

Egyéni váilalkozó

3azdasági társaság Foglalkoztatási eszkóztik 598 100 -498

Kozhasznír tátsaság

dlapítvány

Iársadalrni s2ervezet

APEH (1% kozcélri adomány) l 744 2090 34í

összesen: 16 708 2869 -13 839

Keltezés: Budapest,2015.mátcius30.

PH.



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

Statisztikai számje| vagy ad, szám (csekkszámlaszám)

Vadaskett Alapíwány a Gyemekek Lelki
1021 Budapest Lipótmezei rit 1-5.

Avezet tisztségvisel knek nyriitott iuttatások
Idószak 207 4.07.01 -207 4,72.37.

Egészségéért

adatok eFt-bm

Támogató megnevezése
Juttatás iisszege, értéke (Ft)

Eltérés (Ft)
El z évi Tárgyévi

fiszteletdíi L 04c 1 04c

Kciltségtédtés

ártékpapír

fermészetbeni juttatás

Folyósított k<ilcson

- fordulónapig visszafizetett

- fordulónapon fennálló tafiozás

- fizetend kamat

Egyéb juttatások

Osszesen: 1 04c 1 040

, _.1, l<" z- t/-)

az egyéb szervezet vezet je

(képvisel ie)

Keltezés: Budapest, 2015, mátcius 30.

PH.


