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Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért
rövidített név: Vadaskert Alapítvány

1.) Neve:

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

3.) Alapítása: l989. (1990. iúlius 7,. a Fővárosi Bíróságon 470. sorszámon nyilvántartásba véve)
4.) Alapvető céljai:

4.1.) Elsődleges célja. hogy an,vagi eszközeivel támogassa g_vermek- és iíjúsági pszichiátriai intézrnény
létesítését.
múködtetését és a létrehozott intézménv fejlesztését" arnely a sérült gyenrrekek orv,osi.
pedagógiai-iskolai, oktatási és szociális problémáit egy intézményenbelül ig_vekszik megoldani.
ezzel megteremtheti a gyógyító rehabilitáló munka korszerű modelijét. Mintát ad oly,an gyermek és
serdülőpszichiátriai intézmények 1étesítéséreés működtetésére. amely a gyermekek orvosi.
pedagógiai. oktatási és szociális problémáit szoros szaknrai integráció keretében i_uyekszik
megoldani.
4.2.) További célja" hogy támogatni kívánja azokaí a törekvéseket. melyek a területi ellátásban" az orr,,osigyógyítói, a gyermekvédelmi és bűnmegelőzési, valamint az oktató-nevelő szakemberek
nrunkáját a segítségre szoruló gyermek érdekében összehangolják. hozzájátul a területen dolgozó
szakemberek képzéséhez.szakmai színvonaluk erneléséhez.célja továbbá. hog5, tudományos
kutatást irrspirálj on. valamint tudornán,vos kutatásban részt ve g},en.

5.) Tevékenysége
5.

1

.

)

-

Alapcél szerinti közhasznú tevékerr,vsége. közf'eladatai

Gyermekpszichiátriai egészségügyiintézmén1,. a Vadaskert Kórház- és Szakambulancia í'enntartása
és rnúködtetése

- Az

-

:

érintettek mentális állapotának monitorozása. az egészségproblémákfelderítése. javaslattétel a
nrentális és pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos ismeretek bővítése. szakmai feladatok ellátása a
megbetegedések megelőzése érdekében. Részvétela lakosság nrentális egészségneveléséberra
betegségek. kórmegelőző állapotok megelőzésével. felismerésével. a betegségekben szenvedők és
hozzátutoz,óik mindennapi életéneksegítése a köznel,elési rendszeren belül és azon kíl,ül
Az EU programjaiban és más nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésekben történő
részvétel:együttműködés a középtávú tudomány-. technológia- és innor,áció-politikai stratégia
kialakításában; a klinikai kutatás elősegítése. A tudományos technológiai innováció szereplői közötti
társadalmi párbeszéd segítése
Tudományos tevékenység.kutatás a gyermek- és ifjúságpszichiátriai betegségek kórisnrézésérrek"
gyóg.vkezelésének. megelőzésének s rehabilitációiának jal,ítása" okainak és eredetérrek .iobb
megismerése érdekében
A hazai gyermek- és ifiúságpszichiátriai szakorvosok. pszichológusok. klinikai szakpszichológusok
szaknrai képzéséneksegítése

-

A szülők

és nevelők. valamint a nevelési-oktatási intézmények munkájának szakmai

segítéseqffi

5.2.) Az Alapítvány másodlagosan vállalkozási tevékenységet is folytathaí. Az Alapítvány gazdaságivállalkozási tevékenységet csak közhasznú. vagy az alapító okiratban meghatározott alapcél szerirrti
tevékenység megvalósítását nem veszélveztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményt nem oszíja
fel. azt kizárólag az alapítő okiratban nraghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.
5.3.) Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége keretein belül szakmai kiadván5,okat ad ki, oktató. illetve
terápiás helyiségeit és eszközeit bérbe adhatia és a szükséges személyi feltételek biztosítása céljából
szálláshely szolgáltatást biztosíthat.

B./

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Vadaskert Alapítvány 20l5. évi tevékenységéneklegnagyobb részét- a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is a gyermekpszichiátriai betegellátás. és az allhoz kapcsolódó oktatási és tudományos tevókenység
jelerrtette.
1.

Kórházi ellátás

Az ellátott összes esetek száma (aktív + nappali) 1.697 volt. ami a 2014, évhez képest (1.763 eset)

en,yhe

csökkenést mutatotl.

Az

Alapítvány az ellátást az OEP (Országos EgészségbiztosításiPénzíár)-elkötött szerződés alapján
ftnanszirozza. A kőrház és a szakambulancia térryleges teljesítményeátlagban túllépiaz OEP által
rneghatározott teljesítmény,r.olumen korlátot (továbbiakban: TVK).2015-ben a iekr,,ő beteg ellátás
tekintetében 8%-kal léptük íúlazéves TVK-I. és végeztünk OEP í]nanszírozás nélküli ellátást (2015. éves
TVK: I.61I.24; visszaigazolt súlyszám I.713,24), Havi lebontásban négy hónapot leszámítva fianuár,
február. augusztus és december) minden esetben az intézmény túlteljesítette a TVK -t. A saját aktív alapdíj
a legalacsonyabb novemberben volt (l l 1.818). az éves átla,eos intézményialapdíj 144,373.75 volt.

A

2015-ös év során az átlagos ápolási idő 6 nap körül stabilizálódott a fekvó betegeknél, ez a nappali
kórházban 4 napos volt. Az aktív fekvőbeteg osztályon az ágykihasználtság 64%o vo|t. míg a nappali kórház
kihasználtsága 6%-os volt.

A

Barlang részlegre előjegyzés alapján vagv sürgósséggel érkeznek gyermekek 12 éves életkor felett. Itt
elsősorban akut ellátás. valamint differenciál- és pszicho diagnosztika folyik. A hangsúl,v a viselkedés
megíigyelésen.a pszicho dinarnikai elemzésen és terápiás terv fblállításán- amennyiben szükséges. a
gyó gyszerbeál1 ításon van.

A 8-12 éves korosztályt fogadja a Bárka részleg, ahol részben akut ellátásuk. másrészt tervezett
kivizsgálásuk valósul meg; szülővel történő hospitalizációra is van lehetőség. Emellett egyes
betegségcsoportok számára tematikus terápiás csoportokat is szen,eznek.

A

Méhkas részlegen íblyamatosan indítottunk tematikus csoportokat l0 év feletti gyermekek. fiatalok
részére.életkor és problénrakör szerinti beosztásokkal működő terápiákat. Elsősorban kognitívviselkedésterápiás programokat szerveztünk. a magatartás és viselkedészavarban-. hiperaktivitás és
figyelenrzavaros szindrómában. kényszerbetegségben, Tourette szindrómában szenvedő. illetve
beilleszkedési nehézségekkel küzdő vagy szorongó gyermekek számára.

Intézményünkbenlehetőség volt élményerápiás foglalkozásokon való részvételre.Mászó fal. .Iákob létra.
k<itélkert. illetve outdoor lbglalkozásokhoz szükséges eszközök rendelkezésre álltak. A gyermekekkel
szakképzett outdoor trénerek foglalkoznak.

A 8 éven aluli gyermekek

kivizsgálásáról. ditl'erenciáldiagnosaikájáról a Kuckó részleg gondoskod'-&
*
lehetőség uun ,riiiőuel együtt töfté;ő felvételre is. Az orályo, feivétel egyik íő célja á klrgy..-ekek
viselkedésének megfig;-elése különböző élethelyzetekben. A Fészek részlegen kognitív viselkedésterápiás
elemeket és szülő tréninget ötvöző programot múködtetünk, elsősorban ADHD-val diagnosztizált
kisg.vennekek és családjuk számára.
korábbi években is jól működő. serdülők nappali kőrházt ellátásának keretében történő. elsősorban
önisrnereti jellegű pszichoterápiás csoportfoglalkozásokat a 2015-ös évben is folytattuk.2015. nyarán
önismereti tábort szerveztünk Göc sejben serdülők számára.

A

2. Szakambulancia

Területi ellátási kötelezettségünknek megfelelóen gyermekpszichiátriai szakambulanciát nrűködtetünk. A
járó beteg szakellátást hat ambulancián végezzijk, összesen heti 230 órában. A Vadaskert Ambulancia
forgalma 2015. évberr vá|tozat|anul jelentős volt.

A 2015-ben összesen 5.440

beteg íbrdult meg az ambulanciánkon. ebből 3,533 új beteg. 1.907 r,isszaIérő.

Az új betegek első interjúja - ahogy az
i

iletve

c

sütörtöki

a korábbi években megszokottállált - továbbra is szerdai (serdülők).

(ki s gyermekek) napokra esett.

A iáró-beteg szakellátás éves TVK kerete 38.782.980 német pont volt. Elrhez képest az íntézményéves
szinten 40.860.201 német pontot teljesített" arni durvátr 5oá-os túlteliesítéstjelent. Havi sziníen az
ambulancia három hónapot fiúnius. szeptember. december) leszámítva minden hónapban túlteliesítette a
havi TVK keretet. Azintézmérr,v*i saját pontértéka legalacsonyabb novenrberben volt (1.34). átlagosan 1.45
volt az év során. ami szintén az enyhe fokú túlteljesítésttükrözi.

Speciális ambulancia működik autizmussal élő gyermekek és családtagiai- r,alamint Tourette szindrónrával
élők részére. Az autizmus ambulanciához kapcsolódóan l1 alkalmat felölelő komplex szülőtréningeken való
részvételre"vizuális segédeszközőkhasználatának megismerésére. PECS (Picture Exchange Communication
System) módszer elsajátítására, személyre szabott konzultációra van lehetőség.

A Tourette szindrómával gondozott gyermekek és családjaik számára Tourette klub múködik,

Az alábbi

o
.
o
.
.
o
.
.

térítése s. kie gé szítő szolgáltatások m űködtek

:

családterápiásellátás

Nagy óvódás korosztály számára iskola előkészítő fejlesztő foglalkozások (Hangyaiskolának
nevezett progrant)

TSMT-fejlesaés
vienna íigyelemfejlesztő program, amely egy komplex figyelmi funkciókat felmérő és í§lesztő
számítógépes progíam
Egyéni pszichoterápiák magánrendelés kereteirr belül
Tanulástechnika íejlesztő foglalkozás
AsD-vel diagnosztizált fiatal felnőttek átfogó állapotfelmérése a felnőtt ellátásba törlénő
átgondozásuk, illetve rehabilitációs szakértésre kerülésük céliából
Anya-csecsenrő terápia. Gyerekváráshoz. szüléshez kapcsolódó pszichés zavarok terápiája:
fogamzási nehézségek.mesterséges beavatkozásokhoz kapcsolódó. valamint várandós-kori és a
szülés utáni időszakban kialakuló lrangulati zalarok" kényszerek. szorongás. alvási nehézségek"stb.
esetén nyú.jtott terápiás segítség

II.

f

FEJLESZTESEK, ESEMÉNYEK

A 20l5 -ös év során az alábbi karbantartási munkálatokat végeztük el:

-

kerítésjavítás
törött cserepek javítása
2 db tetőablak csere a tornateremben
főbejárat feletti ázás elhárítása. tető állapotárrak felmérése
konyhalap és rnosogató csere a Barlang részlegen

udvari játékok felülvizsgálata
kotélpályakarbantartási munkáIataí
mosogatógép csere a melegítő konyhában és a Barlang részlegen
mosógép csere
7 darab új asztali számítógép beszerzése (TIOP 2.3.3 pá|yázat keretében)
2 darab új HP szerver beszerzése (TIOP 2.3,3 pályázat keretében)

Outreach és külső szakértésfeladatairrk 2015-ben is folytatódtak. Hat gyermekotthonnal. és négy szakértői
bizottsággal álltunk szerződéses jogviszonyban.

Rezidens képzésünk. amely 20l1-ben kiegészült az ENKK-val (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési
Központ) kötött együttnrűködéssel. 2015-ben is folytatódott. Ebben az évben 8 rezidens orvost
íbglalkoztattrrnk, ebből 3 fo a legirjabb típusúrendszerben szakképzésétnregkezdő - az ENKK-val

közalkalmazotti jogviszonyban álló - rezidens.

2015. első félévébenösszesen 11 elóakkreditált (on,osok. klinikai szakpszichológusok) tanfol}-am került
megszervezésre:

1.
2.
3.

Óvodás és kisiskolás korú g.vermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak

hatékon1, megoldási stratégiái (52 fő)

Az élménypedagógiától az élmény.terápiáig - l . modul. Bevezetés. elméleti alapok ( 13 ft')
A társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák g.vennekek számára, A .,COOL-élé,s

törvényei " szociális készségfejlesztő tréning ( 1 8 tő)
4. Az auíizmus. autiznrus-spektrumzavarok felismerése. terápiás. kognitíl, viselkedésterápiás és
pszicho-edukativ megközelitése a szülők és társ-szaknrák együttműködésével (28 fo)
5. A hiperaktivitás-fig,velemzavar viselkedésterápiája (36 fő)
6. Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív viselkedésterápiája (29 fő)
7, Önismereti csoport vezetése serdülők részére- módszertan és elmélet (24 fő)
8. Simonton tréning - daganatos betegek pszichoterápiája (külsős előadó) ( 1 7 fő)
9. Szorongós csoport vezetése kognitív-viselkedésterápiás program keretében - módszerlan és
elnrélet (19 fo)
10. Tarrulástechnika (20 fő)
1 1 . A Tourette-szindróma
és tik zavarok diagnózisa és terápiás protokollja ( 15 fő)
Összesen 271résztvevő volt a képzésekenebben a félévben.

2015. első félévébena Vadaskert Alapítvány az alábbi hel_v-ekről fogadott rezidenseket. hallgatókat.
g_vakornokokat. érdekl ődőket

:

l. Felnőtt pszichiátria szakos orvos rezidensek - SE: 2 fo. PTE: l fo - (3 fó)
2. Semnrelweis Egyetem 4Or - TDK témavezetés,szakdolgozat (2 fő)
3. Semmelweis Egyetem AOK. Orvosi Veg,vtani Intézet - kutatás (1 fő)
4. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar pszichológus. szakpszichológus
hallgatók - szakmai gyakorlat (14 fő)

képzésben résztvevő

5.
6.

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. PhD hallgatók - OTKA kutatás (2 fő)
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar hallgatói - kotelező szakmai

g,vakorlat (

íő)
Pázmány Péter Katoliktrs Egyetem BTK. Pszichológia / Szociálpedagógia gyakorlat (2 fő l l fő)
Ny,,ugat-Magyarországi Egyetenr. gyógypedagógia szakos hallgató - szakmai gyakorlat (1 fő)
Szegedi Tudományegyetem BTK Pszichológiai Intézet - pszichológrrs és szakpszichológus
képzésbenrésztvevő lrallgatók - szakmai gyakorlat (4 fo)
10. Önkérrtes segító (4 fő)

.
8.
9,
7

2015. második félévébenösszesen 12 előakkreditált (orvosok" klinikai szakpszicholóeusok)

és

1

egészségügyi szakdolgozók részére akkreditált tanfolyam került meqszervezésre:

l.

Simonton tréning - daganatos betegek pszichoterápiája (külsős előadó) (6 fő)
2.. Gyermekpszichiátriai Szakmai Napok (kb. 40 fő)
3. A mesterséges megtermékenyítéstől a szi.ilés utáni depresszióig. A szülészet pszichológiaipszichiátriai problémái és terápiás eszköztára (17 f.ő)
4. Az autizmus, autizmus-spektrumzavarok felismerése. terápiás. kognitív viselkedésterápiás és
psziclro-edukatív megközelítése a szülők és társ-szaknrák együttműködésével (18 fő)
5. Ovodás és kisiskolás korír gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblénráinak
hatékony megoldási stratégiái (46 fő)
6. A hiperaktivitás-íigyelemzavar viselkedésterápiája (32 fő)
7.
Önismereti csopoft vezetése serdülők részére- módszertarr és elrnélet (18 fó)
8. Az élménypedagógiától az élményterápiáig 2, modul (A csoportvezetői kompetenciák
fejlesztése) (l6 fő)
9. A csecsemő/kisdedkori furrkcionális zal,arok eredete és gyógyítási lehetőségei a perinatális
tudomány és a szülő/csecsemó pszichotenípia fenyében (19 fo)
10, Tanulástechnika (16 fő)
11. Az élménypedagógiától az élményterápiáig - 1. modul. Bevezetés. elméleti alapok (12 fő)
12. A társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek számára. A ,.COOL-éIés
törvétryei " szociális készsé,e íejlesztő tréning (32 fő)
i3, Egészségügyi szakdolgozók részére:Pszichiátriai kórképek: elnréleti és g_vakorlati isrneretek
(résztvevők: Alapítványi dolgozók és külsős érdeklódók. egészségügyi szakdolgozók részére
akkreditált. 5 alkalmas képzés(10 előadás) (9 fő))
Összesen 281 résztvevő volt a képzésekena második felévben.

Évestekintetben 552 fő vett részt a tanfol,vamokon.

A II.

félévébena Vadaskert Alapítvánv

&yakornokokat. érdeklődőket

a

kör,etkező helyekről foeadott rezidenseket. hallgatókat.

:

1. Felnőtt pszichiátria szakos orvos rezidensek - SE: 3 fő. PTE: 1 fő - (4 fő)
2. Csecsemő-és gyermekgyógyász szakos rezidensek - SE (2 fő)
3. G_vermek neurológia szakos rezidens - SE (1 fő)
4, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. védónők - klinikai gyakorlat
5. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar pszichológus, szakpszichológus

(36 fő)

képzésben résztvevő
hallgatók - szakmai gyakorlat (4 fő)
6. Károli Gáspár Református Egyetem - BTK pszichológia szakos hallgatók - gyakorlat (25 fő)
7. Szegedi Tudományegyetem BTK Pszichológiai Intézet - pszichológus és szakpszichológus
képzésbenrésávevó hallgatók - szakmai gyakorlat (2 fő)
8, Önkéntes segítő (6 fo)
9. Meta Don Bosco Szakközépiskola - gyakorlat (1 fő)
10. Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bólyi Tagintézmény munkatársai - intézménylátogatás
(6 fó)

Belső szakmai toyábbképzés: Kollégáink heti rendszerességgel belső továbbképzést is

..Cikkreíbráló" néven, valamint hetente van egy,.A la carta" elnevezésii belső szakmai képzésünk is.

Kilső

'*unuf;

A

í-elsorolt képzésekenkívül kol1égáink rendszeresen tartanak
előadásokat. szakrnai tréningeket külső intézmérryekben. külső intézrnén.vekszakembereinek
intézméry,ekszakenlbereinek:

(Pedagógustréning).

Autizntus Spektrum Állapot Szülőn,éning (AS4: Autizmus munkacsoportunk folyamatosan tart 11 alkalmas
előadássorozaíoí. auíizmus spektrumzavar fejlődési zavanal érintett gyermekek szüleinek. pedagógusainak.
A képzéssorán az autizmussal kapcsolatos l0 témaktirben részletes. problémákban mindenkit érintő
információkat nyújtunk a szülőknek. valamint lehetőséget adunk affa^ hogy tudományosan hiteles
szakirodalmi könyveket vásárolhassanak a helyszínen. A tréning során a részvevő szülők. szakemberek"
érintett hozzátartozók gyakorlati segítségetkapnak az auíizmussal élő gyermekeknél hatékonyrrak bizonyult
spec iáli s kornmunikációs eszkö zök bev ezetéséhez a mindennapi életben.

külfoldi szakemberek. diákok.
Részükre egyéni. illetve csopoftos intézménylátogatást szervezünk. melynek keretében bemutatjuk az
Alapítvány történetét. épületét.részlegeit. a részlegeken zajlő gyógyító tevékenységeí.Az Excalibur Tours
IJtazási Iroda közvetítésével2015-ben i l9 fő küllöldi intézménylátogatót fogadtunk.

hlíézmén1,1átogatás: Alapítványunk rnunkája iránt rendszeresen érdeklődnek

IV. TUDOMÁNYOS TEVEKENYSEG
2015-berr folytattuk a munkát a2012-től zajló EMTICS-7Ih Framework Programme - HEALTH.2011.2.2.13 projektben: Addictive and/or compulsive behaviour in children and adolescents: translating pre-clinical
results into therapies). melyben 19 európai kutatóközpont vesz részt. vizsgálva a tik zavarok és a
streptococcus fertőzés kapcsolatát. Intézményünkben 80 olyan családot követünk 16 hónapig. ahol tikkelő
gyermek él. illetve 3 évig követünk 15 olyan családot. ahol egészséges 3-10 éves korú testvér van. A
betegbevétel lezárult" jelenleg az után követés folyik.
Hazai projekt vezető: Dr. Tárnok Zsanett

2015-ben folytattuk a munkát az ADDUCE (Attention Deí'icit Hyperactivity Disorder Drugs Use Chronic
Effects - Figyelemzavarban és hiperaktivitásban alkalmazottgyógyszerek krónikus hatásai) vizsgálat
keretében. mel,vhez 20 1 l -ben csatlakoztunk,
Hazai projekt vezető,. Dr. Gádoros Julianrra

Az ADDUCE egy olyan európai. multicerrtrikus farmakovigilancia vizsgálat^ amely,6-17 éves gyermekek
hosszúr távú metilfenidát-kezelésérrek biztonságosságát vizsgáIja, Angol. német" olasz és magyar
központokban fig.velemzallanal és hiperaktivitással (ADHD-val) diagnoszíizálí gyermekek és fiatalok
kétévesnaturalisztikus után követéses vizsgá|ata történik. A gyerekek egy része közvetlerrül a
metiltbnidátalk alkalmazásának megkezdése után kerül a vizsgálatba. kontrollcsoportként pedig gyógyszeres
kezelésben nem részesülő ADI{D-s. illetve nenr ADHD-val diagnosaizált gyerekek csatlakoznak a
kutatáshoz. 2015. nrásodik felében a vállalt keretszámok teljesítése. és a közelgő határidők miatt új beteg
beválasztására már nem kenilt sor. a már beválasztott gyerekek követése zailoíí.

2015-ben elindítottuk ..Nem-szuicidális önsértés pszichopatológiával

és internethasználatta|

való
összefi.iggéseinek vizsgálata" kutatást az Egészségüg,vi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai
Bizottság (ETT-TUKEB) engedélyével.A vizsgálat cé§a klinikai serdtllőpopulációban. akár a különböző
DSM kategóriákon belüli. akár a pszichopatológiai sajátságokat dimenzionálás szemléletben nézve. a nemszuicidális önsértés gyakoriságának. jellemzőinek felmérése.A megadott időszakban i51 gyermeket
vontunk be a vizsgálatba" mely folyamatosan zajlík. Az adatbevitel párhuzamosan történik.
Vizsgálatvezető; Dr. Balázs Judit
Vizsgálat koordinátor: Dr. Mészáros Gergely - Doktori murrkáiának tárgya.

Klirrikai gyógyszervizsgálat: D1050326l302l30l. Bipoláris és SCH fiatalok lurasidone

kezelése
"dry
Randomizáit" tettos vak vizsgálat, majd 2 éves biztoniágossági után követés. A Dl050301-es vizsgála@
Lezárult. abba skizofrén fiatalok kerülhettek volna be, de nem sikenilt egy beteget sem beválasztani. A
D1050326 vizsgálat a kutatás bipoláris része. oda 2015-ben 8 gyerek került be. A vizsgálat idén folytatódik.
Hazai projekt vezető: Dr. Nagy Péter

2015-ben fblytatódik az ELTE-vel együttműködésben az OTKA által támogatott 108336 azonosító számú.
"Externalizáciős zavarok dimenzionálás megközelítése: agresszivitás, szuicidalitás és szociális aspektusok"
című kutatasunJi.
A vizsgálat célja a finomított diagnosztikus rnegközelítések. a destruktív viselkedés" az érzelem-felismerés
és az érze|emszabályozás közötti kapcsolat megállapítása externalizáciős problémákkal jellemezhető
serdülóknél. Tizenkettő és tizennyolc év közötti. klinikai és kontroli csoportba tartozó serdülóknél
vizsgáltuk a fenti kérdéseket. Mind kategorikus. mind dimenzionális pszichológiai r,áltozókkal mértük az
externalizációs tüneteket, az öngyilkos magatartást. és az életminőségeíaz érzelem-felismerés és az
érzelemszabályozással kapcsolatban.
Y izsgálatba eddig bevont személyek.
Klinikai csopor1 l8l/l98 személy, beleegyezési arány: 91.41%,
Kontroll csoport: 641120 személ1,, beleegyezési arány,: 53,33%,
Vizsgálatv ezeíő,. Dr. Balázs Judit
Senor kutató: Dr. Halász József

2015-ben folytatódotí azELTE Klinikai Psziclrológiai és Addiktológiai Tanszékkel közös kooperációbarr
egy implicit tanulással foglalkozó kutatás: A Tourette szindrórrrában jelentkező tik előtti késztetés és az
implicit tanulás (deficit). valamint figyelmi folyamatok összefiiggésének vizsgálata címmel. Az adatgl,űjtést
befejeztük, jelenleg a cikkírás. valamint a kontroll csoport megszervezése folyik.
Vizsgálatvezető a Vadaskertben: Dr. Tárnok Zsanett

Diszkinézia vizsgálatot folytattuk

ADHD diagnózisú gyermekeknél" mely a

mellékhatásainak vizsgálatával foglalkozik.
Vizsgálatvezető,. Dr. Balázs Judit

gyógyszeres terápia

a Vadasken kórházban za1lott korábbi kutatásunk. ahol ADHD diagnózisú.
methylphenidatot szedő gyernrekeket és egészséges kontroll csoportot lrasonlítottunk össze. Kutatás fókusza
az esetlegesen jelentkező diszkinézia tünetek. és az életminóség vizsgálata volt.

Vizsgálat előzménye

Ezen vizsgálat gondolatmenetének íblytatásaként methylphenidate-naive gyerekeket és kontroll csopofiot
vonunk be, Klinikai csoportunkba g.vógyszeres kezelést még nem kapó, ADHD diagnózisú gyermek
kerültek be (N:86). míg a kontrollcsoportba budapesti és szekszárdi általános iskolákból azon gyermekeket
vontuk be. akik nem álltak pszichológiai vagy pszichiátriai kezelés alatt (N:80). Diagnosztikai eszközők a
Mini Intemational Neuropsychiatric Interview,, Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ), Életminőség
kérdőív (ILK), Abnormal Movement Scale (AIMS) és Demográfiai kérdőív.
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közhas znú gazdasá gi tevékenységéről

Az Alapítvány |998-2011. között kiemelten közhasznú szervezet volt. 20l2.01.01-től a civil törvény alapján
közhasznú szervezet 2014.05.31-ig.20l4.06,01-tól közhasznú minősítése megszúnt, de továbbra is
közhasznú tevékenységet végez. 2015 január 23-tól Alapítványunk ismét megkapta aközhasznú fokozatot,
A kettős könlvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját. eredmény-kimutatását és
közhasznúsági mellékl etet ké szit.

Számviteli politikáját a közhasznú tevékenységetvégző szervezetekre és az Alapítványokra vonatkozó
számviteli előírásoknak megfelelően állította össze az Alapítván1,.
Eszközeinek és lorrásainak állománynövekedését, illetve csökkenését kettős könyvvitel rendszerében
számolja el.
A közhasznú éves beszámoló fordulónapját. zárő dátumát és elkészítésénekhatáridejét a számviteli politika
rögziti:

-

mérleg forduló napja: december 31.
mérleg készítésidőponda: március 30.

Az egyszerusített beszámolót könylvizsgáló

vizsgálja" melynek keretében a mérleg az eredmény-kimutatás
szabályszerűségét. r,alódiságát. az Alapítványokra és közhasznú tevékenységet folytató szervezetekre
vonatkozó szabál1,-ok betartását ellenőrzi.
Az egyszerűsített beszámolót az Alapítl,árr1, kuratóriuma hagyja jóvá.
Az Alapítvány beszámolóját a hatályos jogszabályoknak megfelelőenközzé kell tenni.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységekeretében egészségügyi. kutatási és oktatási feladatokat lát el.
Az egészségügyifeladatok ellátását az Országos EgészségbiztosításiPénztárua| kötött finanszírozási

szerződés alapi án kiutalt ftnanszir ozás biztosítj a az Alapítványnak.
által nem finanszírozott egészségüg,vi ellátás bevételeit az Alapítvány az adományozók
támogatásából, OEP által nem ftnanszírozott eü, ellátásból. a személyi jövedelenradó 1%-ból származó
bevételből, a pá|yázaíok, gyóg,vszervizsgálatok bevételeiből, a szakértésből szárnazó bevételekből. és az
firranszírozza. Eg1,-éb bevételeit a bérleti díj. a tovább számlázotí
Alapítványi könyvek értékesítéséből
telefon díjak növelik.

Az OEP

Az Alapítvány bevételeinek változásait az előző évhez viszonvífv a az a|ábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek:
Megnevezés
oEp firranszirozás
Tanfo l _vami o ktatásokb óI szár maző

ber.ételek

szakértés és outreach
OEP által nem finanszirozoííe.ü.
ellátás

Gvógvszervizsgálatok

Esvéb egészsésügyiszolgáltatás
Magánszemélvek támosatása

előző ér,i E Ft társvévi E Ft eltérés( *, -, E Ft )
-1677
308 848
304 171
12 839

15 706

2 867

9 952

10 710

758

4 655
55 267

5 124
ll 614

469
-43 653

l28

770

642

679

l90

-489

Gazdátkodó szervezetek támosatása
Személ_vi j övedelema dő l%
pálvázatok
Tudománvos pálvázatok
Bérleti díi
Tovább számlázott telefon díiak

könvv értékesítés
Táreyi eszköz értékesítés
Biztosító által fi zetett kár,térítés
Különiéle ee_véb bevételek
Pénzügyi mtiveletek bevéte]ei,
kamat bevételek. árí-. nyereség
összesen:

100

305

205

2 090

2 258

168

f

0

0

0

22 360
1 548
4 761

47 077
2 488
4 478

24 717

2 479

2 918

439

0

12 500

12 500

0

42

42

0

1

1

878
.t26 58,t

Fenti táblázat alapján a tárgyévi bevételek összege 4.483

10 715
.l31 067

E Ft-tal

940
-283

9 837

J 483

nőtt az előző évi bevételek összegéhez

képest.

Az OEP ftnanszírozás 4.677 E Ft-tal kevesebb lett, mert a TVK kihasználtság nem volt maxinrális" továbbá
az év végi un. ,.kasszasöprés" összege is elmaradt az előző évi szinttól. Az oktatásból származő bevétel )
867 E Ft-tal tobb lett, ez a különbség a tanfolyanrokon résztvevők nagyobb részvételi arárr,va miatt

következett be.
A szakértésés outreach tevékenységünkbő| származó bevétel növekedése előnyösebb szerződéskötésnek és
egy 2015. szeptemberétől megkötött ú.i szerződésnek köszönhető. Ez a bevételi forrásunk 758 E Ft_tal nőtt.
OEP áltat nem finanszirozott ellátás 469 E Ft-tal nón.
Egyéb egészségügyi szolgáltatásunk is nőtt 642 E Ft-tal. anri a bevezetett kiegészítő térítésidíjnak
köszönhető.
A gyógy-szervizsgáIatok 2015-ben elnraradtak az előző évhez képest. mert több szerződés leiárt és újakat
nem tudtunk kötni. A csökkenéselőző évhez képest 43.653 E Ft.
A magánszemélyek tánrogatása csökkerrt. ellenben a gazdálkodó szervezetek támogatása nőtt,
Az SZJA 17o-os bevétel 168 E Ft-os növekedése a kisköltségű hirdetéseknek és a szórólapozásnak
köszönhető.
Jelenleg két uniós pál.vázatunk van. melyek esetében időszakosan és a pénzügyi elszámolások elfogadása
után kerül kiutalásra apályázati összeg bizonyos százaléka. mely összeg előre nem látható. Ezek a bevételek
2015-ben 24.717 E Ft+al javították Alapítván"vunk bevételeit.
Bérleti díj sorunkon is 940 E Ft növekedés mutatható ki" tanácstetmünket többször tudtuk kiadni, mint előző
él,ben.
Könyv érékesítésünk439 E Ft-tal nőtt, mely az online rendelésnek és a nagyobb hirdetésrrek a
következménye.
Tárgyi eszköz értékesítéstörtént. az Alapitvány tulajdonában lévő egyik lakás eladásra került l2.500 E Ftért.

A

pénzü_qyi műveletek árbevétele 9.837 E Ft-tal több lett. mert megszüntettük
biztosításunkat és ebből a befektetésból 10.572 E Ft-ot kaptunk vissza.

a

HozarnStaféta

Alapítl án_"- kiadásainak változásait az

e|őző évhez viszonyítl a az alábbi táblázat szemlélteti:

+

Kiadások:
társr,évi E Ft eltérés( +. -. E Ft )
20 370
2-? 536
3 166
11
89 887
214
67 673
3 466
2 418
1 048
1 724
1910
186
291 668
-13 269
304 937
8 720
-124
8 844
51
9 088
9 037
692
9 067
8 375

előző évi E Ft

Megnevezés
Anl-ag költség
Isénvbe vett szolgáltatások költsései
Eevéb szolsáltatások értéke
Eladott körrvvek beszerzési értéke
személyi iellesű ráfordítások
Értékcsokkenési1eírás
Egyéb ráfbrdítások
pénzüsyi rnúveletek ráfordításai
Rendkír,ül i ráfordítások

összesen:

A

0

-91

4l4 080

-15 982

91

130 062

kiadások 2015-ben 15.982

E Ft-tal

csökkentek a 2014. évi kiadásokhoz képest. mely több tényező

egl,üttes hatásának köszönhető.

Az

anyagkc;ltség növekedése azért következett be. mert az év második negvedévétől az élelmezést az
Alapítvány közvetlenül oldotta meg és nem a Vadasker1 Ház Kft-én keresztül. ezáltal csöklient az
igénybevett szolgáltatások költsége. Az igénybevett szolgáltatások csökkenése még azza| nragyarázlrató.
lrogy a takarítási. a saját dolgozó továbbképzése. a konterencia. a karbantartási és a számítástechnikai
szolgáltatás kevesebb lett. és az Alapítvány megszüntette a Vadaskefi Ház Kft -vel kötött üzemeltetési
nregállapodását. Egyéb szolgáltatásunk is csökkent. anri nagyrészt a bankkoltség csökkenésérrek eredmén_ve.
Mivel Alapítványunk könyr,érlékesítésenőtt. íg,v a beszerzésre kerülő kön_vvek esetében is emelkedés
történt. 186 E Ft-tal. Személ1,, jellegű ráíbrdításaink 13.269 E Ft-tal csökkentek, ez a fluktuációrrak
köszönhetó. ami a 2015-ös évre sainos nag.yon.jellemzó volt.
A pénzügyi nrűl,eletek ráfordításai sor azért nőtt. mefi a már errrlített Hozam Staíétabiztosítást
megszüntettük és az értékpapírokközül kivezetésre került 8 958 E Ft-t.
Rendkívüli ráfordításunk nem keletkezett.

Az Alapír"*ány létszárnának és bérköltségének változásait az előző évhez viszonyítva az alábbi tábláz^t
tartalmazza:

A|lománycsoport

Bruttó
bér

Eltérés Jutalom

20l4

20l5

(+,-)

Átl.stat

Eltérés bér

létszám

létszám

(+,-)

20l4
Szellemi teljes
munkaidős

Bruttó

Átl.stat

r+_5

20l5
,l
a-

,)

20l1

Jutalom

Eltérés

20l 5

(+,-)

19 520

l06 893

12 627

l6 632

l1 410

0

l8 l43

23 55l

5 408

I 663

1 730

38 805

286

3 829

2 l87

56l

-l66

236

9t)

23 050

27 683

4 633

200 959

l99 ,l93

22 360

\5 423

-J

1

< ,),),)

szellemi rész
munkaidős

7

7

20

19

l

37 5I9

munkaidős
Megbízási

2

2

0

2 72,7

iogviszonv

28

30

2

Fizikai teljes
munkaidős

1

67

l

642

Fizikai rész
2.

l

466

-

l40

-6 931

A bérköltség az eIőző évhez viszon,vítva kevesebb

a nrár említett fluktuáció miatt és a statisztikai állományi
létszám csökkenése miatt.20l5-ben közel 30 fo kilépett, viszont kevesebb új belépő érkezett és 7 fő ment
szülési szabadságra. Nem tudtuk pótolni a szociális munkásunkat, két szakorvost és a szülési szabadságra
menő kollégák közül se tudtunk minderrkit lrelyettesíteni. Viszont sikerült kötni az ENKK -val eg1,
megállapodást. ahol 3 rezidens orvos tekintetében a Vadaskert Alapítvány az elsódleges képzőhely. tehát
nálunk dolgoznak. de a jövedelmüket az ENKK -tól kapják. A szellemi teljes munkaidős munkaviszonvba
állók létszáma kevesebb lett; a nagy különbség abból is adódik, hogy a gazdasági vezető személye is
változott, és míg előző évben teljes munkaidőben látták eI ezí a feladatot, addig a 20l5-ös évben
résznrunkaidőben. A fizikai teljes munkaidőben dolgozó munkavállalók létszáma is csökkent. A megbízási
jogviszonyban feladatot ellátók létszáma nőt. mivel a pál5,ázati bérek megbízási díiainak kifizetése
időszakosarr jelentkezik. A jutalomrrál jelentkező csökkenés szintén a fluktuáció eredménye. mert az
évvégénadott eg,v havi (arányosított) jutalom összege kevesebb lett a sok kilépő miatt. A mérleg tájékoztató
adataiban szereplő bérköltség összege a fenti kimutatásban szereplő bérköltség összegétől 1.273 E Ft-tal
eltér. Az eltérésoka. hogy a Supreme pályázat bérköltségébő|2014.12.31-vel eztaz összeget aktív időbeli
elhatárolásként könyveltük le. ami 2015-ben bérköltségként jelentkezet. A mérleg tájékozíaíőadataiban
szerepló személyi jellegú kifizetések a munkavállalók részérekifizetett cafbtéria juttatásokat. valamint a
munkába járás és a kiküldetések költségeit is tartalmazza. Az Alapítvány tisztségviselőinek 2015, évben
i.460 E Ft tiszteletdíj került kifizetésre.

Az Alapítvány mérleg adatainak áttekintése:
Befektetett eszközök
Mesnevezés

szellemi termékek
Ingatlanok

Műszaki berendezések
számítástechnikai eszközök
Irodai berendezések

Esyéb tárgvi eszközök
Befektetett pérrzügvi eszközök
összesen:

előző ér,i E Ft

l

tárel,évi E Ft eltérés( *, -, E Ft

383

151 128

1

l JJ

2 607
222

3 437

l

-214

139

137 938

)

-13

l90

l03

-30

538

_1 069

176

-46

J l-:J

-314

45 l67

58 208

13 041

201 077

202 225

-1 852

Az Alapítvány befektetett eszközei az alábbiak miatt változtak:

Az

Alapítvánv szellemi termékeinek állománya csökkent. merí az elavult. nem használt programok
selejtezésre kerültek.
Az ingaílanok a miir enrlített lakás eladása miatt és az éves értékcsökkenés összegével valtoztak. A lakás
könyv szerinti értékekivezetésre került értékesítésután. A nrűszaki berendezések az éves értékcsökkenés
összegével váItoztak.
A számitástechnikai eszközök változása azért nem egy,ezik meg az énékcsökkenésösszegével. mert
történtek számítástechnikai eszközbeszerzések. valamint régi használlratatlan gépek selejtezésre kerültek.
Az eg.v"éb targyi eszközökben bekövetkezett csökkenés a tárgyévi éttékcsökkenés és a selejtezés összege.
A beíbktetett pénztigy,i eszközök állománynövekedése az ingatlan értékesítéseután kapott összeg lekötése
miatt alakult ki.

*

Forgóeszközök:
Megnevezés

előző ér,i E Ft

Készletek
követelések

1 502

1 153

31l

3 661

2

Ertékpapírok
pénzeszközök

táreyévi E Ft

eltérés( +. -. E Ft

)

-349
1

350

0 0

Aktív időbeli elhatárolások
össresen:

0

37 269

56 705

19 436

6 775

536

-6 239

47 857

62 055

14 198

A

készletek állomán_vában bekövetkezett változást a g,vógyszerkészlet és az eladásra vásárolt könyvek
beszerzése okozta.
A követelések jelentős része vevő tartozás. ezeknek 96 oÁ-a a nérleg készítéséigkiegyerrlítésre kenilt.
Az értékpapíroksoron nem szerepel adat. mert nincs rövid távú befektetésünk.
A pérrzeszközök növekedést mutatnak. mert 2015. év végénrészesültünk az un...kasszasöprésből" és
megkaptuk az OEP-tól a2016. évi januári elóleget.

Az aktív időbeli elhatárolások azokat a költségekeí íartalmazzák, melyek a következő beszátnolási évet
terhelik. továbbá azonbeyételeket. amelyek következő időszakban jelennek meg, de tárgyidőszakot illetik.
Források:
Megnevezés
Saiát tőke
Induló tőke
Tőkeváltozás
Tárer él i erednréttrKótelezetíségek:

Hosszú lei áratú kötelezettségek
Rövid lei áratú kötelezettsécek
passzív időbeli elhatárolások

előző ér,i E Ft

eltérés( +. -. E Ft )
209 908
16 987

tárgy§y| P P1

l92 921
521

),

521

0

163 878

160 400

-3 478
24 064

16 987

-3 478
20 465

/.J 171

-893

J

0

0

21 061
34 949

af,3

31

17l
20l

-893
-3 748

A saját tőke változása a beszámolási évben keletkezett nyereség összege.
A tőkeváltozás az előző évi veszteséggel csökkerrt.
Az Alapítvány a tárgyévet t6 987 E Ft nyereséggel zárta.

A rövid lejáratú kötelezettségek - mely a bérek után fizetendő adókból. járrrlékokból és szállítói tartozásból
tevődik össze - csökkentek. tekintettel a decemberi bérköltség megelőző év ugyanazorr időszakára

vonatkozó bérköltséghez viszonyított alacsony,abb összegére. Szállítói tartozás csak azért mutatkozik- mert
azide könyvelt számlák kifizetése 20l6-ben vált esedékessé, de a teljesítésük nrég a 2015-ös évet érintette.
A kötelezettségek a mérleg készítésénekidőpontjáig kiegyenlítésrekerültek.

A passzív időbeli elhatárolások összegét az OEP január havi előlege

és a pályázatok következó beszámolási
évre átvezetett összege- valamint a tárgyévet terhelő. de 2016-ban t-elmerülő költségek teszik ki.

Az Alapítvány gazdálkodása
nagyfokú javulást mutat.

működéshez.

987 E Ft nyereséggel zárult, ez az előző évhez képesftfup
Alapífvány pénzeszközei és vagyona kellő biztonságot nyújt

2015-ben

Az

t6

"§*

Az Alapítvány mérlegét és gazdasági beszámolóiát Erdélyi .Iános Péternémérlegképes könyvelő készítette.
A gazdasági részt Lévai Krisztina gazdasági vezeíő ellenőrizte.

A közhasznúsági beszámolót egységes szerkezetbe foglalta. az OEP teljesítménvadatokra. a fejlesaésekre.
az A|apítvány alapadataira vonatkozó részt Doízi József alapítvárryi iroda-vezető készítette. További
közreműködők: Dr. Máté Mónika orvos igazgaíó (kórházi szakmai tevékeny,ségek), Dr, Balázs Judit
oktatási- és tudományos igazgató (udományos tevéken,vségek). Pető Nóra adminisztrációs murrkatárs
(oktatási tevékenységek).

Budapest. 2016. május

3 1.

]a§;< z-c,{J
TőthZoltán

az alapítv ány kuratóriumának elnöke
Vadaskert Alapítr,árry
,_t)21

lirtlipcs1.

i;rr_,ilrlr:zr,, ,;l i"
-,1

Záradék: A kuratórium a2312016 (V.31) szánrú határozatb,al elíbgadta.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: az Alapítvány 2015. ér,i mérlege
2. sz. melléklet: az Alapítvány 20l5. évi eredrrrénv kimutatása

5.

(F.jí] íYJ-tlX)Ot{X}1
Atkx záln 1tlLr, i,- i,.i1 a,

l]1]: ]üi()2.1,1,t

L 9 0 0 7 L 9lL 8 6 1 0 5 6 9 0
Statisztikai számjel vagl, adószám

1,

Vadaskert Alapítvánv a Gvermekek Lelki Egészségéért

2015. évi

Alapítványok
közhas znű e gys zerűsítet t beszámolói a

É.re.zátőrnérleg
20L5. 01,. 01.-20L5. t2.

Budapcst, 201ó. május

31,.

02,

,

.- r{ z:(z_-)

az egvéb szeí\.-ezet vezetőle
(képr.iselője)

'., ,,,:

j, j ],j,:

i.:

i"| .]," ) Lri i

y.iil\,

?rH. ..,_,,,,,
,\,t,.,,.,.j]

]/il

'lji

i.}i

i',:,,

9 0 0

1

7

L 9

I

6

8

1

0

5

9

6

0

I

Statiszukai számje1 vagl adószám (csekkszámlaszám)

Vadaskert Napítvány a Gyefmekek Lelki Egészségéért
1021 Budapest Lipótmezetút 1,-5.

Kettős könyrrritelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszetűsített éves
besz ámoló iának métlege

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sotszárn

A tétel megnevezése

E|őző év

a

b

c

1

A.

Befektetett eszközök

(2.-5. sorok)

]

I. ImmatenáIis javak

J

II. Tárgri eszközök

+.

III. Befektetett pénzügli eszközók

5.

I\'. Refektetett pénzügr i eszkózök

6,

B.
I.

8.

Forgóeszközök

III. Értékpapírok

10.

I\-. Pénzeszközök

l+.

T.

15

TI.

1,6

III. Lekötött

1-

I\'. Értékelésitattalék

18.

\-. Tárgl évi eredménr, alaptevékenvségból

19.

\-L Tárgr

20.

E. Céltartalékok

(1.+ó.+11. sor)

21.
25.

112 8-8

15 161

58 208

41082

67 579

1 502

1 153

2 311,

3

Tőkeváltozás,/Eredménv

éT

661,

37 269

56 705

6 775

536

251 934

261 280

192 927

209 908

32 521

32 521

ó3 8]8

160 40C

-3 4:E

1ó 98l

0ó-t

23 1-1

2_1 06_1

23 111

34 949

31 201

257934

264 280

Induló tőke1,1eglzett tőke
1

tartalék

i

eredmény r-áIlalkozási tevékenlségből

21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)

-_).

151 52,7

(].-10. sorok)

|3,

22.

1 139

értékheii,esbítése

ESZKöZöK (AKTÍVÁ§ összBsBN
D. Saját tőke (14.-19. sorok)

12.

e

1 383

Aktív időbeli elhatátolások

11

d

Tárgvév

202225

Követelések

9.

módosításai

204 077

Készletek

I.

Előző év(ek)

2-1

I. Hosszú lejáraru kötelezettségek
11.

Rör"id lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeü elhatátolás
FoRRÁSOK (PASSZiVÁ§ ÖSsZESEN
(1

3.+2(].+21.+2-1. sor)

I{eltezés:

Buclapcit. 201ó, rnáius 02

_ xí
_V,3daskert

Alapíwány ;=Jí^ zJ (<)

l:jlJ;

rv,,,.,,,,l,, ,, ,,^

),'

,,,',

'

]

ftépriselóje)

9 0 0

1,
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1

1
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8

1
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Statisztikai számjei vag1- adószám (csekliszámlaszám)

Vadaskert Napítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért
1021 Budapest Lipótmezel űt 1,-5.

Kettős könyr,,vitelt vezető egyéb szetvezetek közhasznú egyszerűsített
beszámolólának etedménykimutatása
Időszak: 2015.01.01-2015.1,2.31.
datok eFt ben

Sorszám

A tétel megnevezése

F'lőző év

e

b

c

1

.)

A. Összes közhasznú tevékenység ber,étele

a) alapítótól

+.

b) kozponti költségvetéstól

5

c) helyi önkornánt

6.

d) tátsadalombiztosítótól
e) egr,éb, ebbői

1ou

u.......

2. PáIyázati úton elnvert támogatás

9,

3. Közha

10.

a.

Tagdíiból szátmaző be,,-étel

11

5.

E5éb bevétel

znú tevéken1.

s é

gb

őI szárrnaző bevétel

12.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

13.

C. Összes bevétel (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfotdításai
(7.+2.+3.+4.+5.+6.)
-\nvagjellegú ráfotdítások

15.

1

I6

2. Szeméh,i jellegr.i ráfordítások

1,1

3, Értékcsökkenési leírás

18.

a.

19.

5. Pénzügr-i műr,eletek ráforűtásai

20.

6.

21

.

d

Tátgyév
e

437067
2

2 869

2 |53

22 36C

41 07]

391 ó89

351 013

9 66(

30 221

426 584

431 061

430 062

414 080

15 -l4-

95 53-

1

30+ 93;

291, 668

8 84-{

8 720

]1

9 088

Egréb táforűtások

692

Rendldr-iü ráforűtások

9

91

E. Vállalkozási tevékenység táfotdításai
(7.+2.+3.+4.+5.+6.)
.,\nvagiellegű ráfordítások

22.

1

23.

2. Személr,i jellegű táfordítások

z+.

3. Értékcsökkenési leírás

25.

-t.

26,

5. Pénzügr i

2-

ó. Rend}drT

Egl.éb ráfordítások
múveletek ráfordításai

fi

-53

2 869

zattól

tJ

s

módositásai

426 584

1. Közhasznú célúműködésre kapott támogatás
(a.+b.+c.+d.+e.+f,)

J.

1_1.

(1 +2.+3.++.+5.)

Előző év(ek)

ráfordítások

.J.3daskert

_

".,
1()2i

BI3:

Alapítvány T,lí^

lilrJ;pes.,1irl'l|ttu:tll .-'

1. j.

1Ofi 2 2a4 $.) 9'O W l U ilOCX\Li
Ark>szÁm 1%X)n91-1,11

0ó:

9 0 0 7

1,

1l9l 1l 8l6l 1l0l5l6l9l0l

1

Stausztikai számjel vagl- adószám (csekkszámlaszám)

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

Kettős könlwvitelt v ezető e gvéb s zen,ezetek közhasznú
beszámolóiának etedménykimutatása
Időszak:

gl,szetűsített

2015'01'01-201'5'12'31'

Sor-

A tétel megnevezése

szám

b

a

28.

F. Összes táfordítás (D.+E.)

29.

G. Adózás előtti eredmény (B,-E,)

30.

H. Adófi zetési kötelezettség

31

I. Tárgr,évi vállalkozási etesménv (G H

32.

e

.

adatok eFr ban

Élőző év

Előző é(ek)
módosításai

c

d

Tárgl,év
e

430 062

414 080

-3 418

76 981

)

Tárglévi közhasznú eredménv (_{ -D.)

TÁJEKozTATó ADAToK
J _J.
3-+,

A. Személyi iellegű ráforditások
1. Bórköltség

216 189

ebbő1: - megbízási

35,

36.

űjak

trszteletdrjak

3/.

2. Szeméhi jellegu egr,éb kifizetések

38.

3.

Bériárulékok

39.

B. A szervezet által nyújtott támogatások

40.

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

+l.

D. Továbbutalt támogatás

Keltezés:

291 668

Budapcst, 201ó. május 02.

21 ó83
1 -tóc

20 513
5.+

90(

9 0 0

1

7

9

1

1
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Statisztikai szzimjel vagv atltisz,/rrn (csckkszrirnllrszárn)

Vadaskert Alapíwány a Gyefmekek Lelki Egészségéért
l()2l

l3rrclallcst J,ipótrr-rczci r.rt 1-5.

A vagyon fclhasználása
Itl<iszak:

2()'l 5.()1

.0l

-2O1

5.12.3'1,
atl.ttok c1,1 llarr

Induló tijke cstikkenése
Tíjkeváltozás csiikkenésc
I

,]rti,kcsi ikkcnós

|1]rt

Tátgévi tisszeg (Ft)

E,lijz,íj évi iisszeg (Ft)

Megnevezés

32 521

32 521

1ó3 878

160 400

t] í]44

8 72(

Megiegyzós

Változás (Ft)

-3 478 2014. évi veszteselg miatt
-124 Kisórt,'l'.

I

l.bcszcr. kct,csc l lll
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VadaskertAlapiwányaGyefmekekLelkiEgészségéért
l()21 l3rrclapcst

l,ipiltrllczci t ]

5

A kapott támogatások
Itliíszali: 2()l

5.()1

.01,2015.12,31,

a<Iatok

Támogatás (adomány) <isszege, étéke(Ft)
Tárgyévi
El zíj évi

Támogatott cél

Tálnrogat, megnevezése

clit llalr

Eltéíés(Ft)

l{clzporrti ktlltségr,-ctési szcr-v

Elkiilonít ctt áilamr pénzalap
lJcll.i cirrkorrnálryzat ós szerr,,ci
Kisebbségr r elcpirlési rrkcltmár-ryzat í:s szcrvei
1'clepirlési i)rrkclrrnányzat társrrl/rsa

szefi,cl
}1.ru:irTszctnóly
LiÉ]),érul,állalkclzó

.l

619

190

jk
Ir<lglalktlztal/rsi cszki jzi

100

305

zo5

2 ()9tj

2z58

168

2869

2753

-116

fársada]rni s2cl,vczct

l\P}rFi

(1'%

kilzcélil aclonírn1)

Osszesen:

Keltezés:
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-489

Ijclgla]krlztatási cszk<jzijk
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Vadaskert Alapíwány a Gyermekek Lelki Egészségéért
1()21 l3udapcst

Liprittnczei t 1-5,

A vezet tisztségvisel lirrck ny itott iuttatások

ld

szak: 2015.()1.07-2015.12.31.
atlrltlk cl't llln

Támogató megnevezése
l'isztclctclíi

Jrrttatás iisszege, értéke (Ft)

Elíjzíjévi

Eltérés (Ft)

Tárgyévi
1

();l()

l

4ó(.

42a

1 460

42a

Kóltségtódtés

Íirtókpapír
I'ennészetbeni juttatás
|,'olr,<isít<ltt

kiilcsiirr

íordulílnapig r,isszafi
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Osszesen:

Keltczés:

1 040

}irrtlallt,st, 2()1ó. mriirrs

()2.

Vadaskert Alapítvány

(),ll lllrl;l1 x:s|}[xltrrrr:zr:i
tit 1-_5.
l,}I]: ()K)',| ) 4 4, {íl |\l
\b (X XX )( XX}1
Alkiszánt l:Xnn]] l 4l

;3k^ z-(<*)
az t:gyólr szcn,czc1 ve7cí lc

(kópvisct jc)

