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1.1 lz lt lpírvÁNy

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

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

3.) AlapitáLsa: 1989. (1990. július 7," a Fóvárosi Bíróságon .l70. sorszámon üyilv.ántartá§ba véve)

4.) Alapvető céIjai:
4,1.) Elsődleges célja, hogy anyagi eszközeivel támogassa gyermek- és iíúsági pszichiátriai intéZmén,Y

Iétesitését, múködtetését és a létrehozott intézmény fejle§zté§ét, amelv a sérült gyermekek orvosi,
pedagógiai-iskolai, oktatási és szociális problémáit egy intézményen belül igyekszik megoldani.
ezzel megteremtheti a gyógyitó rehabi]itáló munka korszerii mode]ljét- Mintát ad olyan gyermek és
serdülőpszichiátriai intézmények létesitésérc és múködtetésére, amely a gyermekek orvosi,
pedagógiai, oktatási és szociá|is problémáit szoros szakmai integráció keretében igyekszik
megoldani,

,1,2.) További célja, hogy tátnogatni kivánja azokat a törekvéseket. melyek a terűleti ellátásban. az orvosi-
gyógyítói. a ryermekvédelmi és búnmegelózési, valamint az oktató-neveló szakenrberek
munkáját a segítségre szoruló gyermek érdekében összehangolják, hozzájáí.Jl a területen dolgozó
szakemberek képzéséhez, szakmai szinvonaluk emeléséhez, célja továbbá, hogy tudományos
kutatást inspiráiion. valamint tudományos kutatásban .észt vegyen,

5.) Tevékenysége

5.1.) Alapcél s7-erinti közhasznú tevékenysége. közfeladatai:

- Gyermekpszichiátriai egészségügyi inléznény, a Vadasken Kórház- és Szakambulancia fenntanása
és nrűködtetése

- Az érintettek mentáli§ állapotának monitorozá§a, az egészségproblémák felderitése. javaslattélel a
mentáli§ és p§zichiátriai betegségekkel kapcsolatos ismeretek bővítése, szakmai f'eladatok ellátása a
negbetegedések megelőzése érdekében. Részvétel a lakosság mentális egészségilevelésében a
betegségek, kórmegelőzó állapotok megelózésével. felismerésével, a betegségekben szenvedők és
hozzátartozóik mindennapi életének segitése a köznevelési rendszeren belül é§ azon kívül

- Az EU programjaiban és más nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésekben történó
részvétel; együttműködés a középtávú tudomáíy-. technológia- és innováció-politikai stratégia
kialakiúsában: a klinikai kutatás elósegité§e. A tudományos techno|ógiai innováció szereplói közötti
társadalmi párbeszéd segítése

- Tudományos tevékenység, kutatás a
gyógykezelésének, megelőzésének
megismerése érdekében

gyermek- és iíjúságpszichiátriai betegségek kórismézésének,
s rehabilitációjának _javitása. okainak és eredetének jobb
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- A hazai gy,ermek- és itjúságpszichiátriai szakorvosok. pszichológusok. klinikai szakpszichológusok
szakmai képzésének segitése

- A szülók és nevelók. valamint a nevelési-oktatási intézmények munkájának szakmai segitése

5.2.) Az Alapitvány másodlagosan v:íllalkozási tevékenységel is fol),tathat. Az A]apítvány gazdasági-
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy az alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti
tevékenység megvalósitását nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása soíin eléft erednrényt nem osztja
fel, azt ktzárólag az alapitó okiratban maghatározott köáasznú tevékenységre 1brdítja,

5.].) Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége keretein belü] szakmai kiadványokat ad ki. oktató. illetve
ierápiás helyiségeit és eszközeit bérbe adhatja és a szük§éges személyi feltételek biztositása céljából
szálláshely szolgáltatást biáosíthat.

B./ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Vadaskert Alapitvány 2016, évi tevékenységének legnagyobb részét - a korábbi évekhez hasonlóan
továbbra is a gyermekpszichiátriai betegellátás. és az ahhoz kapcsolódó oktatási és tudományos tevékenység
jelentette.

1. KóRHÁzl ELLÁTÁS

20I6. szeptemberétől a Kórház 10 gyemek- és i§úságp§zichiátriai rehabilitációs ággyal bővült.

Az ellátott összes esetek száma (aktív + nappali + rehabilitáció) i .59 ] volt. ami a 20l5. évhez képest ( l .697
eset) enyhe csökkenést mutatotl,

Az Alapítvány az ellátást az oEP (országos Egészségbiáosítási Pénzlár)-el kötött szerzódés alaPián
ftlanszírozza. A kórház és a szakambulancia tényleges teljesitménye átlagban túllépi az oEP álta]
n]eghatáíozott teljesitmény volumen korlátot (továbbiakban: TVK),

2016 augusáusától pozitív irányban változott az oEP finanszirozás. AZ éves fekvő TVK 53.5 súlyszámmal
csökkent. viszont eme]kedett a §Zakmai szorzó 1,42 ról. 1,60 ra. az alapdij 150.000 -ről 180.000,ra.
Ezek a változások az év vége tble az oEP linanszirozás javulásáoz vezettek.

Az előző évhez hasonlóan 201ó ban a fekvő beteg ellátá§ tekiútetében 8%-kal teliesitettük túl az éves TVK
t. és végeztünk OEP finanszirozás nélkülj ellátást (2016, éves TVK: 1,558.04; visszaigazolt sú]yszám:
1675.88).

Havi lebontrlsban - négy hónapot leszámitva (únius. augusaus, novembel. december)- minden esetben az
intézmény túlteliesítette a TVK t. A saját aktiv alapdíi a legalacsonyabb novemberben volt (123.974,- Ft),
az éves átlagos intézményi alapdij l54.557.- Ft volt.

A 20l6-os év során az átlagos ápolási idő 6 nap körül §tabiliálódott a fekvó betegeknél, ez a nappali
kórházban 3 napos volt, a rehabilitációs részlegen 8 nap. Az aktiv fekvóbeteg osztályon az ágykihasználtság
6070 volt. mig a nappali kórhria kihasználtsága 4olo_os volt" a rehabi!itációs ágyakon 66% -os.

A Barlang részlegre előjegyzés alapján vagy sürgósséggel érkeznek gyermekek 12 éVes életkor lélett, Itt
elsó§orban akut el]átás illetve a teNezett felvételekné] dií'ferenciál_ és pszicho diagnosaika folyik. A
hangsúl} a viselkedés megfigyelésén, a pszichodinamikai elemzésen és tenipiás terv feláIlitásán.
amennyiben szükséges. a gyógyszerbeállításon van.

oldal 2 / l7



A 8-12 éves koTosztályt fogadja a Bárka részleg. ahol részben akut ellátásuk, másrészt teTvezett
kivizsgálásuk valósul megi szülővel történő elhelyezésre is Van lehetőség, Eúellett egyes betegségcsopoftok
§ziimára tematikus tenípiás csoportokat is szerveznek.

A Méhkas részlegen fblyamatosan indítottunk tematikus csoportokat l0 év téletti gyermekek. íiatalok
rész€re, é|etkor é§ problémakör szerinti beo§áá§okkal működő terápiákat. Elsősorban kognitiv-
vise|kedésterápiá§ programokat szerveztünk. a magatarlis- és viselkedé§zavarban, hiperaktiviús és
figyelemzavaros szindrómában. kényszerbetegségben, Tourette szindrómában szenvedő, il]etve
beilleszkedési nehézségekke| kűzdó vagy szolongó gyermekek számfua.

lntézményünkben lehetőség volt élmén},tenípiás foglalkozásokon való részvételre. Mászó fal. Jákob létra.
kötélken, illetve outdoor foglalkozásokhoz szükséges eszközök rendelkezésre álltak,
A 8 éven aluli gyermekek kivizsgálásáról, differenciáldiagnosztikájáról a Kuckó részleg gondoskodik;
lehetőség van szülóvel együtt töíténő 1-elvételre is. Az osztályos felvétel egyik fő célja a kisgyermekek
viselkedésének megfi gyelése küiónböző éleüe]yzetekben.

A Fészek lészlegen kognitív viselkedésterápiás elemeket és szűlő íéninget ötvözó prog.amot működtetünk,
elsősorban ADHD-val diagnosztizált kisgyermekek és családjuk sámára.
A Napraforgó részlegen továbbra is iolyamatosan §zeneztünk öni§mereti jellegű pszichoterápiás
csoportfbglalkozásokat serdü]ők számára.

2, SZAKAMBULANCIA

Teíületi ellátási kötelezettségünknek megfelelően gyermekpszichiátriai szakambulanciát múködtetünk, A
.jaró beteg szakellátást hat ambulancián végezziik. összesen heti 230 órában. amelyMl 70 nem szakorvosi.
160 szakorvosi óBszám. A Vadaskert Gyermek- és lfiúságpszichiátriai Szakambulancia l'orga|rna 2016.
évben változatlanul jelentös volt,

A 20ló-ban összesen 7.541 ]jáIó beteg esetet láttunk el aZ ambulanciánkon. 3,ó73 új beteg jelentkezett,

A fekvőbeteg linanszííoáshoz hasonlóan a járó beteg 1inanszírozás is változott 2016 augusztusában. AZ
éves TVK keret 47o -al csökkent 2015-höz képest. viszont az intéZményi pontéfiék 1.5-rő| l,8-ra emelkedett.
A változásoknak köszönhetően ajáró beteg finansziroziis méItéke az év vége fele emelkedni kezdett,

A járó-beteg szakellátás éves TvK kerete 37.382.028 német ponl volt. Ehhez képest aZ intéZmény éves
szinten 37.636.993 német pontot teljesített. ami l9lo-os túlteljesítést jelent. Havi szinten az ambulancia öt
hónapot leszámítva minden hónapban túlteljesitette a havi TVK keretet. A legmagasabb teljesítmény
májusban realizálódott, a legalacsonyabb augusáu§ban volt.

Speciális ambulancia múködik autizmussal éIő gyermekek és családíagiai. valamint Tourette szindrómával
élők részére. Az autizmus ambulanciához kapcsolódóan l l alkalmat felölelő komplex szüIőtréningeken való
részvételre, vizuiilis segédeszközök használatának megismeréséIe. PEcs (Picture Exchange communication
system) módszer elsajátitására, és személyre szabott konzultációra van lehetőség-

A Toureíte szindíómával gondozott gyermekek és családjaik sámára Tourette klub múködik.

Az alábbi térité§es. kiegészitó szolgáltatasok működtek:
. családtenipiá§elláós
. TSMT_fejlesziés
. sindelar-proglam (iskolához szükséges részkészségek fejlesztéséhez)
. vi€nna figyelemfejle§ztő program, amely egy komplex figyelmi funkciókat felméró és fejle§ztó

számitógépe§ program
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o Egyéni pszichoterápiák magánrendelés keretein belül
. ranula5techntka l'ejIes,/tö loglal1,o,/a§
. AsD-vel diagnosztizált fiatal íilnőttek átfogó állapotfelnrérése a felnótt ellátásba történó

álgondozásuk. illetve rehabilitációs szakértésre kerülésük céljából
. Anya-csecsemő terápia, cyennekviiráshoz. szüléshez. gyennekágyas idószaklroz kapcsolódó

pszichés zavarok terápiája: fogamzási nehézségek. mesterséges beavatkozásokhoz kapcsolódó.
valamint várandós-kori és a szülés utáni időszakban kialakuló hangulati zavarok. kényszerek,
szorongás. alvási nehézségek. táplálási nehézségek stb. esetén nyújtot1 terápiás segítség

J. FEJLEsZTÉs És KARBAl\TARTRÁs

Fontos fcjlesztés volt az év sonin az. hogy a nagy elóadóban. korszerű. halk múködésú projektoit
telepítettünk. ámin előadások és videotélvételek egyaránt kifoeástalan minőségben vetithetőek.

Megtöíént a honlap te|jes körű megújílása. az elókészitési munkáatokban részt vett Dí. Nagy Péter. Lévai
Krisztina és Dotzi József, az informatikai kivitelezést Dotzi JóZsef végezte. Az eredmény egy esáétikus.
folyamatosan fiissíthetó, újabb komponensekkel bővithető weblap. ami a WordPress nevú tartalomkezeló
rendszeren fut. AZ Alapítvánv elérhetóségén sokat ja!ítottunk azzal a megoldással. hogy úgy a
vadaskertalapitvany.hu mind a vadaskert,hu domain neveket lefoglaltuk. így gl,akorlatilag mindegy melyiket
irja be a felhasználó a keresóben az Alapítvány honlapjára viszi a böngésző,

A honlap úgy szerkezetileg mind tartalmilag megújult. Frissítve leítek a beteg§égleirások, a Iészlegeket
bemutató szövegek, a publikációk. a képtár. AZ új honlapon könnyedén ]ehetséges a betegek sámára aZ
online időpontkérés, a tanfolyami résztvevőknek a jelentkezés, valamint a könyvek iránt érdekiődók is
könnyedén tudnak vásárolni, bankkártyával fi zetni,

Fonlos lejlesztési mozzanat volt az ismeretterjesztó kiadványok értékesitése teúletén: a Pos terminálok
kihelyezése illetve az új webshop kialakítása, ami a bankká.t},ás fizetési opciót is lehetővé teszi.

A TloP 2,3,] pályázatnak köszönhetően a régebbi szcrvereket sikerült korszerű, darabonként 8 nrillió ft_ot
éró HP márkájú szer.lergépeke cserélni. A ké1 új szerveren fut a betegkövetó rendszer és aZ Alapitvány
digitális dokumentumainak. videóinak, képeinek helyet adó flij lszerver. valamint a Vadaskel,t Alapítván),
belsó kommunikációs felülete. az Inlranel,

A több mint 12 éves llPl100 típusú nyomtatókat aZ onosi sz_obákban Brother HL-l l-es lézemyontatókra
cseíéltiik. ezeken a nyomtatókat receptnvomtatásra. orvosi dokunentációk nyomtatásáfa használják,

A beszámoló által érintett időszakban aZ alábbi jelentősebb felújítási/karballtafiási nunkálatok valósultak
meg:

1. Megtörtént a |ető 1'elúiítása. A kivitelező cég a HOLDJNG 2000 lngatlanfejlesztó és Forgalmazó
Kfi. volt,

2, Kicseré|tünk az Alapitvány D02 és F03-as helyiségeiben 3 darab tetőléri ablakot. A munkálatokat a
Bau - Luxus Kereskedelmi és szolgáltató Kli. végezte el.

3, Megiörtént a nyári festés és nagytakarítás. A festést szente József Ferencné (Ligeti Cyörgy) egyéni
vállalkozó. a ta.liaritást a Kleine-Hexe Kft. végezte.

4. Kicseréltaik az crősen korodá]t kocsi beálló kézi nrozgalísú fémrácsát. A lé]adattel a Rács és
Redőny Szerviz Kft.-t biztuk meg.

5. AZ Alapitvány Rottenbiller utcai lakásában cseréIni kellett a lefolyógyűnit, mert az átengedte a vizet,
és az alsó helyiségbcn beázott a plafon, A szabá|ytalan kéménnyel kapcsolatos problémál úgy
oldottuk meg. hogy a cirkóról átálltunk lillanybojlerre. ily módon a ]akás semmiiyen formában nem
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hasznáIja a kémén}t. A kémény kibélelése és a vizme]egitó cirkó csereje nagyságrendekkel többe
kerűlt volna. mint a villanyboilere§ megoldás. A munkával Szabó Ferenc egyéni vállalkozót bízttrk
meg,

ó, Az Alapitvány kültéri magaslati kötélpályájának félső gerendliata elkorhadt aZ illesztéseknéI így a
kötéIpálva hasznáata életveszéIyessé váIt. októberben a íélső gerendázatot cseréltük, stabilizáItuk a
szerkezetet, A helyreállítással az Efiy-Guide Bt. t bizluk nreg,

.l. szAKÉRTól És oKTATÁst TEvÉKENYsÉG

outreách és külsó §zakértés feladataink 2016-ban is fol}tatódtak, Hat gyermekotthonnal. és négy szakértói
bizottsággal álitunk szerződéses jogviszonyban.

Rezidens képzésünk. amely 201 l-ben kiegészült az ENKK-VaI (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési
KöZpont) kötött együttműködéssel, 2016-ban is fo]ytatódott, Ebben az évben 8 rezidens orvost
foglalkoztanunk. ebből 3 fő a legújabb típusú rendszerben szakképzését megkezdő - az ENKK-val
közalkalmazotti jogviszonyban áiló - rezidens.

20ló. első félévében összesen |4 előakkreditált (orvosok. klinikai szakDszicholóqusok) tanfolyam került
megszervezésre:

l. GyermekpszichiátriaiSzakmaiNapok
2, Ovodás és kisiskolás korrr gyermekek kortárs közösségben tapaszta]ható nagatatásproblémáinak

hatékony megoldási stratégiái
3, Gyermekkori depresszió és szoíongás kognitív-viselkedésterápiája
4, Önismereti csopon vezetése serdülők részére - saját élmény és elmélet
5, Az autizmus, autizmus-spektrumzavarok felisnrerése, terápiás, kognitiv viselkedésterápiás és

pszicho-edukatív megközelitése a szülók és társ-szakmiik együttmúködésével
6, AZ élménypedagógiától az élményterápiáig - 1 , modul (Bevezetés. elméleti alapok)
7, A mesterséges megtermékenyitéstól a szülés utáni depresszióig, A szűlészet pszichológiai

pszichiátriái problémái és terápiás e§zköáára.
8, Simonlon tréniig
9, A Touíette-szindróma és tic zavarok diagnózisa és terápiás protokollja
10. Szorongós csoport vezetése kognitív-vjselkedésterápiás proglam keíetében - módszertan és

elmélet.
l l. A társas kireke§ztett§ég csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek §zámárlr A,,Cool-élés

tönényei" szociáiis készség téjlesztő tréning
]2. Tanulástechnika
13. A csecsemó/kisdedkori funlcionális zavalok eredete és gyógyítási lehetőségei a perinatális

tudomány és a szüló/csecsemő pszichoterápia lényében
].1. A hiperaktivitá5-fi gyelenrzavar viselkedésterápiája,

Összesen 365 résztvevó volt a képzéseken ebben a félévben,

20ló. első félévében a vadaskert Alapítvány az alábbi helvekről fogadott rezidenseket. hallqatókat.
gvakomokokat. érdeklődőket:

l , Felnőtt pszichiátria szakos orvos rezidensek - sE:6 fő. PTE:1 fő - (7 fő)
2. Csecsemó-és gyermekgyógyász szakos rezidensek - SE (2 fő)
3. Gyermek neurológia szakos rezidens _ SE (1 fó)
4. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Klinikai gyermekpszichológus képzé§ben ré§ztvevó hallgatók

- szakmai gyakorlat (6 1ó)
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5. ELTE Pedagógiai és P§zichológiai Kar Tanácsadó szakpszichológus képzésben (13 fő)
6. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, PhD hallgatók - (1 fij)
7. KaroliGáspár Refomátus Egyetem - BTK pszichológia szako§ hallgatók gyakortat (l fő)
8, ELTE Bárczi Guszú! Cyógypedagógiai Fóiskolai Kar hallgatói - kötelező szakmai gyakorlat (2 ló)
9. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Pszichológia / Szociálpedagógia gyakor]at (2 nappali l

levelezó/íó')
l0. Szegedi Tudományegyeten BTK Pszichológiai Intézet - p§zichológus és szakpszichológus

képzésben résztvevő hallgatók - szakmai gyakorlat (3 fó)
l1. Önkéntes segitő (4 fó)

20l6. rnásodik félévében összesen l2 előakkreditált (orvosok. klinikai szakpszicholóeusok) és 1
ctsiszséeürt i szakdoleozók reszere akkreditáll tantbItam került meqszenczésre:

1. Pszichopatológia gyermek}orban: cikkreferáló.
2. Gyógyitó Képzelet (lbnás c. simonton) tréning s€gítőknek
3. ovodás és kisiskolás korú gyermekek konárs közösségben tapasztaiható magatartásproblémáinak

hatékony megoldás; stratégiái
4, Az élménypedagógiától az élményterápiáig - 1. modul (Bevezetés, elméleti alapok)
5, Az autizmrrs, autizmus-spektlumzavarok felismerése. teíápiás. kognitiv viselkedésterápiás és

pszicho-edukatív megközelítése a szülók és társ-szakmák együttműködésével
6. A társas kirekesáettség csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek szárnara A ,.Cool-élés

törvényei" szociális ké§zség fejlesztő tréning
7. Önismereti csopon vezelése seldülók részéIe -saját élmény és elmélet
8. Gyermekkori kényszerbetegség kezelése kognitív-viselkedéster.ápiás program kerelében -

módszefian és elmélet
9, Tanulástechnika
10. A csecsemó/i(isdedkori funkcionális zavarok eredete és gyógyitási lehetőségei a perinatális tudonrány

és a szüló/csecsemó pszichoterápia íényében
l1.A mesterséges megtermékenyitéstól a szülés utáni depresszióig. A szülé§zet pszichológiai-

pszjchiát ai problémái és terápiás eszköZtára.
] 2. A hiperaktivitás-fi gyelemzavar viselkedésterápiája.

Összesen 254 résztvevő volt a képzéseken a nrásodik félévben.

Eve§ tekintetben 619 fő veft IésZt a tanfolyamokon,

A il, félévében a vadaskert AlaDitvánv a következő helyekről lbgadott rezidenseket. halleatókat^

evakomokokat, érdeklődóket:

l, Felnótt pszichiátria szakos orvos rezidensek - SE:2 íó, PTE:lfó - (3 fő)
2, Csecsemó-é§ gyemekgyógyász szakos rezidensek - SE (2 1ő)

3. Gyefmek neurológia szakos rezidens - SE (2 fó)
,:l. Gyermek-és itúságpszichiáter SE (3 fő)
5. Semnrel*eis Egyetem Egészségtudományi Kar. védónök - klinikai gyakorlat (35 fó)
ó, Károli Gáspár Református Egyetem - BTK pszichológia szakos hallgatók gyakorlat (24 1ó)

7. Önkéntes segílő (5 fő)

Belső szakmai továbhupzés: Kollégáink heti rendszeres§éggel belső továbbképzést is tartanak
.,Cikkreferáló" néven. valanrint hetente van egy.,A la carta" elnevezésű belső szaknrai képzésünk is,
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Kalső intéznények szakembereinek: A felsorolt kópzéseken kivül kollégáink íendszeresen tartanak
elóadásokat. szakmai tréningeket külsó intézményekben, külsó intézmények szakembereinek
(Pedagógustréning).

Autizmus .Spektrum Állarylt szlt!őlréhinq (As,4): Autizmus munkac§oponunk folyamatosan tan ll alkalmas
előadássorozatot. autizínus spektrumzavar fejlődési zrvarral érintett gyermekek szúleinek. peda8ógusainak.
A képzés során az autizrnussal kapcsolatos l0 témakörben részletes. problémákban mindenkit érintó
információkat nyújtunk a szülőknek. valamint leheióséget adunk arra. hog,v fudományosan hiteles
szakirodalmi könyveket vásárolha§sanak a helyszinen. A tréning során a részvevó szülők. szakemberek.
érintett hozátartozók gyakorlati segítséget kapnak az autizmussal élő gyermekeknél hatékonynak bizonyult
speciális komnrunikáció§ eszközök bevezetéséhez a mindennapi életben.

Inté:néryláttlgctttís: Alapítványunk munkája iránt rendszeresen érdeklódnek külfiildi szakenrberek. diákok.
Részükre egyéni. illetve csoporttrs intézménylátogatásl sz-eó,ezünk. melynek keretében bemutaiuk a2
Alapinány tönénetét. épületét. részlegeit. a részlegeken zajló gyógyitó tcvékenységet- Az Excalibur Tours
UtMási Iroda közvelítésével 20l ó_b€n 208 fó külltldi intézmén}-látogatót lbgadtunk.

S. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

]0l6-ban íblytattuk a munkát a 20l2-től Zajló EMTIcs-7th Framework Programme -
HEAL'|H.2OI 1.2.2.1--3 projektben: Addictive and/or compulsive behaviour in children and adolescents:
translating pre-clinical results into lherapies). melyben l9 európai kutatóköZpont vesz részl. vizsgálva a tik
zavarok és a streptococcus fertózés kapcsolatát, Intézményünkben 80 olyan családot követünk ló hónapig.
ahol tikke|ő gyermek él. illetve 3 évig követünk l5 olyan családot. alrol egészséges 3-10 óves kotú testvér
van. A betegbevétel lezárult, jelenleg az után követés fblyik a testvéreknél. a l6 hónapos kövcté§t lezártuk.
az adatok í'eldolgoása elkezdődött.
Hazai projekt vczetó: Dr Tdmok Zsanett

20ló ban végct ért az ADDUCE (Attention Del'icit Hyperactivit1, Disorder Drugs tjse chronic Eílects -
Figyelemzavarban és hiperaktivitá§ban alkalmazottgyógyszerek krónikus hatásai) vizsgálat. melyhez 201l
ben csatlakoztunk.
Az ADDUCE egy olyan európai. multicentrikus í'armakovigilancia viz§gálat. amely 6-17 éves gyermekek
|rosszú távú mctilfenidát-kezelósénck biáonságosságát vizsgálja, Atlgol. némel. olasz és magyar
központokban ligyelemzavarral és hiperaktivitással (ADHD-val) diagnosztiált gyermekck és fiatalok
kélé\,es naturalisztikus után kiivetéses vizsgálata történik, A gyerekek eg;i része közvetlenül a
metilfenidátalk alkalmazásának megkezdése után kerül a vizsgálatba. kontrollcsoportként pedig gyógyszeres
kezelésben nem részesülő ADI.iD-s. illetve nenl ADHD-val diagnosztizált gyerekek csatlakoznak a
kutatáslloz.
Hazai projektvezetó: Dl Nagt Péter

Klinikai s/ósi §zert iz§gálat - Dl050326/302/30l. Bipoláris és SC[.| fiaralok lurasidone kezelése.
Randomizáll. kcttós vak vizsgálat. majd 2 éves bizlonságossági után kóvetés, A vizsgálat b€választlisi ffuisa
az év során lezárult. az év második t-elében a már beválasztott glerekek követése zajlott-
A vizsgálat szponzora: Sunovion.
Hazai projektvezető: Dt Nag/ Pélel

Klinikai s/ó§/sz€rvizsgálat - cL3-20098_07ó A vizsgálat címe: ..Efticacy and salety of 2 doses of
agomelatine ( lomg. 25mg) given orally in children (from 7 t o less than l2 years) and adole§cents (from 12 t
o less than 18 years) u,ith moderate to severe Major Depressive Disordcr. ,4 l2-veek, rumloni:ed. dotthle-
blind, acíi|e (íIuoxeline l0 mglduy wirh polenlidl adiustment lo 20 mgiday) and placebo-conlrolled, parallel
groups, inlernutional. mulliceh!rc sludy ,/illlou,ed by an optional open-lubelled 2l-month saíLly extensi'n
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perio.i-" A, vizsgálatba 7-17 dep.essziós gyerekeket választottunk be, 2016-ban a beválogatás és a
beválasztott gyerekek követése zaj lott.
A vizsgálat szponzora: Servier,
Hazai projektvezetó: Dr. Nag11l Pélel

Klinikai §r'óg],,§zervizs9ál^t - l2709A, l21l$A, l27l2(,12?l28 Összeíiiggő vizsgálatok depressziós
gyerekek és serdülők bevonásával, lurasidone kettős vak hatékonysági vizsgáiata és nyílt biztonságossági
követése témájában. A beválasztás 20l6-ban kezdődött. jelenleg is zajlik,
A vizsgálat szponzora: Lundbeck
Hazai projektvezető: DL Nagl Pélef

20]5 ben elindítottuk .,Neú-§zuicidáli§ ön§érté§ p§zichopatológiával és internethasznál.ttal való
ősszefiiggéseinek viz§gálata" kutatást az Egészségügyi Tudományo§ Tanác§ Tudományos és Kutatásetikai
Bizottság (ETT-TUKEB) engedélyével, A vizsgálat cétja klinikai serdülőpopulációban, akár a különböző
DSM kategóriákon belüli, akár a pszichopatológiai §ajátságokat dimenzionálás szemléletben nézve. a nem-
szuicidális önsérté§ gyakoriságának, jellemzóinek felméré§e. A megadott időszakban 151 gyemeket
vontunk be a vizsgálatba, mely folyamatosan zajlik. Az adatbevitel párhuzamosan történik.
vizsgálatvezető., Dr. Bqlázs Jadit
Vizsgálat koordinátor: Dr. Mészóros Getgely (SE PhD hallgató) és Holvóth Lili OIga (ELTE PhD hallgató

2016-ban folytatódott az ELTE-vel együttműködésben az OTKA által támogatott 108336 azonosító számú,
"Externalizációs zavarok dimenzionálás megközelítése: agre§szivitá§, szuicidalitás és szociális
aspektusok'' cimú kutatásunk.
A vizsgálat célja a finomított diagnosztikus megközelitések. a destruktiv viselkedés. az érzelem-felismerés
és az érzelemszabályozás közötti kapcsolat megállapíása extemalizációs problémákkal jel]emezhetó

seldülóknél. Tizenhárom és tizennyolc év közötti, klinikai és kontloll csoportba tartozó serdüIőknél
vizsgáltuk a fenti kérdéseket, Mind kategorikus. mind dimenzionális pszichológiai váItozókkal mértük az
externalizációs tüneteket. aZ öngyilkos magataúást. és az életminőséget az é.zelem-felismelés és az
érzelem§zabályozással kapcsolatban,
Vizsgálatba eddig bevont személyekI
Klinikai csoport 193/2l l személy. beleegyezési arány: 9J,477o.
Kontroll csoport: 146/360 személy, beleegyezési aíány: 53,3370.
y izs5álaty ezet& Dí. Baláő Ju.lil
Seho( kltató: Dr, Hllász JóLJeí
Vizsgálat koordinátor,. Szeúivónyí Dóra (ELTE PhD hallgató)

20l6-ban folytatódott a Diszkinézia viz§gálat ADHD diagnózisú gyermekeknél. melynek célja a
gyógyszeles terápia hosszú távú mellékhatásainak vizsgálata és életminóségük változásainak nyomon
követése. vizsgálat előzménye a Vada§kert kórházban zajlott korábbi kutatásunk. ahol ADHD diagnózisú
methylphenidate-naive gyerekeket és kontroll csoportot vonunt be. Kutatás fokusza az esetlegesen
jelentkező diszkinézia tiinetek, és az életminőség vizsgálata volt. Ezen kutaüi§bán részt vevő gyermekeket
három év után felkeresttlk és megismételtük velük korábbi vizsgálatunkat. Klinikai csoponunkba
gyógyszeres kezelést kapó ADHD diagnózisú §/ermekek keriiltek be (N=26), míg a kontrollcsoponba
budapesti és szekszírdi általános iskolákból azon gyermekeket vontuk be, akik nem áiltak pszichológiai
vagy pszichiátriai kezelés alatt (N=42), Diagnosztikai eszközök a Mini International Nerrropsychiatric
Inter'r'ieq Képességek és Nehézségek Kérdőiv (SDQ), Eletminóség kérdóiv (ILK). Abnormal Movement
Scale (AIMS) és Demográfiai kérdóív.
y izsgálatyezető: Dr, Baldz§ Ju.lil
Vizsgálat koordinátor: Velő Szabina (ELTE PhD hallgani)
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20l5-ben indítottuk el és 20l6-ban tblytattuk a Fizikai aktivitá§ hatá§ánrk vizsgálatát ADHD diagnózi§ú
§/erm€keknél,
A klinikai csoportjainkba gyógyszeres kezelést még nem kapó, ADHD diagnózisú gyermekek (N:50. a
úinta tisztá7ását követd€n). valamint korábban beállított gyógyszerelésben részesülő ADHD diagnózisú
8yermekek (N=l9) kerültek be,
A kontroI|csoponba ismerósi körból gyújtött. valamint jelenleg egy budapesti álblános iskolából azon
gyermekeket vontuk be. aliik nem áilnak pszichológiai. pszichiátriai és neurológiai kezelés a|an sem a
vizsgálat idejében, sem anamnézisében nem szerepel ilyen jellegű infomráció, Ezen kivü| struktunilt interjú
(lá§d alább) nem állította ftl az ADHD diagnózisát (N=l4). A vizsgálatból kizárjuk azon gyermekeket,
akiknél Veleszületett vagy szeÉett szivrendellenesség, illetve egyéb kardiovaszkulári§ történés szeiepel a
kórelőzményben. továbbá azon gyermekeket i§, akik a§Ztma, illetve diabétesz diagnózisával rendelkeznek. A
vizsgálatban czek mellett nem vesznek részt azon gyermekek. akiknek nyugalmi pulzusa ll0 ölött.
vémyomásénéke pedig i 30/80 tölón van a kezdetekkor.

Diagnosaikai esr*özként alkalmazzuk a Mini International Neuropsychiatric lnten,ie§.et, valamint olyan
további méróeszközöket. úint a Képességek és Nehézségek KérdőíV (SDQ). az Eietminőség kérdijív (ILK).
az ADHD Rating Scale. a Ro§enberg Önátékelés Skála, a WHo Jó|-lét Kórdőiv lövidítet1 változata és a
Demográíiai kérdóiv, Az akut íjzikai aktivitás mérőeszközeként futópadot és úellkas-pántos pulzusmérőt
alkalmazunk, A végrehajtó funkciók mérésere a KITAP (Test of Attentional Performance lbr Children)
szárnitógépes neuropszichológiai tesztsor öt figyelmi tcfilletét méró feladatát használjuk.
A kutatásba való bevonás és az adatbevitel jelenleg is zajlik és egymássa| párhuzamosan történik.
Y izsgáIatvezető: Dr. Balóu Judit
Vizsgálat koordinátor: Miklós Martina (ELTE PhD hullgató)

20l6-ban elinditottuk a Semme|weis Egletemmel együttműködésben a,.N!s/ denzitá§ú elektrofizio|ógiai
viz§gálitok §/ermekp§zichiátriai kórképekben" vizsgálatot. A kutatás célja a pszichiátriai
megbetegedésekkel összeffiggó neurobiológiai folyamalok időben és téíbcn való pontos azonosítása EEG
tomográfi á§ eszközökkel valamint neuropszichológiai tcsaekkel.

A vizsgálatban résztvevő eszköz(ök) megnevezése| EEG készü|ék (egy nagy elektróda §űrűségű. 256
csatomás. Biosemi EEG készüléket használunk, illetvc tú| kis fejméret esetén. a 128 csatornás c|ektfóda
sapka kerül alkalmazásra). Presentation 1Neurobehavioral Systems) szoftver: az ingerek prezcntálását a
Presentation (Neurobehavioral Systems) szoíiverrcl végezzúk. (iyermek Mini lntemational
Neuropsychiatric lntervie$, (G!,ermek M,I.N.I.) kérdóiv. ADHD tűnetbecsló kérdöiv. ÉIetminósdg kérdói\:
Inventar zur Eríassung der Leb€nsqualilát bei Kindern und Jugend|ichen (ll-K). Képességek és Nehézségek
Kérdőiv (strengths and Difficulties Questionaire. sDQ). Reactive/Proactive Agresszió kérdóív (RPA).
State-Trai1 Anxiety lnventory (S'I'A|). Gyermek deprcsszió kádőiv (Child Depression lnventory: CDI),
Kapcsolati háló kérdőiv (Network of Relationship lnventory: NRl). l)cmográfiai Adatlap, Raven teszt
(Raven's Progíe§sive Matrices). Neuropszichológiai tesztek. A beválasztási és kizárási kíitériumoknak
megfeleló. l20 pszichiátriai betegséggel diagnosztozált és l20 illesztett kontroll.6-18 éve§ önkéntesen
résávevő személ},.

20l6-ban a vizsgálat részletes tervezése, sláb. vizsgálati protoko|l kia|akitása. etikai kérelem clőkészítése
történt.
vizsgálatvezetó: Dr, Baldz§ Judíl
Vizsgálat koordinátol: Barna Csilh (Vadaskerti ps2ichológus), Simon Zsólia Eszter (radaskefli fezidens),
Dr. Galasi ZsóJia (Vadaskerti rczidens)
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Publikációk 20ló -ban:
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Ci GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ

A Vadaskert Alapítvány 1998_201l. köZött kiemelten közhasznú szeNezet volt. Az Alapítvány közhasznú
tevékenysége kereíében egészségügyi, kutatási és oktatási í'e|adatokat lát el. Az egészségügyi feladatok
ellátását aZ országos Egészségbiztositási Pénztlínal kötött finan§zirozási szerzódés alapján kiutalt ös§zegek
biztosítják, Az oEP riltal nem finanszírozott egészségügyi elláás bevételeit az Alapítvány az adomrinyozók
támogatásából, oEP által nem íjnanszirozoft egészségügyi ellátásból, a szemé|yi jövedelemadó l%-ából
származó bevételből, a pályázatok. gyógyszervizsgálatok bevételeiből. a szakértésbóI származó bevételekből
és az Alapitványi könyvek értékesitéséből ftlalszítozza. Egyéb bevételeit a t.imogatásokon kívül a bérleti
dűak, a továbbszámlázott telelbí dűak növelik.
Az Alapítvány 1998-2011. között kiemelten közhasznú szervezet volt. 20l2.01.0l-tőI a civil törvény alapjan
közhasznú szervezet 2014,05.3l._ig. 2014.06,01.-tó1 közhasznú minósitése megsziint. de továbbn is
közhasznú tevéke[ységet végzett. 20] 5. január 23-tól az Alapítvliüy ismét megkapta a közhasznú fokozatot.
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezetek egyszenisített éves beszámolóját. eredmény kimutatását és
közhasznúsági mellékletet készít,
Számvitel politikáját a közhasznú tevékenységet végzó szervezetekre és az alapítványokra vonatkozó
számviteli előirásainak megl'elelően állitotta össze az Alapítvány.
Eszközeinek és forrásainak állománynövekedését. illetve csökkenését a kettős könywitel rendszerében
számolja el.
A köáasznú éVes beszámoló foTdulónapját, Záíó dátumát és elké§zítésének hatáíidejét a számviteli politika
rögzíti.
A mérleg fordulónapja december 31. és a mérlegkészités időpontjajanuár 3l,

Az egyszeúsített beszímolót könywizsgáló vizsgálja. melynek keretében a mórleg és az eredmény
kimutatás szakszelúségét, valódiságát. az alapítványokra és közhasznú tevékenységet fol},tató sze§ezetekle
\ onalkoló §zabál} ok betanását el lenör/i.
A beszámolót a kuratórium hagylajóvá, és a hatályos jogszabályoknak meglélelóen teszi közzé.
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B€vételek alakulá§á é§ megoszlása

A Vadaskert Alapítvány bevételeinek megosziását. és azok alakulását mutatia be az alábbi táblázat:

l000Ht]F ] 
0,6

'lnr8yidóVak
E]ltérés

oEp finanszírozás 30,1 1]1 70.56% ]29 ]95 12,68yo 8.:9%
Tanfol}ami oklatások bevételei l5,706 3.61aÁ 2.1598 5..l]% 8 {l9] 56.62r/"
szakéfiés és outreach ]0 7l0 209]l 1.62% l0 2]I 95.,lj%
oEP által ne|n íinan§zirozott eü, eIlátás 5 l21 1.19% 6 51ó |,41o/. lj92
Cyóg} szervizs,rálatok l1 611 2,690Á ]0 l57 4,45yo 8 5.1] 73.56lÁ
Tudománvos pálYáZatok 47 071 l0.92% 3j 202 1.32o/. _l] 875 -29,17o/o
Egyéb egészséqüqvi szolqáltatás 11í) 0.18% 2 652 0 ^59% l8íl2
könvv énékesílés : 9l8 0.68% ] 8 1.1 0.8,1% 89ó ]0.7l%
Magánszemé]!,€k 1ámocatásai |90 0.04% ,l56 0.10% 26ó 1.10.00%
CazdáIkodó szervezetek támoqátásái j05 0.07o/" 2 615 0.58% 2 j40 761,21o/"
sZJA laÁ 0.52% 2,158 0^54yo 200 {i.8ó%
I}érIetidíi (kapolt) 2.18{l 0.58% ] 6.] l 0.58% l1] 5.75%
l ovább számlázott teleí'ondiiak ,1.178 1.0,1% 3 6]9 0.80% _8j9 18.71yo
Tárgvi eszkóZ órtékesítés l] 500 2.90% 0 0.00% ,l2 500 _l00.00%
Biáosító ákal fizetett káíé.ités 12 0.0laÁ 0 0.00% -1) ,l00.00%
Kii]ónféle eg},éb bevételek l 0.00% 117 0.0j% 116 l ] 600.00%
l'étlzüsyi miiveletek bevételei l0 7l5 2.49o/" _5 0.00% - l0 710 _99_95%
l]cvótelek ö§§z§en 431 067 l00,007, :í53 216 l00.00,% 22 I19 5,1!y.

Fenti táblázat alapján a t.tgyévi bevételek összege 22.149 E Ft-tal (5,14%) nőtt aZ előzó évi bevételekhez
Lépest.
Jelentósen csökkentek a pénzügyi műveietek bevételei l0.7l0 E FGtal (99,95%) mivei a 20l5-ben
megszüntetett Hozam staféta bevétele 20l6-ban nenl volt, valamint 2015, évben volt egy jelentős ö§szegű
tárgyi eszköz (]akás) értéte'ítés, anli ebben az évben nem volt s ez 12.500 E Ft bevétel csökkenést
eredményezett.
Mig az oEP bevételei kisrnértékben nőttek 25.224 E Ft (8,29%). valamint nőtt a könyv értékesítés 896 E Fl
tal (30.70%). valamint jelentőse nóttek a tanfolyami oktatások bevételei 8.892 E Fltal (56.62%), a szakénés
és outrech bevéte]ei majdnem megduplázódtak 20]5-ről 2016 él,re l0,22l E F't (95,43%).
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Kiadások láltozás, és mego§zlása 20l6

\ \'uJl*Len Alapílranr liadasairlak megoszl ását. és azok alakulását m t az alábbi táblázat
20l5. év 20tó. ór kiilihbözet

F! f,t l't
An\ag kőlt§éq 23 5]6 5 6íi% 29 813 1.09yo 6 27,7 2,6.61%

lcénvbe!e11 slolsáltatások kijltséqei 67 673 l6.3,1%, 64 2o9 15.2"/ó/" -] ,164

1,q\ éb szolcáltat/tsok éÉéke 2 :1l8 0.58% 2 314 0.56% -.1.1 l.{t:%
Iladotl kón}vek beszerzési értéke 9l0 0.16% 2 366 0_56% .l56 23.87%

S7enlélvi iel]egű rát'ord itások ]9l 66{l 10,44yó .]l] 866 14.15% 20 I98 6.92o/"

Éftékcsökkcnósi Ieirás ,t 720 2.1lyr 9 7,{3 2.32% 1,023 l1."l3o/o

E!r\,éb ráí'ordítások 9 osl] 2.199/o 0.00% 9 086 _99.98%

Pénzügvi mű\,eletek ráíordítása i 9 067 2.190/ő l97 0.05% _8 870 -97.83yo

összescn Jl1 080 l00-00,,l, .í20 570 l00.00,7, 6 {90 1.57%

A kiadások 2016-ban nagyon kis mértékben növekedtek (l,56%).

Tehát a f'entiek alap.ián azt mondhatnánk, hogy a költségek !áltozatlansága mellett a bevételek növekedése
telte lehetóvé. hogy az Alapitvány jelentós eredmény növekedésre tett szert.

létszálnának és bérköltsé változása és ása 20 6.

Állo ánv csoDort
Atl stat lé!§zám
2015 2016

Dltérés
(+. _)

Bruttó bór
20l5

Bn|tta}
bér 20l6

Eltóré§
í+. -)

.Iutnlom
2015

JDialom
20ló

Eltéré§
í+. _)

szellemi ielies munkaidós ,12 37.5 _.1.5 l0ó 893 l l2 "1,1] 5 550 ] ],l I0 7600 _1,1l0

Szellern rész munkaidős 1 l3.6 6,61 2j 55l ]5 ]09 l 658 l730 ll86 ,541

FiZika telies nrunkaidóS l9 l7.8 _ 1.2 ]8 805 ]6 82"1 ,l 98l 2187 l580 -607

I:ilika ].j 2.3 ] 5ól ] 9l8 357 ]69 j7_]

Mecbízási iogviszonv ]0 23 ]7 ó8] 2J l6l _3 5]2 0

7n ?3 -20 l99 49J 20l 555 z 062 15 {2.] l0 635 -,1 788
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A Vadrskert Alapitvtiny mérleg adatainak válfozá§a ós mcgo§zlá§a 2016.

Megnevezós Előzii év Társvév \'álloZás
Ft Ft 1.1

s7e l lein i termékek l lj9 0 s6o/,, l2tl0 0.65% 1.1] l2.]8%
ln(atlanok l]7 9]8 6821% 133 596 61.82% -4 312 ,j.l5%
MiisZaki bereDdeZések l0] 0.05% 78 0.04,% _25

s7ámítástechnikai €szközök l 5]8 0.160Á ] ]54 0.69aÁ l8,1

Iíodai berendezések l76 0.09% 116 0.09% 0 0.00%

l]q\,éb 1árq!i eszközök ] l2j I.5.170 2 j06 1.17a/" ,8]7 -26.16ó/0

Befektetett pénzüg}i
eszközök 58 ]08 28.78r/" j8 ]08 29.5s6h 0 0.00%

2n2 223 l00.00,z, 19ó 998 |00.00,7, -5 z27 -2.51l Y"

Az Alapítvány szellemi termékei azért nóttek. mert báf az értékcsökkenést elszámoltuk (315 E Ft). de
beszerezett 456 E Ft szellemi terméket (könyveló program. bér program),

Az ingatlanok az értékcsökkené§ értékével csökkent.

A múszaki berendezések és a számitástechnikai eszközök az értékcsökienés énékének és az úi beszerzések
énékének különbözetével változott,

Az egyéb tárgyi eszköZök az értékcsökkenés éíékéVel csökientek.

M€!anevezés Előzó év l'ársvó\ válíozás
I:1 Ft Ft

készletek ] 15]] 1.86% l]73 1.1,7o/" :0 1.13o/a

Kö\etelések ]66i 5"90% 7809 ] l18 ll3.30%
Pénzeszkő7,ijk 56 705 91.38% 1}9 70] 89,]7% ]2 99lt 58.19%

Akliv idóbeli clhatárolások 5jó 0.86% l 6119 l.ó8% l I5] 2l5.1 l%

o§§ze§en 62 055 100,00% 100 57,í 100,00% 3a 3l9 61,75%

A készletek között a gyógyszereket és az eladásra száttt könyveket tartja nyílván az Alapítvány.

A követelések ,7 68l
Vevő 659
Adott előlegek 127 261

7 808
Összesen 920

A pénzeszközök növekedésebe belejátszott, hogy az Alapítvány megkapta a 20l7. janu.ári elóleget az oEP-
től.

Az aktív időbeli elhatilolások, azokat a bevétel€ket íaítalmazza, amik 2017. janüárjában keíiiltek
kiszfunlázáLsra. de 20I6. évre vonatkoik.
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jllegncl€2ós Elő?,ó é| Tárq\ó\
í-l Ft Fl

sai/tt t(ike ]0g 908 19.13ó/r ]_1] 5 5.1 81.86% _1] ó]6 l5.55%

lndüló lő},e j2 52l 12.3l% 32 511 l0.98%) () (J.009/o

Tőke \áltoás l60.100 ó0.69% 171 387 59.71% ]6 9li7 l0.59%

Iát!\$ ló 987 6.13% 3l .l90 l0.59% l150j 85.38%
'[ár{\é\ ercdn.!álIalko7ás. 0 0.009," l l5ó 0..]99/" l l56 l00 009/.

Rij\ id l!,járalú
kaitclezettséjrek :j l7l 8.77% 3j ]79 l ].l9% l00()8 43.]97o
pa§sziv idiibcli elhatáíolások ]] 201 l 1_80oZ ]l6]9 1.| 1o/o -9 562

]6.1]íl0 l00.00% 297 372 l00.00% jj 09: 12.52./.

A sajá( tőke változii§a a tárgyidószakban elén pozitív eredmény. azaz a nyereség volt. melyen belül a
tókeváhoás az előzó évi nyereséggel növekedett.

Az Alapítvány a tárgyévet 32.646 E Fí (31.490 és 1,156 E F0 nyereséggel záíta, mely az elöző évhez
viszonyítva 85.387o-os növekedést ielent.

A rövid lejáratú kótelezettségek legnagyobb része a decemberi fizetésekből (amiket janu.ir hónapban
kif'izettek a dolgozóknak), illetve a bérhez tanozó járulék befizetési kölelezettségekból (amiket szintén
befi7,ettek január hónapban) áll össze.

A passzív idóbeli elhatároIrások az oEP január hónapra vonatkozó. de még decemberben kifizetett
elő|egéból, a pályázatok 20l6_ban kifizetett. de 20l7-re átvezetett összegeiból és 2017-et terhelő, de 2016_
ban fi7,etett költségek teszik ki.

Az Alapitvány gazdálkodása 20l6-ban 32.646 E Ft nyereséggel záni|, ez az előző évhez képest jelentős
növekedést mutat. Az Alapítvány vagyona kelló biáonságol nyúit a további működéshez,

AZ Alapítvány mérlegét és gazdasági besámolóját Kovác§ Katalin mérlegképes könyvető (reg.sz:l56l47)
készítette.

A köáasznúsági beszámolót egységes §zerkezetbe foglalta, az oEP t€ljesítményadatoka. a fejle§ztésekre,
az AlapiNány alapadataira vonatkozó reszt Dotzi József alapitványi iíoda-vezető készitette. További
közremüködók: Dr. Máté Mónika orvos igazgató (kórházi szakmai tevékenysegek). Dr. Nagy Péter
kórházigazgató, Dr, Balázs Judit oktatási- és tudományos igazgató (tudományos tevékenységek). Gönczöl
Barbara adminisztrációs munkatárs (oktatási tevékenységek).

Budapest. 20]7. máju5 24. Vada§ken AhÉ66rry
i,: o,"l'.r, ,i r,rl,ilJá r_s ,-J-,l, ? , (/"'

5l] ltj!]]l].l.] (I]]i0]o6_0mom4 Tóth zohán
{(]ó!/jn!]9o0n91]_41 azalapítványkuratóriumánakelnöke

zársdék: A kuratórium a 29l20l7 (v.24) szíínú határozatával eltbgadta.

Mdlékletek:
l, sz. melléklet: az Alapítvány 2016. évi mérlege
2, sz. mellékl€t: az Alapitvány 20l6. évi eredmény kimutatása
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Adó§zám: i9007l9L-1-4l
Törvény§zék: 0l Fővárosi Törvényszék
Bejegyző h^táíozat szána: 77 PK ó3 548/l990/49
Nyilvántartá§i§zám: 0l/08,/470

vadaskert Alapítvány a cycrmekek Lclki Egészségéért
l02l Budapest. Lipótmezei út 1-5

a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére
(4.melléktet)

A mérleg fordulónapja: 20I6. decembcr ] I.

Budapest. 20l7. május 05.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Vada§kert AhÉMry
rcZ lijdapeJt, 1.ipotmc7ei Llt t5

B8: 10]022.1,1 09jlt ]06-00000m4
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vadtskert Alrpt§óny
Adószám: 19007191- 1-,{ l
Bejegyző határozai szána: 77 PK 6] 548/1990/49
Nyilvántarúsiszám: 0l/08/470

Egyszrű§itett ét€§ beszámoló mérlege a kettő§ könywit€lt v€zető eg}éb §zcívezetek részéré (,t.nclléklet)
A mérleg fordulónapja: 20l6, decemb€r 3l.

A, B€feklel€ttc§zközök

A,1 lmnrateriális j avak

A IL Táfgyi eszkózök

A,11I. Bef'ekl€tett pén7ügyi eszk(jztjk

lt. l'oígóe§zközök
B,l, Készlelek

B.IIl, Édékpapirok

B,lv, Pénz.szkózók

('. Aktiv időbtli elhntárolások

t]sZKö7-ÓK ÓssZEsE\

D, saját tőkc

D.L ]nduló tdke /.]eg]zcll tóke

D.II Tiike!áhozás / Eredlrén}

D.ll1. I.ekötöttl.rlalék

D.lV, Éúékelési tafulék

D v,'1'árgyévi.redmóny alapl.yékenységből (kö7hasznú levékeny§é!b.'l)

D,VL Tá.8yévi eredmény vállalkozási tcvékcny§égból

E. Cóltlrtjlókok'
F, Kötcl.zettségck

F,l llátrasolohkótelezetlsé8ek

f ,Il, Ilosszú le.]áratú kölelezettségek

F.lIL Rövid lejálaú kötelczettségek

c. Pa§§zí\, időbeli elhatároláí,k

},()RR^s()K aisszEst\

l000IltJF Előzó év

2o2 225

l l39
)42 a7a

58 208

ól 5l9
l i53

3 66l
0

56,705

536

264 280

209 908

32 32l
l60 400

0

0

ló 987

0

0

23l1l
0

0

23 )7l
3120t

264 2ao

Tárgyév

!9ó 998

l 280

I37 5I0

58 208

98 6E5

l t73

7 809

0

89 70]

1 689

291 372

242 554

32 521

1,1,1 387

0

0

3I 490

l ]5ó

0

33179
0

0

33 179

21639

z91 372

--l,



Adó§zám: 19007] 91-1-4l
Törvényszék: 0l Fövárosi Törvényszék
Beiegyző h^tátozat száma: 77 PK 63 548/l990/49
Nyilvántartási száml 01i08/470

Vada§kert Alapityány a Gycrmekek Lelki Egész§ógéért
I02] Budapest, Lipólmezei út ]-5

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
a k€ttő§ könywitelt vezető egyéb szervezet részére

(5. melléklet)

Beszámolási idószaki 20l6. január 0l, - 20I6. dece ber 3 I.

Budapesl, 20] 7, május 05,

':í t4 2,L/,,:)

Vadókert Alaíítvárty
]o2j tsuliap:sl, üpotír,€zei út 1-5.

BB, ]0]o2241{qv0]06-000oo004
Aóslám ]goongl 141



vadá§kert AlapítYáDy
Adószám: 1900? l91-1-4l
Beiegy,ó batározal száma: '7'7 PK 63 548/1990149
Nyilvánlartisiszám: 0l/08/470

Es,,srerú§itett be§zánoló er€dménykimutálá§a i kettő§ könyvvil€lt vezető €gyéb §zervezel ré§zéíe (5. m€llóklet)
Beszánolásj idősak: 20l6. január 0]. - 20l6, decemb€l3l.

l000HUF Blóző év TárgyéV
Vállalkozá§i tevékenység
Elóző év 1'ár8yév Elóá év Tárrvév

], LrtikcsitéS ncttó áíhe!étclc 6 269 ]5l0l3
l) l]

0 ó9 339

00
0l)
00
0 49 l]]0

00
0 l0 7l5

6269 .{]t 0ó7

0 4:] l 0ó7

4 203 95 5]7

547 29l 661]

0l]
]ó:] 8 720

0 9 o|llt

o 9 06,|

5 l l] 4l rl 080

0 4l4 0lt0

l 156 16 987

00
l 15ó 16 9ll7

2. Akiváll saját ieljesillrrények érlóke

3, Egyéb b€vételek

ebból:, tagdij. alapitótól kapotl b€tiz€tés

- lagdij

_ alapítólól kapott b€fizelós

4. Pénrügyi művelet€k bevélelei

A. Összts b€véi€| (l+-2+]+4)

ebból: - közhasznú tevékenység bevélelei

5, Anya&ielIegúráforditások

6, sz€mélyi jellegűíáfo.ditások

ebből: vezctő lisztségriselók Jutlatásai

7. Éltékcsökkcnésileírás

8. Fgyéb íáforditások

9, Pénzügyimúveletekráfordiiá§ai

B. Ö$ze§ ráforditás (5+ó+7+8+9)

ebból: , közhasznú tevékenység rálbrdiá§ai

c. Adózá§ €lőtti eredméDy (A-B)

l0, Adófiz€tósikötelezctlség

D. Tá.gyévi tíedmény (C-lo)

Tájékoztató adatok

A, Közponlikohsé8v€tésilámogatás

35] 0I]
0

69 ]]9
0

0

0

49 8]0

0

l0 7l5
43l061
43106,7

95 537

29l 668

0

8,72o

9 08lJ

9 067

4|4 0E0

4l4 080

l6 987

0

ló 987

0

441 265

0

5 6,16

0

0

0

5 559

0

5

u6 946

434 62,7

94 559

]ll ]l9
2]l0
9 380

2

]9ó
.ll5 45ó

4I5 456

31490
0

3l .{90

0

44,7 s34

0

5 676

0

0

0

5 559

0

5

453 2l5
431627

98162
3] ] 866

2ll0
914i

2

l96
420 569

4ls 456

32 646

0

31646

0

7:;&



Vada§kert AlrpitYány
Adószám: l9007l9l ],:ll
Bejegyzó hatimzat száma: 77 PK 63 548/]990/49
NyilváDtartásiszám: o1lol]/41o

Egy§zerúsílett besránoló eredménykimutatá§a á kettós könywitelt vezető egyéb szervez€t rószér€ (5, mellékl€t'
Besrnúlási idószak: 20l6, januáí 0l, ,20]6. december 3l,

l000tlt]F
A]aptevékenység

Előző év Tár8yév

00
00
00
00

Vállalkozási tevékenység
Elóá év Tár8yév

00
00
00
00

l.]|ijlij év Tnrgyév

00
00
íln
nn

R

L):

(:',

I

cbből: norln tiv támogatáS

Helyi önkormányzati köhsé8v€tósi támogatás

ebból: normatív támogatáS

Az EurópaiUnió struktuíális alapjaiból. ill€rve a Kohiziós AlaPból nyújtolt

ebból: kózponti kóltségvetési ormatí\, támogatás

hcIyi önko.mányzali normalív támogatás

egyéb nomatív támogatás

Az EurópaiUnió köItsé8veléséből va8y m,ís állanttól. nemzetközi szervc7€ttöl

A személyijöVed€lenradó meghalálozott lészének adózó rendelkezésc szeritrti
íilba§ználásáól §zóló l996, évicxxvl, töruényalapján kiutalt összcg

Közszolgáhalási bevélel

0

0

0

0

0

2 753

0

0

0

0

0

0

2 458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i]

0

0

0

0

0

0l),

I] 2 753 2 45tt


