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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 5

Veszprémi Waldorf-Pedagógiai Alapítvány

Veszprém8 2 0 0

Szent István utca

12

0 8 P K 1 9 9 9 2 26 0 1 1 1  

1 9 0 1 1 1 2 4    

1 8 2 9 0 0 9 8 1 1 9

Király Viktor

2 0 1 6 0 5 1 7Veszprém

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.05.31 09.37.51



Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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4 495 5 141
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Veszprémi Waldorf-Pedagógiai Alapítvány

223 305 223 305

3 659 3 242 3 659 3 242

1 173 575 1 173 575

2 486 2 667 2 486 2 667

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

3 882 3 547 3 882 3 547

223 305 223 305

1 868 2 047 1 868 2 047

460 572 460 572

105 347 105 347

0 0

38 33 38 33
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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2 471 2 471 2 9992 999

2 328 2 056 2 328 2 056

1 411 548 1 411 548

1 411 548 1 411 548
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100 50 100 50
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

8 2 0 0 Veszprém

Szent István utca

12

2 20 8 P K 6 0 1 1 1  1 9 9 9

1 9 0 1 1 1 2 4    

1 8 2 9 0 0 9 8 1 1 9

Király Viktor

oktatás - nevelés

2011. évi CLXXXIX. tv. 23 § (5) bek. 9. 

23. § (11) bek. 6. (4) bek. 3,11,12. ; 2011. évi CXI tv. 2 § a),b),c),d); 2008. évi XCIX tv

óvodásorú gyermekek és családjaik

1000
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Szervezet neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):
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0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése
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1 411 548
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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900 000

98 900

98 900

98 900

0

98 900

0

98 900
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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400 000
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400 000
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

19 Veszprémi Törvényszék
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PK-142
PK-142-02 Szöveges beszámoló

Szakmai beszámoló 2015-rl.pdf



2015. év beszámolója 

Veszprémi Waldorf Pedagógiai Alapítvány 1992. óra működik. Egy lelkes közösség alapította „új 

irányzat a gyermeknevelésben” elterjesztésének céljával. Az első magyarországi alapítványok egyike, 

amely nagymértékben hozzájárult a waldorf alternatív pedagógiai irányzat megvalósításához és 

népszerűsítéséhez.  20 év tapasztalata alapozta meg a waldorf nevelés létjogosultságát. Ezért van 

jelentősége, hogy már óvodáskortól kezdve lehetősége legyen a családoknak a legmegfelelőbb 

nevelési módot választani.  

Az Alapítvány fennállása óta már a 10. óvodába érkező korosztályt támogatja a pedagógia 

megvalósításához szükséges eszközök, anyagok, képzések, szakemberek biztosításával.  

Az elmúlt időszakban ez 5-600 gyermeket érintett közvetlenül, illetve rajtuk keresztül szűkebb-tágabb 

családjait 

Rendszeres szolgáltatásai: 

1., Baba-mama Klub szervezése és működtetése, havonta 2 alkalommal. Alkalmanként 12-15 család 

vesz részt ezeken a találkozókon.  Szakképzett waldorf óvodapedagógusok vezetik a foglalkozásokat. A 

rendezvény nyílt, a honlapon rendszeresen közzé tesszük az időpontokat, illetve évente 2 alkalommal 

a helyi lapban is meghirdetjük. Az éves látogatók száma 400 fő.  

2., Játszóház szervezése a nagyobb, hagyományosan a családok együttes aktív részvételére számító 

ünnepekhez kapcsolódóan: János nap – nyárünnep; Mihály-napi sárkányeregetés ; András napi vásár 

– a mezőgazdasági munkák befejezéséhez kapcsolódó ünnep. Látogatók, résztvevők száma: 600 fő 

(rendezvényenként) 

3,. Waldorf pedagógiát tanulók támogatása különböző képzéseken, illetve helyi képzések szervezése 

4., Általában a waldorf pedagógia iránt érdeklők számára művészeti és antropozófiai képzés és előadás 

szervezése.  

5., Euritmia  megismertetése – közös szervezésben a Veszprémi Waldorf Egyesülettel.  

Legnagyobb eredményünknek tartjuk, hogy megalakult a  Veszprémi Waldorf Egyesület,  a Fehérlófia 

Waldorf Általános iskola támogatója és működtetője. Az alapító szülők Alapítványunknál ismerték meg 

a waldorf pedagógia előnyeit, és ezt a nevelési-oktatási formát kívánták folytatni. Jelenleg már 

középiskolai képzés is folyik az intézményükben. 

Érdekvédelem 

Magyar Waldorf Szövetség: tagsági viszony a megalakulástól 

IASWECE (Nemzetközi Waldorf Óvodai Szövetség): a magyarországi Magyar Waldorf Szövetségen 

keresztül a tagi jogviszony. 

Dunántúli Régió Központ: Találkozók szervezése az alábbi témakörökben, a köznevelési törvény és az 

abból adódó feladatok elvégzése, a waldorf világban való megfeleltetése érdekében. Közös 

állásfoglalás kialakítása és  a Magyar Waldorf Szövetségen keresztül a döntéshozókhoz a vélemények 

eljuttatása.  

Finanszírozási források: pályázatok, adományok 

NEA-UN-14-M-0943. sz. pályázati támogatásból  2015-re átvitt összeg: 98.900,- Ft. 



Felhasználása a 2015. január 01.- február 28.időszakban.  Könyvelőidíj, internet előfizetés és 1 képzést 

finanszíroztunk a 2015-re elkülönített összegből.  

NEA-UN-15-M-1445 sz. pályázati támogatás felhasználása 

400.000,- Ft-ot nyertünk a 2013. évi működésünk támogatására. 40.000,- Ft önrésszel számolunk el a 

pályázatban. Az összeg nagy segítséget nyújtott az évek óta egyre emelkedő működési költségeink 

biztosítására. Az elnyert összeg nagy részét a személyi kifizetésekre és tagdíjaink kifizetésére 

fordítottuk. Így a megfelelő szakembereket tudtuk biztosítani a jól működő és népszerű programjaink 

lebonyolítására. Egész éven át tartó – egyik legnagyobb – projektünk a BABA-MAMA klub 

működtetése, mely Veszprém és környékének vonzáskörzetébe tartozó családoknak nyújt betekintési 

lehetőséget a waldorf pedagógiában, és nyújt segítséget a szabad óvodaválasztáshoz, 

esélyegyenlőséget biztosít az alternatív pedagógia iránt érdeklődőknek.  

Az Alapítvány alkalmat teremtett a természetes anyagok használatára, az egészséges táplálkozás 

fontosságának megismerésére, környezettudatos viselkedés megismertetésére a BABA-MAMA 

foglalkozásokon, szakmai napok,  előadások tartásán keresztül. 

Baba –Mama csoport működtetése 

A csoport nagyon népszerű, minden alkalommal teltházzal működik. Egyre nagyobb érdeklődés 

mutatkozik az alternatív pedagógiai módszer iránt. 2015. márciusában 2 alkalommal , október, 

november 2 alkalommal, 2016. január 25. február 8., február 29. kerültek megrendezésre. A decemberi 

és a január eleji időpontokat a tömegesen jelentkező betegségek miatt mondtuk le. Alkalmanként 14-

15 gyermek 1-1 szülővel vett részt a pedagógiát népszerűsítő programban, melynek vezetését 

alkalmanként két- két szakképzett pedagógus végezte. 

Játszóház szervezése 

Az pályázati időszakban több családi játszóházi program valósult meg. Pünkösdi kiránduláson 

természet kincseiből alkotott játékok – kardok, lovak, egyéb kiegészítők – 2015. május 16. A 

rendezvényen három helyszínem azonos programmal 210 fő vett részt. 

Játszóház: János napi játszóház, mely az elemekhez kapcsolódva – föld, víz, levegő, tűz – olyan 

tapasztalási lehetőségekhez jutatták a gyermekeket, melyeket egész évben felemlegetnek. Festési 

technikák, nemez labda készítés, agyagozás, vizes játékok- lufikkal, horgászat, kincs keresés vízben, 

homokban, hintázás egy kosárban, labirintus építése. A helyszínek kialakításában a résztvevő családok 

önkéntesen segítettek, közös munkából nagyon jó hangulat kerekedett. A nap lezárásaként tábortűz 

mellett énekeltünk. 2015. június 18., 400 fő vett részt az egésznap folyamán. 

Szent Mihály napi sárkányeresztés Családi délutánon az igényesen elkészített sárkányokat eresztjük, 

ahol a közösség tagjai találkozhatnak és a sárkány készítés technikákat kicserélhetik. 2015. október 3., 

210 fő vett részt a programban. 

Játszóház: András napi vásár és kézműves nap. Ezen a napon lehetőség nyílik kipróbálni az 

érdeklődőknek a pedagógiához kapcsolódó kézműves technikákat – akvarell festékkel festeni vizes 

felületre, méhviaszozni, méhviaszgyurmázni, méhviaszkrétával rajzolni,  gyertyát önteni, kukorica 

csuhéj figurákat készíteni, mézeskalácsot sütni. A játszóházat színesítik a támogató családok által 

készített vásári portékák, melyek főleg gyermekjátékok, természetes anyagokból és igényes 

kivitelezésben.  2015. november 28. A látogatók száma 400 főre tehető. 

 



A pedagógiai képzések, belsőképzések 

A nevelés, mindenek előtt önnevelés. – ezt a gondolatot szem előtt tartva sokadik éve hívunk a 

Waldorf- pedagógia területén jártas előadókat belső és nyitott előadások megtartására. Martin 

Keizerrel évek óta közösen munkálkodik alapítványunk a Waldorf- pedagógiai népszerűsítésén, 

elmélyítésén. 2015. március , árpilis , május 6. május 27. október, november 18. december 9; 2016. 

január 20; február 24. alkalmakkal a jelenléti ívek szerint vettek részt az érdeklődők az csoport munkán. 

2015. május 15. egy egész napot szántunk az alternatív ápolás megismerésérére Kovács Nikoletta és 

Recean Ovidiu vezetésével. Az képzések, előadások, bemutató kapcsán szerzett tapasztalatok későbbi 

alkalmakkor átadásra kerülnek az érdeklődő családoknak a felkészült pedagógusok által. 

Waldorf óvodai csoportok támogatása 

3 óvodai csoportot támogat az Alapítvány. Havonta biztosítja a waldorf óvodai programnak megfelelő 

étkezések közül a tízórai alapanyagait és elkészítéséhez szükséges eszközöket, kiegészítőket.  

Az óvoda udvarának karbantartásában és felújításában is nagy szerepet vállal. Hintaágyat, napernyőket 

vásároltunk a nyári időszakra az óvoda udvarra.  

Az egészséges ivóvíz biztosítására A Montivíz KFT szállít ballonos vizet, melyet a főként az udvaron 

tartózkodás alkalmával, illetve rendezvények idejét vesznek igénybe a gyerekek.  

Összegezve a 2015. év eredményeit, elmondhatjuk, hogy finanszírozási nehézségei nem voltak az 

Alapítványnak pályázatokból, 1%-ból és adományokból elegendő összeg állt rendelkezésre vállalt céljai 

megvalósítására.  

2015-ben 2 alkalommal tartott kuratóriumi ülést a legfőbb döntéshozó szerv. 2015. májusában, illetve 

2015. novemberben.  

Veszprém, 2016. május 11. 

 

 

 

 

         Király Viktor 

         kuratórium elnöke 
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