A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2019.05.21 14:30:52

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 3

4

töredék év

3

3

3

8

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1
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2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 5 3

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Ferencziek
7-8

Lépcsőház:

Emelet:

2

tere

Ajtó:

1

5/a

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 3

.P k . 6 3 5 4 3

4 3 3 3 8

/ 2 0 0 2/0 4

1 8 4 9 4 2 5 9

1

4 2

Kenesei Marcell

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

225

273

40

40

185

233

0

0

7 494

5 330

0

0

II. Követelések

52

20

III. Értékpapírok

0

0

7 442

5 310

0

0

7 719

5 603

7 569

5 489

I. Induló tőke/jegyzett tőke

100

100

II. Tőkeváltozás/eredmény

10 881

7 702

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

-3 412

-2 313

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek

IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

150

114

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

150

114

0

0

7 719

5 603

III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.21 14.49.40

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

440

496

440

496

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

0

0

0

0

14 892

15 126

14 892

15 126

14 892

14 922

14 892

14 922

14

112

14

112

1

214

1

214

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

15 333

15 836

15 333

15 836

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

14 892

14 922

14 892

14 922

5. Anyagjellegű ráfordítások

6 037

5 982

6 037

5 982

6. Személyi jellegű ráfordítások

8 987

9 368

8 987

9 368

208

162

208

162

3 057

2 560

3 057

2 560

456

77

456

77

18 745

18 149

18 745

18 149

8 624

10 588

8 624

10 588

-3 412

-2 313

-3 412

-2 313

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

-3 412

-2 313

-3 412

-2 313

3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)
ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

263

189

263

189

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

7-8

1 0 5 3

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Ferencziek
Lépcsőház:

Emelet:

2

tere

Ajtó:

1

5/a

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 1 .P k . 6 3 5 4 3

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 3

/2 0 0 2 / 0 4
4 3 3 3 8

1 8 4 9 4 2 5 9

1

4 2

Kenesei Marcell

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Nevelés és oktatás, ismeretterjesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CXC tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekek, felnőttek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3500

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

TÁMOGATÁS

Tárgyév
14 877

14 922

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

14 877

14 922

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

14 877

14 922

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

15 333

15 836

263

189

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

15 070

15 647

H. Összes ráfordítás (kiadás)

18 745

18 149

8 987

9 368

8 624

10 588

-3 412

-2 313

22

22

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

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: SZJA 1 %
Támogató megnevezése:

Központi
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatási összeg:

188 618

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

188 618

- tárgyévben felhasznált összeg: 188 618
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

188 618
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

188 618

Felhalmozási
Összesen:

188 618
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

dr. Tamás István Pál
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

100 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

100 000

Felhalmozási
Összesen:

100 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Gallic Foundation
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatási összeg:

1 518 960

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 518 960

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 518 960
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 518 960
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

1 518 960

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1 518 960
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

FALUDI PÉTER
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatási összeg:

12 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

12 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 12 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

12 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

12 000

Felhalmozási
Összesen:

12 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatási összeg:

2 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

2 000 000

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

2 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

American Jewish Joint Distriburion Committee (JDC)
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018-2019. év

Támogatási összeg:

2 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 080 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 080 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

1 080 000

Felhalmozási

920 000

Összesen:

2 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.21 14.49.40

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

HAZSIHISZ Ifjúsági Csoport
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018-2019. év

Támogatási összeg:

600 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

300 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 300 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

600 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

300 000

Dologi
Felhalmozási

300 000

Összesen:

600 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.21 14.49.40

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Kantor Foundation
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatási összeg:

648 660

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

648 660

- tárgyévben felhasznált összeg: 648 660
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

648 660
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

648 660

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

648 660
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.21 14.49.40

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Dutch Jewish Humanitarian Fund (JHF)
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatási összeg:

965 160

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

965 160

- tárgyévben felhasznált összeg: 965 160
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

965 160
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

965 160

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

965 160
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.21 14.49.40

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Dutch Jewish Humanitarian Fund (JHF)
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018-2019. év

Támogatási összeg:

1 647 300

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

137 275

- tárgyévben felhasznált összeg: 137 275
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 647 300
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

137 275

Dologi
Felhalmozási

1 510 025

Összesen:

1 647 300
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.21 14.49.40

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Stifung "Erinnerung, Verantvortung und Zukunf" (EVZ)
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatási összeg:

4 629 625

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 629 625

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 629 625
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

4 629 625
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

4 629 625

Felhalmozási
Összesen:

4 629 625
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.21 14.49.40

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018-2019. év

Támogatási összeg:

600 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

200 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 200 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

600 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

200 000

Felhalmozási

400 000

Összesen:

600 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.21 14.49.40

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatási összeg:

200 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

200 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 200 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

200 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

200 000

Felhalmozási
Összesen:

200 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.21 14.49.40

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.21 14.49.40

PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló
Beszámoló 2018.pdf

Szakmai Beszámoló 2018
Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány
Az Alapítvány tevékenységét négy főbb komponens alapján elemezhetjük. Először az
alaptevékenységről ezen belül az iskolákkal való partnerségről fogok írni, majd az egyéb
szervezetekkel való együttműködésekről és a közös projektekről. Ezután az önkéntesek
bevonásáról és a velük együttműködésben megvalósuló tananyag/ foglalkozás
fejlesztésekről. Röviden bemutatom a haver kommunikációs törekvéseit is.
Alaptevékenység, iskolai (és egyéb) foglalkozások
2018-ban 41 középiskolában/egyetemen vagy egyéb csoportnál jártunk, amelyekben 70
osztálynak/ csoportnak tartottunk foglalkozásokat. Ezek nagy része identitás óra volt, de
tartottunk többek között 19 zsidó negyed sétát is. Az alaptevékenységünk keretében
összesen körülbelül 2000 diákkal és 150 tanárral találkoztunk. Az év első felében még
tartott a Gólem Színházzal közös projektünk, melynek keretében (alább részletesen) még
230 diákot értünk el, és tanárikaroknak szóló foglalkozásunknak (alább részletesen)
köszönhetően az általunk elért pedagógusok száma tovább nőtt. Ha mindehhez
hozzávesszük azokat a fiatalokat, akikkel nem iskolai foglalkozás keretében találkoztunk,
hanem fesztiválok és zsidó közösségi események során akkor azt mondhatjuk, hogy 2018ban összesen körülbelül 3500 embert értünk el. Foglalkozásaink nagyobb része, még mindig
Budapesten volt de 11 fővároson kívüli helyszínen is jártunk, ahol összesen 14
foglalkozást tartottunk.
Az iskolák nagyobb része olyan, akivel már régebbi a kapcsolat és időről-időre újra hívnak
minket, de az idei évben is lettek új partner intézményeink/ pedagógusaink. Például a
budapesti Harsányi János Szakgimnázium, a VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti és
Üzleti Baptista Középiskola vagy a Semmelweis Ignác Szakképző iskola. Szintén idén
először több foglalkozást is tartottunk az Együttható Egyesület egyik programjának a
keretében. A vidéki partnereink nagy része is új, úgy, mint a Seregélyesi Baptista Általános
Iskola, a Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola, a Berettyóújfalui Arany János
Gimnázium, valamint a Pápai Türr István Gimnázium.
Folytattuk az együttműködést a József Attila Gimnáziummal, melynek keretében a a 9.
Évfolyamot 4 éven keresztül végig kísérjük vagyis négy éven keresztül minden évben
tartunk nekik egy-egy Haver foglalkozást. Ezt a hosszú távú együttműködést kihasználva
2017-ben a 9. évfolyamon elindítottunk egy hatásvizsgálatot, azt szeretnénk mérni, hogy az
éveken át tartó folyamatos találkozással milyen esetleges hatást érünk el és merre érdemes
fejleszteni a módszereinket. A kutatás a szociológiai kísérlet módszerével történik és egy
profi, a témában jártas szociológus vezeti. A kutatás részeként sor került osztályonként évi
két kérdőívezésre, interjúkra az osztályfőnökökkel, fókusz csoportos beszélgetésekre. A
mérés érvényességének erősítése érdekében egy olyan kontroll osztállyal is lefolytatjuk a
kutatást, ahol ebben az időszakban nem tart foglalkozást a Haver.
Idén úgy tapasztaltuk, hogy egyre inkább igaz, amit egy ideje évről-évre leírunk, hogy a
jelenlegi erősen centralizált oktatási rendszerben, egy ilyen kívülről jövő kezdeményezésnek
nehéz bejutni. Ráadásul a pedagógusok nem csak bizalmatlanok, hanem nagyon leterheltek
is, ritkán jut eszükbe/ van energiájuk külső programokat meghívni. Több éves tapasztalataink
alapján, a legeredményesebben személyes kapcsolatokon keresztül lehet bejutni az iskolák
kapuin. Éppen ezért próbálunk minél több olyan lehetőséget kihasználni, melynek keretében
személyesen találkozhatunk pedagógusokkal, és mesélhetünk nekik a tevékenységünkről.
Több lépést is tettünk idén, hogy erősítsük a Haver jelenlétet elsősorban vidéken. Továbbra
is részt vettünk a 2016-ban indított Közös Nevező programban, folytattuk ( sajnos csak az év

első felében volt rá forrás) a szintén tavaly indult Szakácskönyv a Túlélésért tantermi
projektet a Gólem Színházzal partnerségben. A Centropa Alapítvány tanárképző
szemináriumán idén is bemutatkoztunk és az Uccu Alapítvánnyal közös projektünk
keretében közel kétszáz tanárral találkoztunk személyesen.
Az iskolai foglalkozásokon túl idén is részt vettünk többek között a Judafesten, a Bánkitó
Fesztiválon és a Magyar Zsidó Örökség Alapítvány Üres Padok konferenciáján. A magyar
zsidó szervezetek többségével valamilyen formában kapcsolatban voltunk idén. Többször
jártunk a Rabbiképző Egyetemen, módszertani bemutatót tartottunk többek között a Taglit
program madrich képzésén és a Mózes Ház csapatának. A Lauder Iskolával szorosabb
együttműködésbe kezdtünk, melynek keretében gyakrabban találkozunk a lauderes
diákokkal és a végzősök körében önkénteseket toborzunk. Idén összesen 6 csoportnak
tartottunk foglalkozást az iskolában.
Partnerségek, projektek
Az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvánnyal folyamatos együttműködésben dolgozunk.
Három éve fut a közös projektünk is, amelynek keretében pedagógusoknak tartunk közösen
érzékenyítő foglalkozásokat. Ennek lényege, hogy egy roma és egy zsidó fiatal
kezdeményez párbeszédet tanári karokkal. 2018-ban 15 foglalkozáson, 182 tanárral,
pedagógus hallgatóval találkoztunk. Ez a projekt 2016-ban kezdődött és 2019 őszéig van rá
biztosan forrásunk.
Az év első felében még tartott a Gólem Színházzal közös tantermi projektünk, melynek
keretében a Szakácskönyv a túlélésért című darabjuk tantermi változatához készítettünk egy drámapedagógus és néhány önkéntes részvételével- egy 45 perces foglalkozást. Ezzel
a projekttel több év alatt több ezer budapesti és vidéki diákot értünk el.
Idén is folytatódott a Centropa Magyarországgal, az UCCU-val és a Wesley iskolákkal
együttműködésben létrejövő Közös Nevező Program, melyben különböző családi hátterű,
származású, vallású és más-más településtípuson élő diákok és iskolák összeeresztése a
cél, a tanároknak tartott képzéseken és a mentorárlásukon keresztül. Ebben a projektben
egy önkéntesünk mentorként vesz részt.
A Civil Kurázsi elnevezésű – 8 oktatással, érzékenyítéssel foglalkozó szervezetet tömörítő –
programban továbbra is részt veszünk, aminek a segítségével még több diákhoz és tanárhoz
jutunk el. Tagjai vagyunk a Civilizáció elnevezésű civil érdekképviseleti szerveződésnek és
az Emberi Jogi Nevelők hálózatának is.

Önkéntesek - közösség: képzés, bekapcsolódás és aktivizálás
Most is és a jövőben is egyik kiemelt stratégiai célunk a régi önkéntesek megtartása,
aktivizálása és új önkéntesek bevonása, a haver közösség kialakítása és fenntartása. Idén 8
önkéntes volt kifejezetten aktív és tartott legalább 4 foglalkozást. 2018-ban két önkéntes
képzést tartottunk februárban és októberben, amelyeken összesen 22-en vettek részt. A
februári képzés résztvevői közül négyen már aktív önkéntesek lettek, az októberi képzés
résztvevői egyelőre hospitálnak, de körülbelül négyen tűnek közülük is
elkötelezettnek. Összességében az a tapasztalatunk, hogy egy adott önkéntes képzés után
nagyon fontos a folyamatos kapcsolattartás a potenciális önkéntesekkel és a hospitálás
időszakának végigkísérése, mert így tudjuk erősíteni a bizalmukat és a motivációjukat.
Éppen ezért, amíg sokan vannak benne ebben a folyamatban addig nincs értelme új
képzést tartani, csak, ha már a legtöbben csapattagokká váltak. Tehát a képzés létszámától
és utána hospitálásba kezdőktől függően kell eldönteni, hogy egy évben egy vagy két
képzést tartunk-e. Idén azért is döntöttünk úgy, hogy megtartjuk a második képzést is, mert
az év folyamán az aktív önkénteseink közül négyen mentek el külföldre.Terveink szerint a

következő képzés 2019 őszén lesz. Az alapozó kétnapos önkéntes képzésen kívül külön
hangsúlyt fektetünk arra, hogy az egyéb oktatási moduljainkat, megújuló foglalkozásainkat is
megismerjék, megtanulják azok az önkétesek is, akik esetleg a létrehozásában nem voltak
aktívak. Idén az Uccuval közös tanárfoglalkozásunkról és a megújult zsidó negyed sétáról
tartottunk bemutatókat, képzéseket a már tapasztaltabb önkénteseinknek. Alapvető cél, hogy
az önkénteseket minél több szinten bevonjuk a Haver életébe, törekszünk rá, hogy a
moduljaink megújításában minél többen aktívan részt vegyenek.2018-ban a zsidó negyed
sétánk megújításán dolgoztunk az önkéntesekkel valamint szakértőket bevonva. Az új séta
elkészült, még a célcsport tagjain való tesztelése van hátra. A séta megújításában 6
önkéntes vett részt aktívan, velük és más érdeklődő önkéntessel közöse, a projekt előkészítő
szakaszában másik négy szervezet sétáját néztük meg, valamint az év során több
workshoppot is tartottunk. A minden évben szokásos leányfalui elvonulásunknak is a város,
a zsidó negyed volt a központi témája. Ezen a júniusi hétvégén 12-en vettek részt az
önkéntesek közül.
Idén is közel minden hónapban tartunk csapatépítő és/vagy tapasztalatmegosztó esti
találkozókat, melyeken átlagban 6-8 önkéntes vett részt. Úgy látjuk, hogy a közösség
kovácsolás segít abban is, hogy megtartsunk és aktivizáljunk önkénteseket, de idén nagyon
megnehezítette a dolgunkat, hogy sokan külföldre mentek és sokan tervezik a jövőben
elhagyni az országot, ezért is van szükség a rendszeres toborzásra és képzésre.
Összességében az évek során kezd kialakulni egy 4-5 fős nagyjából stabil „keménymag”,
akik több folyamatban is részt vesznek. Idén újdonság volt, hogy egy berlini konferencián és
egy angliai képzésen egy-egy elkötelezett önkéntesünk képviselte az Alapítványt.

Kommunikáció, nyilvánosság
A Haver Alapítvány alapvetően három céllal fordul a nyilvánossághoz, új tanár/iskolai
kapcsolatok kiépítése, önkéntes toborzás, adomány és adó egyszázalék gyűjtése.
2018-ban kommunikációs stratégia kidolgozásba kezdtünk, célunk, hogy
profeszionálisabban több erőforrást bevonva forduljunk a célcsoportok felé. Ez a folyamat
hosszabb távú, 2019-ben még biztosan folytatódni fog. A cél elérése érdekében év végétől
felvettünk az egyik épp hospiátló leendő önkéntesünket kommunikációs gyakornoknak.
Megújúl a honlapunk és új kommunikációs tartalmakat gyártunk.
2018-ban heti két-három posztunk volt a Haver facebook oldalán, az Alapítvány munkáját
érintő témákban: zsidóság, oktatás, antiszemitizmus és Haver tevékenység. Célunk minél
több személyesebb hangvételű, a Haver életét közvetlenül érintő posztot kitenni, minél több
a Haverhoz szorosan kapcsolódó embernek hangot adni az oldalunkon. Egy év alatt 223 új
felhasználó „like-olta” az oldalunkat, aminek most már 3113 követője van. Jövő évben az új
likeok számát szeretnénk legalább megduplázni.

