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Alapozó Terápiák A. Közhasznúsági jelentés 

 

1. Számviteli beszámoló 

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 

1.2. Könyvvizsgálat 

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

2. A szervezet bemutatása 

2.1. Elérhetőség 

A szervezet elérhetősége: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 49. 

 

2.2. Azonosító adatok 

Az Alapozó Terápiák Alapítvány más szervezetnek nem tagja, önálló alapítvány, melyet a Fővárosi 
Bíróság vett nyilvántartásba, 6112.-es szám alatt, adószáma: 18081132-1-43. 

2.3. Tevékenység általában 

Alapítványunk olyan szakemberek képzésének, továbbképzésének, illetőleg olyan fejlesztő módszerek 
oktatásának, ismeretterjesztésének szervezésének támogatása, indítása, az oktatást kiegészítő egyéb 
tevékenység körében Magyarország egész területén, valamint a határon kívüli területeken 
pályáztatással, vagy célzott támogatással akik, 

� Óvodás korban, (5 éves kortól) mozgásügyetlen, (szenzomotoros koordinációs zavar) 
gyermekek készségének fejlesztése, ugyanezen korcsoportból dyslexia veszélyeztetett vagy 
kezességet még nem választott (jobb bal) gyermekek kezelésének elősegítése, támogatása 

� Iskolás korcsortban (6-14 éves korig) dyslexiás (olvasásgyenge), dysgraphiás (helyesírás 
gyenge) továbbá mozgásfejlődésben elmaradt gyermekek kezelésének és fejlesztésének 
elősegítése 

� 14 éves korig POS (pszichoorganikus szindrómás) „organikus eredetű figyelemzavar 
túlmozgással” gyermekek kezelésének elősegítése, támogatása 

� Olyan gyermekek terápiájának és képzésének támogatása, akik enyhe fokban értelmi 
akadályozottak és/vagy mentálisan retaldáltak 

foglalkoznak. 

 

Napjainkban egyre több olyan gyermek van, akinél az idegrendszer érése elmaradt az elvárttól, vagy 
nem egyenletes vagy/és nem megy végbe kellő időben. Ennek oka lehet öröklési sajátosság, szülés 
előtti, alatti, utáni, főleg oxigénhiányt okozó károsodás, környezeti ártalom, szellemi-érzelmi, 
szemészeti, fül-orr-gégészeti sérülések és sok eset van olyan, amelyben az okot nem ismerjük. 

Ha ezekkel a gyermekekkel az érésbeli elmaradottságok vagy részképesség hiányt kezelő terápia során 
újra végigjáratjuk az idegrendszeri érés főbb fejlődési lépcsőfokait, akkor fenti elv alapján kifejlesztett 
terápiákkal az idegrendszeri érési folyamat mintegy mégegyszer beindítható, és eredményesebb 
fejlettségi állapot érhető el. 
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2.4. Közhasznú tevékenység 

A szervezet tárgyévben közhasznú tevékenység keretében azon pedagógusok, pszichológusok, 
logopédusok, gyógytornászok, továbbképzését végezte 45 óra keretében, akik már elvégezték az 
„Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére” akkreditált 
tanfolyamunkat.  

A terapeuta-képzést sajátélmény programmal egészítettük ki, hogy még jobban felkészült terapeuták 
dolgozhassanak a rászoruló gyermekekkel. 

A régebben végzetteknek szakmai továbbképzéseket szerveztünk négy témakörben. Két új 
továbbképzési témát is kidolgoztunk az év során: Differenciálás és az Alapozó Terápia izomtani háttere 
témájában, amelyek már részei voltak a továbbképzési tervünknek.  

A régebbi videós anyagainkat digitalizáltuk, hogy a jövőben is bemutatható legyen.  
A 120 órás akkreditált képzésünket alapítványunk vállalkozási tevékenységként végezte, ahol idén is 
biztosítottuk két intézmény pedagógusának az ingyenes képzést.  
 
A tanfolyam ideje alatt húsz gyermek térítésmentes vizsgálatát végeztük el, és problémájával 
kapcsolatban tanácsot adtunk. A gyermekek nagyobb része a Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon 
és Gyermekotthon tanulóiból került ki. 

Egész év folyamán, folyamatos szakmai tanácsokkal, konzultációkkal segítettük a nálunk végzett 
hallgatókat.  

2.5. Szervezeti felépítés 

A szervezet önálló részegységekre nem bontható. 

A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzője: 

Alapítványunk kuratóriuma 6 tagból áll. Melynek vezetője: Dr. Marton-Dévényi Éva. Alapítványunk 
vezetését a kuratórium látja el. 

A kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okirat szerinti működését, gondoskodik egyúttal az 
alapítvány vagyona, az alapító okiratban rögzített célok szerinti felhasználásáról, meghatározza a 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról. 

2.6. Foglalkoztatottak 

A szervezet a tárgyidőszakban 1 főt foglalkoztatott. 

3. A vagyon felhasználása 

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: 
 
Vagyoni helyzet alakulása 

 Változás 
Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban 

Induló tőke 100 100 0 0.00 

Tőkeváltozás 6 153 9 683 3 530 57.37 

Vállalkozási eredmény 509 211 - 298 -58.55 

Közhasznú tevékenység eredménye 3 022 1 400 -1 622 -53.67 
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4. Költségvetési támogatások felhasználása 

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi 
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra. 

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 

A tárgyévi kiadások fedezetéül részben költségvetési támogatás szolgált. 

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

5.1. Bevételek 

Kapott támogatások 

Az Alapozó Terápiák Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti 
bontásban az alábbi táblázat: 
 
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként 

Támogató Összeg 
(1000HUF) 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 212 
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0 
Helyi önkormányzatok és szervei 0 
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 
Alapító 0 
Más forrás 0 

Összesen: 212 
 

Pályázati úton elnyert támogatások 

A szervezet a tárgyévben az NCA-ORSZ-10-0635 pályázatával 800.000.-Ft, vissza nem térintendő 
támogatást nyert főállásban foglalkoztatott dolgozója bruttó bérének finanszírozásához. Az elnyert 
összegből 2010-ben 490.000.-Ft került felhasználásra, a fennmaradó 310eFt-ot 2011-ben használtuk fel. 

Valamint 2010-ben került átutalásra a pályázat kiírójától a 2009-ben nyert működési pályázat, még át 
nem utalt része, 194eFt. 

Tagdíjból származó bevételek 

A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. 

Közhasznú tevékenység bevételei 

Az Alapozó Terápiák Alapítvány közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi 
táblázat: 
 
Közhasznú tevékenység bevételei 

Jogcím Összeg 
(1000HUF) 

Tanfolyam 908 
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Jogcím Összeg 
(1000HUF) 

Tanfolyami segédanyagok 182 

Összesen: 1 090 
 

Egyéb közhasznú bevételek 

A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Közhasznú tevékenység egyéb bevételei 

Jogcím Összeg 
(1000HUF) 

Kapott kamatok 350 
Egyéb bevételek 300 

Összesen: 650 
 

Vállalkozási tevékenység bevételei 

Az Alapozó Terápiák Alapítvány vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi 
táblázat: 
 
Vállalkozási tevékenység bevételei 

Jogcím Összeg 
(1000HUF) 

Terapeuta tanfolyam 12 739 
Összesen: 12 739 
 

5.2. Kiadások 

Cél szerinti juttatások 

A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások 

Juttatás Összeg 
(1000HUF) 

Brunszvik Teréz Alapítvány 64 
Szív hangja Alapítvány 15 
Kós Károly Alpítvány 310 
Pozítiv 2 
Menő Manó Alapítvány 300 
Összesen: 691 
 

Vezető tisztségviselők juttatásai 

A szervezet vezető tisztségviselői kuratóriumi munkájukért a tárgyévben semmiféle juttatást nem 
kaptak. 
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Közhasznú tevékenység működési költségei 

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek 
elszámolásra. 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

Az Alapozó Terápiák Alapítvány vállalkozási tevékenysége tárgyévi ráfordításai az általános szabályok 
szerint kerültek elszámolásra. 

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 

Közhasznúsági cél teljesülése 

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú 
céljának megfelelően látta el. 

6. Köszönetnyilvánítás 

6.1. Köszönet a támogatóknak 

Az Alapozó Terápiák Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének 
ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 


