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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

1 0 5 1 Budapest

József Attila utca

1.

    

0 1 0 1 0 0 1 0 2 3 0

1 2 P k 6 0 0 6 4  2 0 0 7 0 4

1 8 1 2 6 8 0 0 1 4 1

schindler erzsébet

Budapest 2 0 1 9 0 2 1 6

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.43.06



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

664 1 310

617 578

47 732

12 881 23 813

11 242 9 056

1 639 14 757

13 545 25 123

6 980 7 423

500 500

2 155 6 480

4 325 443

6 565 3 426

6 565 3 426

14 274

13 545 25 123

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.43.06



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

3 357 2 623 3 357 2 623

14 974 29 169 14 974 29 169

18 331 31 792 18 331 31 792

18 331 31 792 18 331 31 792

11 521 28 476 11 521 28 476

2 274 2 263 2 274 2 263

211 494 211 494

0 115 0 115

14 006 31 348 14 006 31 348

14 006 31 348 14 006 31 348

4 325 444 4 325 444

0 0 0 0

4 325 444 4 325 444

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.43.06



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

26 835 26 835

287 149 287 149

107 107
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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):

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Generáli 15 000 000

MVM 1 500 000

16 500 000

16 500 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.43.06



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

18 331 31 792

287 149

18 044 31 643

14 006 31 348

2 274 2 263

14 006 31 348

4 325 444

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 11.43.06



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység 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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

ovodai zsákosztás

1 év

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

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: 2019.06.01 11.43.06
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Blum Program  

2018. évi beszámoló 

 

Tizennégy éve született meg a Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány és a programja. Bácskai 

Mihály drámapedagógus unokája, Bácskai Marta álmodta meg, aki saját maga tapasztalta 

meg, hogy milyen az, amikor egy gyerek nem érzi jól magát a bőrében. A nagy 

drámapedagógus előtti tisztelgésül, a régi családi nevet életre keltve 2018 októberétől Blum 

program néven folytatja tovább munkáját az alapítvány. 

A Blum program célja, hogy minden gyerek kibontakoztathassa képességeit abban a 
közegben, amelyben él, tehát elsősorban a családban és az óvodában. A Blum olyan 
szemlélettel, programokkal, képzésekkel, ötletekkel kapcsolódik be az óvodai életbe, amely 
abból indul ki, hogy a gyerek személyiségének kibontakoztatása csak azon a sokszínű talajon 
lehetséges, amelyen ő maga létezik.  

Ahhoz tehát, hogy a Blum Program módszertana hatni tudjon, a gyerekeket magukat, a 
szüleiket és az óvodapedagógusaikat egyszerre, egy szellemben kell megszólítani. Hiszen 
akkor tud igazán egészségesen fejlődni egy kisgyerek, ha a különböző közegekben, 
amelyekben él, megközelítőleg hasonlóan gondolkodnak a testi és szellemi jóllétéről. Érvényes 
ez a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, vagy éppen a kiemelkedő képességű 
gyerekekre is.  

Az egyéni bánásmódnak, a differenciálásnak, ugyanakkor az együttlét keretein belül történő 
fejlődési lehetőségek biztosításának nagyon sok változata, módszertana van.  

Az egyik a művészetek gyakorlása. 

A Blum Programban nem az a cél, hogy - a szó hagyományos értelmében – eredendően újat 
alkossanak, hiszen nincs olyan óvoda, ami ne tűzne ki hasonló célt. A Blum program 
megoldásmódja mégis új, hiszen egy sajátos rendszert alkot, melyben a módszertani 
ismereteket felváltotta egy lehetőségrepertoár, egy gyűjtemény. Ezekben nem a készségek 
fejlesztése az egyetlen kitűzött cél, hanem a képességek és a személyiség egészének fejlődése 
is.  

A játék művészete – a művészet játéka c. konferencia 

 

Az október 19-én Nagykovácsiban megrendezett konferencián és az azt megelőző 
sajtótájékoztatón a megváltozott világ és ezért megváltozott pedagógia kihívásaira kínált 
válaszaikat osztották meg a program szakemberei az óvodai munkában érintett közönséggel, 
s mindazokkal, akik hisznek az óvodáskor kiemelt szerepében a személyiségfejlődés 
folyamatában.  
 
A konferencia célja elsősorban az volt, hogy a nagyközönséggel is megismertessük a szakmai 
eredményeket és reméljük, hogy hamarosan egyre több óvodában terjed el a Blum program 
szellemisége és eszköztára. 
A konferencián jelen voltak azok a támogatók és segítők, akik bíznak a program sikerében, akik 

magukévá tették a személetet, és társadalmi vállalkozóként jelen vannak a program életében. 

A célközönség pedig maguk az óvodapedagógusok. Elsősorban az óvodavezetők, mert ők azok, 



akik dönthetnek arról, hogy milyen mélységben és szinten tudnak csatlakozni a hálózathoz. 

Meghívott vendégek voltak a fenntartók is, hiszen az ő támogatásuk is kell a részvételhez.  

 

A konferencián elhangzott előadások témái és a műhelyfoglalkozások 

 
• Dr. Bénédicte Défontaines neurológus és Bertrand Schoentgen PhD neuropszichológus 

előadása: 
 
Eredményeinkre felfigyelt a Dr. Bénédicte Défontaines neurológus és Bertrand 

Schoentgen PhD neuropszichológus alkotta francia kutatópáros is, akik tudományos 
szempontból vizsgálták meg, hogy a gyerekkori agyi fejlődést, az értelmi képességeket hogyan 
befolyásolja a művészi tevékenység gyakorlása. A kutatás - amelynek különlegessége, hogy 
ezeket az összefüggéseket korábban nem vizsgálták ilyen kontextusban – kimutatta, hogy a 
művészeti tevékenységek fontos kognitív tényezőt képeznek ahhoz, hogy a gyerekek 
magabiztosabban sajátítsák el a helyes nyelvhasználatot, erősítik az érzékelési képességeket és 
az önkifejezést, valamint elősegítik a rugalmas és empatikus életvitel kialakulását. 

• Dr. Bakonyi Anna a program pedagógia szakértőjének előadása 

Bemutatta a Blum program kézikönyvét. Ez a kötet a program teljes tudástárát öleli fel, 
közös mű, a program minden munkatársa írt bele. A kézikönyv szemléleti megközelítést és 
gyakorlati megoldásokat tartalmaz. Mindennek célja az, hogy a program adaptálható legyen a 
csatlakozni kívánó óvodák számára. Nem cél azonban az, hogy „receptet” adjon, hiszen minden 
óvoda, benne minden pedagógus, szülő és gyerek más-és más körülmények között dolgozik. 
 

• Bitter Noémi szakmai vezető előadása 
 
Összefoglalta a Blum program teljes tevékenységi körét. Kitért a kiadványok bemutatására, 
ismertette a kézikönyvet és a konferenciára készített játéktárat. Részletesen felsorolta 
azokat az akkreditált és workshopszerűen megtartható képzéseket, amelyek a program 
esszenciáját képezik. Kitért a jelenleg is futó pályázatra, amelyben három óvoda vesz részt 

egy pilot program keretében.  
 

• Bakonyi Eszter PhD hatásmérési szakember előadása 
 
Az eddigi hatásmérések azt mutatják, hogy a Blum módszertan alapján nevelt gyerekek 

elfogadóbban, kreatívabbak és könnyebben oldanak meg olyan összetett feladatokat, 
melyekhez együttműködés és kreativitás szükséges. 
 

• Műhelyek 

A Blum program képzéseinek „mini” leképezései szerint zajlottak a délutáni műhelymunkák.  
Minden művészeti ág képviseltette magát, valamint a digitális világ és az óvodás gyerek 
viszonya, illetve a szülőbevonási technikák kerültek terítékre. A témákat elsősorban 
érzékenyítő játékokkal dolgozták fel a résztvevők mese-báb, vizuális művészetek-mozgás, 

drámajáték, zeneterápia művészeti ágakban és Információs és Kommunikációs 

Technológia témakörben. 
 



Blum hét 2018. 

 

2018. november 19-23-án szerveztük meg az országos Blum hetet. Most is játékba hívtuk 
Magyarország valamennyi óvodáját és az ovisok szüleit is: 55 000 zsákocskával segítettük a 
családok, óvodák, gyerekek együtt játszását.  

A hét meséjének kis tiritarka sün főszereplője ezerféle színű tüskével született, ráadásul még a 
szüleitől is elsodródott a nagy viharban, de sok-sok kalanddal és baráttal szegélyezett útja végén 
meglelte a családi fészkét. Otthon aztán azóta is meséli, mi minden esett meg vele és új 
barátjával, Rozmaringgal a vándorlása során. 
A mesét egy héten át mesélték az 55 000 zsákocskával ellátott, több mint 1000 óvodában, s 
minden napra jutott valamilyen érdekes játék is a tiritarka süni kalandjaival kapcsolatban.  
Hírlevelekben informáltuk azokat az óvodákat, akik nem kaptak zsákot, az anyagainkat, az öt 
napra szóló tevékenységtervezeti ötleteinkkel együtt, ingyenesen tölthették le a 
blumprogram.hu-ról. 

 

 
Dömsödi Óvoda, Süni csoport 

 
Kertvárosi Óvoda - Testvérvárosok terei Óvoda, Pécs 



Pilot program (2018. október 1. – 2019. augusztus 31.) 

 

Óvodapedagógusok körében is egyre több szó esik arról, hogy a mai élet és a mai gyerekek 
mások. Sokszor nehezebb – de mindenesetre – más velük az óvodai együttlét, a családok is 
többféle módon vannak jelen a gyerekek életében, így előfordul, hogy a velük történő 
együttműködés sem könnyű.  
 
A 21. század differenciáló pedagógiai kihívásaira és a testileg-lelkileg-szellemileg egészséges, 
flexibilis személyiség fejlődését segítő óvodapedagógiai szemléletet és (hozzá) eszköztárat 
felkínálva lehetőséget biztosítunk három magyarországi óvodának, akik halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgoznak, hogy kipróbálják, beépítsék a pedagógiai 
programjukba a Blum személyiségfejlesztő óvodapedagógiai részprogramot, mely a 
személyközpontú pedagógiára, kiemelten a művészetekre fókuszál. 
Az együttműködés az alapítvány számára lehetőséget ad esettanulmány készítésére, illetve 
kvalitatív és kvantitatív szempontok szerinti HHH-s közegben működő részprogram 
vizsgálatára. 
 

Tervezett menetrend: 

• 2018. szeptember: személyes találkozó 

• 2018. szeptember vége: óvodapedagógusi igények felmérése 

• 2018. október 19. A 21. század óvodája – A játék művészete a művészet játéka – c. 
konferencián való részvétel 

• 2018. október: I. tapasztalatszerzés a csoporttal 

• Orientációs nap és képzések 2018. nov. 17-18. és 2018. nov. 24- 25. Budapesten 
(szállás és ebéd biztosításával) 

• 2018. november/december: online platform-ba való bekapcsolódás 

• 2019. április vége/május eleje: II. tapasztalatszerzés a csoporttal 

• 2019. május/június: lezáró értékelő összejövetel Budapesten (szállással, ebéddel) 

• dr. Futó Judit vezette kutatócsoporttal folyamatos konzultációs lehetőség 

• a tapasztalatok feldolgozása Dr. Bénédicte Défontaines neurológus és Bertrand 
Schoentgen PhD neuropszichológus bevonásával 

 

 

Képzéseink 

 

Képzéseink által egy olyan összművészeti eszköztárat és tudást szeretnénk átadni az 
óvodáskorú gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, amelyből saját óvodájuk 
jellegzetességeinek megfelelően, gyermekcsoportjaik összetételének ismeretében bátran 
válogathatnak a gyermek személyre szabott személyiségfejlődése és - fejlesztése érdekében.  
  
A Blum program abból indul ki, hogy a művészeteknek terápiás hatásuk van. Az 
óvodapedagógus nem terapeuta, de munkájával el tud érni terápiás hatást is. 
Ismerhető a szakirodalomból és tudható a tapasztalatokból is, hogy a zene, az irodalom – ezen 



belül a mese –, az ábrázolás, bármilyen kézművesség, a bábjáték, a színház, a mozgás vagy 
éppen a tánc, mekkora hatással lehet az ember önfejlődésére és milyen mértékben kovácsol 
össze közösségeket, mozgat meg együttes erőket. 
Képzéseink az Oktatási Hivatal által akkreditáltak, ami többek között azt jelenti, hogy a 
képzés elvégzéséről tanúsítványt adunk, s a hétévente kötelezően teljesítendő 120 
órába/kreditbe beszámíttathatóak.  
Akkreditált képzéseink 30 órásak, emellett lehetőség van arra, hogy az egyes képzések lényegét 
egy napos workshop keretén belül, akár egy nevelés nélküli napon átadjuk az érdeklődőknek. 
Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy képzéseink során - az elméleti tudás mellett – a 
gyakorlat szerepeljen hangsúlyosabban. 
 
 
Budapest, 2019. február 15. 
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