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Közhasznúsági melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 

 

1. A szervezet azonosító adatai 

 

név:  Hiperaktív Alapítvány 

székhely: 2083 Solymár, Mező u. 10. 

bejegyző határozat száma: Pk.60249/1999/1. 1999.08.24. 

nyilvántartási szám: AM 1770. Pest Megyei Bíróság 

képviselő neve: 

 
Dobos Andrea Beáta 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Az alapítvány Alapító okirata alapján legfontosabb tevékenysége a sajátos nevelési igényű 

(más fogyatékos), illetve a tanulásban akadályozott, hátrányos helyzetű gyermekek, szüleik és 

a velük foglalkozó szakemberek megsegítése. Ezen cél megvalósítása érdekében az alapítvány 

2005-ben létrehozta, és azóta fenntartóként működteti a Tüskevár Iskolát, mely megteremti az 

integráció lehetőségét az érintettek számára. 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

közhasznú tevékenység megnevezése: 
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely: 

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti 

köznevelésről 4. § 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: 

10 és 21 év közötti életkorú gyermekek és 

fiatalok, akik az iskola ötödiktől tizenkettedik 

évfolyamainak tanulói, és családtagjaik  

a közhasznú tevékenységből részesülők 

létszáma: 

Tanulók: 118 fő, 

Szülők, családtagok: mintegy 450 fő 

 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A 2012-es évben is a Tüskevár Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Gimnázium 

fenntartása volt az alapítvány kizárólagos tevékenysége. A 2012/2013-as tanévre az iskola 

létszáma meghaladta a 100 főt, ami a fenntartóra az intézmény működtetésén kívül további 

feladatokat rótt. A jogszabályi változások komoly munkát jelentettek az alapítvány számára, 

mivel új működési engedélyről kellett gondoskodnia. Rendkívül fontos volt, hogy a Nemzeti 

Erőforrások Minisztériuma újabb öt évre szóló közszolgáltatási szerződést – amellyel egyben 

el is ismeri eddigi munkánkat – kötött az alapítvánnyal, amely 2017-ig biztosítja a szakértői 

bizottságok által iskolánkba kijelölt 32 gyermek ellátását. Sajnos a Fővárosi Önkormányzat 

korábbi támogatása a második félévtől megszűnt, így az iskola igen nehéz finanszírozási 

helyzetbe került. Az iskolaszék továbbra is támogatja az iskola vezetésének javaslatait a 

finanszírozás átalakítására. A 2012. év eredménye a szakmai munka elismerésén túl, hogy a 

további működés esélyét, az iskola fennmaradásának lehetőségét nem veszítettük el. 

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás célja 

Tőkeváltozás/eredmény -3837 
Negatív mérleg szerinti 

eredmény 
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* 

Vadaskert Iskoláért Alapítvány-támogatás    243 0 

Szakmai kutatási tevékenység támogatása 1.230 0 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

- 0 0 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

összesen: 
0 0 

 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

B. Éves összes bevétel 52.920 52.557 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott 

részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 

törvény alapján átutalt összeg 

844 528 

D. közszolgáltatási bevétel 15.369 11.723 

E. normatív támogatás 31.639 31.707 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, 

illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 
  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 5.068 8.599 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 52.789 56.394 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 0 76 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 52.789 53.303 

K. Adózott eredmény 131 -3.837 

L. A szervezet munkájában közreműködő 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvénynek megfelelően) 

0 0 

 

Erőforrás-ellátottság mutatói 

 

                             Mutató teljesítése 

 

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]  Nem 

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

Társadalmi támogatottság mutatói          Mutató teljesítése 

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

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

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

* Adatok ezer forintban. 

 

 

Budapest, 2013. május 31. 


