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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt 

tekinthető meg. A Játék-Tanulás-Tudás Közhasznú Alapítvány 2011. évben a 

gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve 

egyszerűsített beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 92 ezer Ft , a saját tőke 

92 ezer Ft . A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a közhasznú 

egyszerűsített mérlegből és eredménylevezetésből. 

 

1.2. Könyvvizsgálat 

A tárgyévi beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.  

 

2. A SZERVEZET BEMUTATÁSA 

 

2.1. Elérhet őség 

A szervezet elérhetősége: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a (székhely)  

           1075 Budapest, Károly krt. 3/a (levelezési cím) 

 

2.2. Azonosító adatok 

A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Játék-Tanulás-Tudás Közhasznú 

Alapítvány besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási 

száma, azonosító adatai az alábbiak: Fővárosi Bíróság 16.Pk.60.171/2009/2.; 10.817 

(tízezer-nyolcszáztizenhét) sorszámon lett bejegyezve.  

 

2.3. Tevékenység általában 

A Játék-Tanulás-Tudás Közhasznú Alapítvány 2009-ben jött létre. Az alakulás fő 

céljai: a gyermekek általános műveltségének emelése, ismeretterjesztés, a nemzeti 

kulturális örökség megismertetése, valamint a gyermeke korai fejlesztése és 

tehetséggondozás. 
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2.4. Közhasznú tevékenység 

A szervezet 2009-ben a megalakulás idejét élte. 2011-ben tovább szélesítette 

programjait, hogy nevét és elhivatottságát minél szélesebb körben ismertté tegye. 

 

2.5. A szervezet vezetése 

A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, és a 

vezető tisztségviselők adatai az alábbiak: 

Az alapítvány alapítója magánszemély, tagjai: 

Babai Éva – kuratóriumi elnök 

Varga Enikő – kuratóriumi tag 

Bencze Mariann kuratóriumi tag 

 

2.6. Szervezeti felépítés 

A szervezet önálló részegységekre nem bontható. 

 

2.7. Tevékenység általában 

A szervezet foglalkoztatottságának főbb jellemzői az alábbiak: 2011-ben nem 

foglalkoztatott egyetlen főt sem. Tevékenységeit önkéntesekkel látta el – társadalmi 

munkában. Ugyanígy 1 fő önkéntesség keretében látta el az alapítvány 

adminisztrációs feladatait. 

 

3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

 

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást nem vett igénybe. A személyi 

jövedelemadó 1 %-ának az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználására 

nem volt még jogosult. Tárgyévben a szervezet nem kapott állami támogatást 

pályázati úton. 

 

4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

 

Előző évhez képest a Játék-Tanulás-Tudás Közhasznú Alapítvány tartaléka 

(vagyona) 31 ezer Ft  összeggel nőtt. Az induló tőke tárgyévben 200 ezer Ft  volt. A 

szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is 
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használja közcélú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben 

jelentésünk 2. sz. melléklete mutatja be. 

 

5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében közhasznú feladatainak 

ellátásához és megvalósításához még nem adott juttatásokat. Az erről szóló 

jelentésünk 3. sz. mellékletében látható. 

 

6. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPBÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEIT ŐL 

KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 

Tárgyévben szervezetünk nem kapott támogatást pályázati úton. Magánszemélyektől 

0 ezer Ft támogatást kapott. Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 500 ezer Ft  

összeget, közhasznú szervezettől pedig 0 ezer Ft -ot, közhasznú feladataink 

ellátásához. A kapott támogatások részletes bemutatását az 4. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

7. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

 

Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása 0 Ft volt. Szervezetünk tisztségviselői 

minden ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes tevékenység keretében végezték az 

alapítvánnyal kapcsolatos tevékenységüket. Részletezés az 5. sz. mellékletben. 

 

8. KÖZHASZNÚ CÉL TELJESÜLÉSE – KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  

 

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznúsági tevékenységét a 

tárgyévben közhasznú céljainak megfelelően látta el.  

A Játék-Tanulás-Tudás Közhasznú Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét 

mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem 
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anyagi, természetbeni, illetve társadalmi önkéntesség tekintetében segítséget 

nyújtott. 

 

9. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZÁMOLÓ 

 
Az Alapítvány megalapítását a Mi MICSODA Klub létrejötte és működtetése tette 

szükségessé 2009 tavaszán, mely óta folyamatos közhasznú tevékenysége 

gyermekprogramok szervezése. 

Az Alapítvány célja, hogy ismeretterjesztő, interaktív programokat szervezzen a 

Történelem-Természet-Tudomány-Technika négyes fogatának témakörében, 

szakértők és partner intézmények bevonásával. 

Tagjaink száma 2011-re közel 10.000 főre nőtt, a facebookon 350-en követik a Mi 

MICSODA klub, 2000-en a LOGICO és 450-en a minivilág oldalát. Honlapjainkról, 

hírleveleinkből folyamatos tájékoztatást kapnak rendezvényeinkről és 

vetélkedőinkről. 

Az Alapítvány az alapszabályában megfogalmazott céljai szerint látta el működését: 

kulturális és ismeretterjesztő tevékenységet látott el, ahol a gyermekek képesség- és 

készségfejlesztésével foglalkozott:  

• Májusban Mi MICSODA klubnapot tartott a Füvészkertben, ismeretterjesztő és 

készségfejlesztő játékokkal, kézműves programokkal. 

• Támogatta a hátrányos helyzetű gyerekek elhelyezésével foglalkozó 

intézményeket könyvadományokkal. 

• Alapítványunk két egyhetes tábort szervezett a Füvészkertben és egyet a 

Jókai-kertben, melyeken összesen közel 58 gyermek vett részt. 

• Levelező versenyt szerveztünk a 3-4. osztályos tanulók számára, melyre 

budapesti és vidéki csapatok jelentkeztek. A verseny 2 fordulós volt, témája 

Magyarország, Európa és a természet védelme volt. A verseny döntőjére 

2011. május 9-én került sor a Természettudományi Múzeum Semsey 

termében. 

• A Tessloff-Babilon Kiadó könyves rendezvényein gyerekeknek szóló játékos 

ismeretterjesztő programokat szervezett, amellyel oktató-felvilágosító 

munkáját folytatta. 
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Az Alapítvány működteti a Mi MICSODA Klub honlapját, ahol hetente friss cikkeket, 

híreket olvashatnak a gyerekek. Heti illetve havi online kvízjátékainkon a könyveket, 

múzeumi belépőket nyerhettek a helyesen válaszolók. Honlapunkat havonta 

megközelítően 10.000-en látogatják, és ez a szám folyamatosan emelkedik. 

Alapítványunk programjában szerepel, hogy eszközökkel, képzéssel és 

együttműködéssel támogat tanárokat, művészeti csoportokat. Ennek jegyében hozta 

létre partnerhálózatát. 

 

MI MICSODA KLUBKÁRTYA ÉS PARTNERINTÉZMÉNYEINK  

 

2009-ben tagjaink részére klubkártyát bocsátottunk ki, amelyet bárki igényelhet, és 

ingyenesen megkap. Ezzel a klubkártyával változatos kulturális szórakozási 

lehetőséget kínálunk számukra: elsősorban múzeumokba, színházakba, 

kiállítóhelyekre, a hagyományápolást szem előtt tartó kulturális intézményekbe, 

tájházakba, füvész- és állatkertekbe, vadasparkokba, várakba, játszóházakba és 

egyéb kulturális rendezvényekre nyernek így kedvezményes belépést. 

Tapasztalataink alapján tudjuk, hogy tizenéves klubtagjaink lelkes „múzeumjárók”, 

programlátogatók. 

Jelenlegi partnereink: 

Kertek, állatkertek 

1. Fővárosi Állat-és Növénykert és Alapítványa 

2. Alcsúti Arborétum 

3. ELTE Füvészkert 

4. Budakeszi Vadaspark 

5. Nyíregyházi Állatpark 

6. Pécsi Állatkert  

7. Szegedi Vadaspark  

8. Tropicarium-Óceanárium 

Múzeumok 

1. Budapesti Történeti Múzeum 

2. Hidasi Falumúzeum és Tájház 

3. Ibafai Pipamúzeum 

4. Hírközlési Múzeum Alapítvány, Postamúzeum 

5. Janus Pannonius Múzeum, Pécs 
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6. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 

7. Közlekedési Múzeum 

8. Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont 

9. Magyar Nemzeti Múzeum 

10. Országos Földtani Múzeum 

11. Petőfi Irodalmi Múzeum 

12. Polaris Csillagvizsgáló 

13. Rendőrség-történeti Múzeum 

14. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 

15. Természettudományi Múzeum 

16. A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

17. Thury-vár 

18. Újpesti Lepkemúzeum 

19. Városlődi Falumúzeum és Német Nemzetiségi Tájház 

20. Zászlómúzeum, Budapest 

Színházak 

1. Kolibri Színház 

2. RS9 Színház  

Egyéb 

1. Hagyományok Háza 

2. Bringóhintó 

3. Orczy Kalandpark 

Partnereinkkel állandó együttműködést alakítottunk ki, közös rendezvényeket, 

internetes vetélkedőket rendezünk. 

 

 

Budapest, 2012. április 10. 

 

     
Babai Éva 

az Alapítvány 
kuratóriumának elnöke 

 


