
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-31 12:05:58. Érkeztetési szám: EB00533888

01 Fővárosi Törvényszék

Jobb Veled a Világ Alapítvány

0 1 0 1 0 0 1 1 6 0 2 2 0 2 0

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  03 .01 .41



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

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

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 2 0

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

Jobb Veled a Világ Alapítvány

1 1 6 1 Budapest

Kenéz utca

29.

    

0 1 0 1 0 0 1 1 6 0 2

1 0 0 0 P k 6 0 2 2 9  2 0 1 2

1 8 2 9 5 2 2 5 2 4 2

Bagdi Annabell Melinda

Budapest 2 0 2 0 0 9 2 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  03 .01 .42



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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Jobb Veled a Világ Alapítvány

2 094 1 404

23

2 071 1 404

26 178 39 058

3 806 14 394

22 372 24 664

4 68

28 276 40 530

17 025 19 114

400 400

21 106 16 625

-4 481 2 089

10 945 4 568

10 945 4 568

306 16 848

28 276 40 530

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  03 .01 .42



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. 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

Jobb Veled a Világ Alapítvány

120 120

167 331 133 953 167 331 133 953

167 329 133 952 167 329 133 952

3 3 3 3

167 454 133 956 167 454 133 956

167 454 133 909 167 454 133 909

119 018 78 009 119 018 78 009

41 327 48 762 41 327 48 762

1 669 1 041 1 669 1 041

9 901 3 972 9 901 3 972

20 83 20 83

171 935 131 867 171 935 131 867

171 935 131 867 171 935 131 867

-4 481 2 089 -4 481 2 089

-4 481 2 089 -4 481 2 089

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  03 .01 .42



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Jobb Veled a Világ Alapítvány

611 523 611 523

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  03 .01 .42



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

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

Jobb Veled a Világ Alapítvány

1 1 6 1 Budapest

Kenéz utca

29.

    

1 0 0 0 P k 6 0 2 2 9  2 0 1 2

0 1 0 1 0 0 1 1 6 0 2

1 8 2 9 5 2 2 5 2 4 2

Bagdi Annabell Melinda

Jól-lét állapotot fokozó programok és rendezvények

iskola, óvoda, kórházak, idősek otthona, család, felnőt

107000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  03 .01 .42



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Jobb Veled a Világ Alapítvány

vezető tisztségviselő jutattása 12 000 12 000

12 000 12 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  03 .01 .42



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Jobb Veled a Világ Alapítvány

167 454 133 956

611 523

166 843 133 433

171 935 131 867

41 327 48 762

171 935 131 867

-4 481 2 089

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  03 .01 .42



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Jobb Veled a Világ Alapítvány

Hátrányos helyzetű térségek mentálhigiéniás képzése

MNB

2020.02.01-2021.01.31.

29 888 000

24 974 000

24 974 000

29 888 000

0

29 888 000

0

29 888 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  03 .01 .42



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Jobb Veled a Világ Alapítvány

Működési költségek, Boldogságórák és Erősségközpontú Oktatási Program fejlesztési költségek

Napcsillag Kft.

2020. év

105 315 338

105 315 338

105 315 338

105 315 338

105 315 338

105 315 338

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  03 .01 .42



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Jobb Veled a Világ Alapítvány

Boldogságóra képzés és szakmai csomag biztosítása

SC Johnson Kft.

2020. év

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  03 .01 .42



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Jobb Veled a Világ Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .01  03 .01 .42



 

 
1

Éves jelentés 2020 
A Jobb Veled a Világ Alapítvány a 2020-as évre három fő célt tűzött ki maga elé: 

• a Boldogságóra programban résztvevő intézmények és pedagógusok megtartását 
és támogatását 

• egy vadonatúj program, az Erősségközpontú Oktatási Program pilot verziójának 
elindítását  

• programok kidolgozását a szülők és családok számára is 

A legtöbb tevékenységünk ennek megvalósítását szolgálta, de a koronavírus okozta 
pandémiás helyzet új kihívások elé is állított minket, aminek következtében a 
programjaink nagy részét online platformra kellett áthelyezni, ami új lehetőségeket is 
megnyitott számunkra. 

I. BOLDOGSÁGÓRA PROGRAM 

A Boldogságóra program eredményei a 2020-as évi célkitűzéseink alapján teljesültek, sőt 
túl is szárnyaltuk azokat, hiszen amellett, hogy az intézmények nagy részét meg tudtuk 
tartani, még növekedni is tudtunk.  

A Boldog Óvoda és Iskola hálózat tovább bővült, több mint 1.400 pályázat érkezett, 
amelyekből 1.485 pályázatot értékeltünk sikeresnek, azaz a 2020/2021-es tanévben közel 
ezerötszáz intézmény lett a hálózatunk tagja. 

Boldogságórák számokban: 1.500 intézmény, 100.000+ tanuló, 7.000+ pedagógus. 

Határtalan öröm számunkra, hogy évről-évre növelni tudjuk a programhoz csatlakozó 
oktatási intézmények számát és a korábbi csatlakozók nagy részét is meg tudjuk tartani. 

A Boldog Óvoda és Iskola címátadó ünnepséget és a 2019-ben útjára indított szakmai 
napokat összevontan, rendhagyó módon, online tartottuk meg 2020 novemberében, 
amelyre közel 16.000-en csatlakoztak.  

Hónap győztesek 

Hagyományainkhoz híven minden hónapban továbbra is kiválasztottuk a hónap 
pedagógusait és csoportjait, akiknek az elismerő oklevelet a karantén időszak alatt most 
online küldtük ki, nem kis meglepetést és nagy boldogságot okozva a kiválasztottaknak. 
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Fogadj örökbe egy Boldog Óvodát vagy Iskolát! kampány 

2020-ban is folytatódott a Fogadj örökbe egy Boldog Óvodát vagy Boldog Iskolát! 
programunk, melynek keretein belül az S.C. Johnson Kft. két intézményt is támogatott 
Komárom-Esztergom megyében. Összesen 20 pedagógusa vehetett részt a 30 órás 
akkreditált képzésünkön és az intézmények 122 tanulója számára volt lehetőségünk 
munkafüzetet is biztosítani a támogatásnak köszönhetően. Hálásak vagyunk! 

Boldogságóra szakmai turné 2020 

A tavalyi tapasztalatokkal gazdagodva idén újra elindultunk a szakmai turnéra, hogy jóval 
több szakmai gyakorlatot beépítve mutassuk be a boldogságórás és érdeklődő 
pedagógusoknak, hogy hol tartunk most a Boldogságóra program fejlesztésében, 
gazdagításában.  

Idén először szülők is részt vehettek az eseményen és első kézből tapasztalhatták meg a 
program pozitív hatását. A szakmai napokon izgalmas előadásokat hallhattak a résztvevők 
neves pszichológusok tolmácsolásában, majd pedig workshopokon vehettek részt, ahol 
óvodás, alsós-felsős és középiskolás korosztályok külön-külön, boldogságórás és 
érdeklődő pedagógusok pedig együtt mélyedhettek el a boldogságórák módszertanában, 
és oszthatták meg egymással tapasztalataikat. 

A karantén helyzet miatt négy szakmai napot tudtunk megtartani Egerben, Őrben, 
Békéscsabán és Veszprémben.   

Egerben és Békéscsabán Kozma-Vízkeleti Dániel családterapeuta várta az érdeklődőket 
legendásan jó hangulatú előadásaival. Pedagógusoknak „Megterhelődés, kiégés és 
megelőzése” címmel, szülőknek pedig „Mit hozunk otthonról? Családi mintáink – és mit 
kezdünk velük” címmel tartott előadást a rendezvényeken. A szakmai napok másik fő 
előadója, Dr. Magyaródi Tímea, az ELTE adjunktusa volt, aki a pedagógusoknak szóló 
előadásában az erőforrásaink építéséről, szülőknek szóló előadásában pedig az önismeret 
fontosságáról beszélt a hallgatóságnak. 

A pandémiás helyzet miatt több helyszínen elmaradt a szakmai napok megtartása, de a 
több mint 800 fő jelentkezőnek nagyszabású online konferencián való részvételt 
biztosítottunk ezzel kárpótolva őket. 

Boldogság Világnap – március 20. 

Ezen a napon minden évben arra kérjük a Boldog Óvodákat és Iskolákat, hogy 
ünnepeljenek együtt. Készüljenek programokkal és vonják be az egész intézményt, 
gyerekeket, pedagógusokat, intézményi dolgozókat a közös ünneplésbe. Az ünneplésen 
felhívva a figyelmet a világnapra és arra, hogy milyen fontos a saját és gyerekeink mentális 
jóllétére való odafigyelés. Illetve javasoltuk, hogy kinyitva a Boldogságórákat egy nyílt 
órára, vagy nyílt Boldogság Napra mutassák meg a szülőknek és érdeklődő 
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pedagógusoknak is a módszer sajátosságait. Ehhez mi segítségképpen készítettünk egy 
részletes forgatókönyvet tele színes ötletekkel a nap, vagy akár egy egész hét 
megszervezéséhez is, amelyhez ingyenesen tettük közzé a pedagógusok számára az 
anyagokat. Bár a nyílt boldogságórák és a személyes együtt ünneplés elmaradt a járvány 
miatt, több pedagógus az otthonoktatás keretein belül is megemlékezett a világnapról a 
gyerekekkel. 

Hála rajz- és verspályázat 

A 2019/20-as tanév a Hála éve volt a Boldogságóra programban, így a már hagyományos 
versíró és rajzpályázatunkat idén ebben a témában hirdettük meg! 

Persze a kiíráskor még nem sejtettük, hogy milyen nagy szükség lesz ebben az időben arra, 
hogy a hálánkat ki tudjuk fejezni! Így pályázataink még aktuálisabbá váltak. 

A pályázaton részt vehettek óvodások, alsó és felső tagozatos iskolások, valamint 
középiskolások is. 

A beérkezett több száz fantasztikus alkotás közül kerültek ki a győztes pályaművek, az 
eredményhirdetésre pedig rendhagyó körülmények között, egy Facebook Live 
bejelentkezés keretein belül került sor május 29-én, a Gyereknap hetén, ahol a győztes 
rajzokat egy videóklipbe rendezett online kiállításon mutattuk be, a győztes verseket 
pedig gyerekszínészek tolmácsolásában hallgathattuk meg. 

Az eredményhirdetés videója itt tekinthető meg: 

https://www.facebook.com/boldogsagora/videos/246817196652923/  

Karrierprogram 

Kidolgoztunk egy olyan komplett karrierprogramot, amely a boldogságórás pedagógusok 
közösséggé formálódását és együttműködését segíti és amelyet bárki, aki elhivatottnak 
érzi magát, megvalósíthat a Boldogságóra programon belül. 

Mentorprogram 

A karrierprogram első lépcsője a Boldogságóra Mentorpedagógus minősítés elnyerése. A 
mentorprogram elindításával egy összetartó, egymást segítő szakmai hálózatot 
szeretnénk létrehozni, amelyben a tapasztalt boldogságórás pedagógusok bemutató 
órákkal, hospitálással segítik az újonnan a programhoz csatlakozó pedagógusokat. A 
minősítés elnyerésére szakmai pályázatot hirdettünk 2019 év végén, melyre közel 40 
pályázat érkezett be, közülük választottuk ki azokat, akik részt vehetnek a mentori 
feladatokra felkészítő képzéseken. Az első képzést 2020 áprilisára hirdettük meg, de a 
járvány helyzet miatt el kellett halasztanunk, bízunk benne, hogy 2021-ben ezt 
pótolhatjuk. 
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Jobb Veled a Világ Tábor 

Június 25-27. között tábort szerveztünk négy, a boldogságórákon részt vevő csoport 
számára. Azok közül az osztályok/csoportok közül esett rájuk a választásunk, akik minden 
témában feltöltöttek beszámolót, és tanáraik, tanítóik valamelyik hónapban a hónap 
pedagógusa címet is megkapták. 
68 diák és kísérőik voltak a vendégeink a csemői Tamás tanyán, mely idén új tábori 
helyszínként debütált.   
A táborban a gyerekek sok-sok közös élményben vehettek részt. Az egyik nagy kedvenc a 
Boldogságóra élményforgó volt, melynek minden állomásán egy-egy boldogságórás 
témakörrel találkozhattak a gyerekek, így például a Célok állomáson saját céljaikkal 
foglalkoztak, rajzoltak, célba dobósat játszottak. Egy következő állomáson a 
nézőpontváltást gyakorolhatták játékos feladatok segítségével. Végén pedig az 
Optimizmus nevű állomáson optimista szemüvegen át tekintettek a saját lebeszélő 
hangjaikra, pozitív, megerősítő üzenetekkel vívtak hógolyó csatát és sok-sok erősséget 
gyűjtöttek saját magukról. 
A tábor fénypontja természetesen Bagdi Bella fantasztikus koncertje volt, amit óriási 
izgalommal vártak a gyerekek. A koncertet közös Tábortűz és Kincsvadászat követte: a 
csapatoknak négy helyszínen kellett feladványokat, rejtvényeket megoldani, közösen 
rájönni a megoldásokra, majd minden csapat egy számmal tért vissza a tábortűzhöz, és a 
négy számból kellett rájönniük, hogy milyen kód nyitja a széfet, amit a kincs őre őrzött, 
végül a gyerekek leleményességének köszönhetően hamar kinyílt a széf ajtaja és mindenki 
megkapta a jól megérdemelt jutalmat. 

A tábortűz körül énekeltünk, és ezzel zártuk a pénteki napot. A táborban Öröm-olimpiát 
is tartottunk, mindenki figyelmesen kereste és jegyezte a napok folyamán az apró örömeit 
és az esti tábortűznél a bajnokokat is felavattuk, a tábori füzetben pedig szorgalmasan 
gyűjtögették a Jóság Pecséteket, hogy a tábor végére 1500 pecsétet gyűjtsenek közösen, 
nagy nyeremények fejében! 

Támogatott boldogságóra képzések 

A Magyar Nemzeti Bank támogatásának köszönhetően 2020. augusztus 24. és 2020. 
december 11. között 17 képzés megtartásával összesen 256 fő pedagógus számára tudtuk 
biztosítani a részvételt az alapítvány által kidolgozott 30 órás akkreditált képzésen.  

A három napos képzésen a pedagógusok szakmai segítséget kaptak az alapítvány által 
kidolgozott élménypedagógiai módszertan hatékony alkalmazásához, elsajátították a 
pozitív pedagógiai szemlélet alapelveit, illetve olyan gyakorlatok végzésére kaptak 
lehetőséget, mely szakmai tudatosságukat, érzelmi intelligenciájukat fejlesztette, 
miközben önismeretüket növelte. A képzésen minden pedagógus önkéntesen vehetett 
részt. A résztvevők a módszertanhoz tartozó szakmai csomagot is megkapták. 
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A 2020-as évben nagyon megnehezítette a képzések megtartását a kialakult 
járványhelyzet, de mindent megtettünk azért, hogy a pedagógusoknak segítsünk 
átvészelni ezt a helyzetet és segítsük őket továbbra is mind a boldogságórák 
megtartásában, mind a kialakult helyzet kezelésében. 

A legtöbb képzés augusztusban zajlott le, de a második hullám okozta szigorítások miatt 
képzéseinket online formában tartottuk meg. Szerencsére a résztvevők ezt is örömmel 
fogadták pozitívan értékelték. 

II. JOBB VELED A VILÁG OTTHON KAMPÁNY 

Az otthonoktatás beköszöntével a Jobb Veled a Világ Otthon kampány keretein belül egy 
olyan akciótervet dolgoztunk ki, mellyel két fő célcsoportunkat, a pedagógusokat és a 
szülőket szerettük volna abban segíteni, hogy az otthonlétre való átállás 
gördülékenyebben menjen, a karantén időszaka pedig minél örömtelibb, 
kiegyensúlyozott legyen számukra. Két külön csomag született, a Jobb Veled a Világ 
Otthon Ötlettár a családok, a Boldogságóra Online Feladatbank pedig a pedagógusok 
számára. 

A Jobb Veled a Világ Otthon Ötlettár 

2020. március 23-tól minden nap egy-egy ötlettárat publikáltunk a 
www.boldogsagora.hu/jobbveledavilagotthon weboldalon három különböző korosztály, 
az óvodások, kisiskolások és kamaszok számára a családi jóllét növelésére, hogy 
könnyebben küzdjenek meg a helyzet adta kihívásokkal és egy hosszútávon ható 
megküzdési repertoárt építhessenek ki. Minden hétnek megvolt a külön tematikája, az 
adott téma bemutatását a hét elején publikált bevezető cikkben közöltük, illetve minden 
héten közzétettünk egy családi kihívást, melyben egész hetes feladatra invitáltuk a 
családokat.  

Eredmények: 

33 napi ötlettárat, összesen 86 gyakorlatot publikáltunk. 

A legmagasabb elérésű bejegyzést több mint 1100-an osztották meg a Facebook-on és 
közel 11000 megtekintése volt az oldalnak a kampány időszaka alatt, mely 2020. március 
20-tól június 1-ig futott. 

Boldogságóra Online Feladatbank 

2020. március 23-án megosztottunk a boldogságórás pedagógusokkal egy online 
feladatbank csomagot, majd pedig létrehoztunk egy weboldalt, ahol hetente frissülő 
gyakorlatcsomagot érhettek el nemcsak a boldogságórás, de az érdeklődő pedagógusok 
is ingyenesen a https://boldogsagora.hu/feladatbank oldalon. Célunk ezzel olyan 
gyakorlatok kidolgozása és közzététele volt, melyek online kiadhatók és/vagy 
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elvégezhetők, hogy a pedagógusok továbbra is be tudják csempészni az oktatás 
megváltozott körülményei között is a boldogságórás témaköröket a gyerekekkel való 
közös munkába. 

Eredmények: 

Összesen 65 gyakorlatot tettünk közzé az oldalon négy különböző korosztály, tehát az 
óvodás, alsós, felsős és középiskolás korosztály számára, valamint egy külön 
feladatgyűjteményt a tanulásban akadályozott gyerekekkel foglalkozó pedagógusok 
számára is. 

Boldogságóra LIVE 

Május hónapra napi beszélgetéssorozatot terveztünk, mely során hétköznaponként 
rendszeresen bejelentkeztünk a Boldogságóra Facebook oldalán olyan beszélgetésekkel, 
melyek a pedagógusok és a család szerepét tárgyalták a kialakult karantén helyzetben, 
illetve olyan a boldogságórás gyakorlatokat, technikákat, tanácsokat mutattunk be, 
melyek segíthetnek a helyzettel való megküzdésben, két alkalommal pedig Pozitivity 
társasoztunk élőben a közönséggel. 

Eredmények: 

11 élő bejelentkezést tartottunk, többek között olyan neves szakemberekkel, mint Prof. 
Dr. Bagdy Emőke, Kozma-Vízkeleti Dániel, Dr. Magyaródi Tímea, Rambala Éva és Vida 
Ágnes. 

Összesen közel 90 000-en látták ezeket az online beszélgetéseket. 

III. KOWALSKY MEG A VEGA klippályázatot hirdettünk: 

Hatalmas megtiszteltetés ért minket azáltal, hogy a Kowalsky meg a Vega zenekar a 
Boldogságóra program mellé állt azzal, hogy hozzájárultak, hogy a „Lehetetlen nincs” c. 
dalukra készítsünk egy olyan klipet, ami a boldogságórás gyerekek bátorító üzeneteiből 
áll össze. 

Célunk ezzel a kezdeményezéssel az volt, hogy a boldogságórás gyerekekkel bátorító 
üzeneteket küldhessünk a Lehetetlen nincs című dalon keresztül az egészségügyben 
dolgozóknak, a kórházban fekvő betegeknek, de a gyerekek küldhettek bátorító 
üzeneteket olyan családtagjaiknak, barátaiknak, akikkel most nem tudnak találkozni. 

Több mint 1000 fotó érkezett, és mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy 
valamilyen módon mindenki, aki képet küldött benne lehessen a klipben. 

A klip itt érhető el: 

https://youtu.be/ORs1DEtT9vE 
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Egyéb megmozdulások a kampány során 

Bagdi Bella, az alapítvány elnöke videóban üzent a boldogságórás pedagógusoknak a 
Boldogság világnapján: 

https://youtu.be/I3Az1tZ9Rp4  

Áprilisban pedig zenés relaxációt tartott gyerekeknek a Boldogságóra Facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/970166923039626/videos/1657456934404429/  

Mások is üzentek a pedagógusoknak és szülőknek a Facebook oldalunkon a karantén 
időszakában: 

Kozma-Vízkeleti Dániel üzenete: https://youtu.be/ZSzfgCyKvtg   

Magyaródi Tímea üzenete: https://youtu.be/aOHC6Yb5izI 

IV. MAGYARORSZÁG BOLDOGSÁGTÉRKÉPE 2020 

Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjával együttműködésben Prof. Dr. Oláh 
Attila vezetésével 2020. március 20-ra a Boldogság Világnapjára a 2019 április és a 2020 
március 10 közötti időszakban végzett internetes vizsgálataink alapján az idén is 
elkészítettük Magyarország Boldogságtérképét. 

A statisztikai elemzéseket Prof. Vargha András végezte. A 2019-2020-as térkép 
megrajzolásánál sztenderdizált, pszichometriailag hiteles kérdőívekkel mértük fel a 
magyar lakosság jóllét szintjét, mentális egészségét és pszichológiai immunitását. 

Hagyományainkhoz híven az eredményeket a Boldogság világnapján publikáltuk. 

Bővebb információ:  

http://boldogsagprogram.hu/magyarorszag-boldogsagterkepe-2020/   

V. ERŐSSÉGKÖZPONTÚ OKTATÁSI PROGRAM 

A 2020/21-es tanévben a Boldogságóra program mellett elindítottuk az Erősségközpontú 
Oktatási Program pilot verzióját is, amely egy olyan, a pozitív pszichológián belüli 
erősségközpontú módszertanon alapul, amellyel segíthetünk a gyerekeknek és a 
fiataloknak felfedezni és használni az erősségeiket, valamint kifejleszteni az 
alkalmazáshoz szükséges alapvető készségeket.  

A program a Martin Seligman és Christopher Peterson által meghatározott 24 
karaktererősségre épül. 

A program kivitelezéséhez szükséges szakmai anyagokat folyamatosan biztosítottuk a 
jelentkezők számára, amelyeket szabadon alakíthattak saját kreativitásuk 
felhasználásával. 
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A programban való részvétel egyik feltétele volt a 30 órás akkreditált képzésen való 
részvétel, melyet a járványhelyzetre való tekintettel online tartottunk meg. Több mint 60-
an végezték el és viszik tovább a programot a tanév során.   

VI. EGYÉB EREDMÉNYEK 

Ingyenes módszertani segédeszközök 

Mindeközben további ingyenes anyagokkal, „A pozitív nevelés alapjai” című minikurzussal 
és „Pozitív pedagógiai eszköztárral” támogatjuk a szülők és pedagógusok munkáját. 

Megújulás alatt a nemzetközi weboldalunk 

Fejlesztés alatt áll a  Boldogságóra program nemzetközi weboldala, ahol angol nyelvű 
tájékoztató anyagok állnak az érdeklődők rendelkezésére: 
https://www.worldhappinesslessons.com/  

Több ezer taggal bővült a Facebook-közösségünk 2020-ban és új 
nevünk lett 

A Boldogságóra program Facebook oldalának új neve a Pozitív Pedagógia és Nevelés 
Program lett, közösségünk a virtuális térben is folyamatosan nő, most már 30 ezren 
követnek minket a Facebook-on is.  

SZJA 1% 

Alapítványunk javára 2020-ban 522652 Ft 1%-os felajánlás érkezett. A személyi 
jövedelemadó 1%-nak adózók által történt felajánlásából a fenti programok 
megvalósítását finanszíroztuk az Alapítvány céljainak, küldetésének megfelelően. 
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Közhasznú jelentés 2020 

 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)  2020. évben gazdálkodásáról a 
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves 
beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 40.530 e Ft, a saját tőke 19.114 e Ft. A részletes 
kimutatás jelentésünk melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti 
eredménykimutatásból, közhasznúsági és kiegészítő mellékletből áll. 

 

 

 

 

2. BEVÉTELEK 

 

Közhasznú tevékenység bevétele:            0 e Ft 

Gazdálkodó szervezetek által nyújtott támogatások     101.812 e Ft 

Magánszemélyektől érkezett adományok          1.329 e Ft 

SZJA 1% feljánlás        523 e Ft 

MNB támogatás            24.974 e Ft 

Egyéb bevételek              5.315 e Ft 

Pénzügyi műveletek bevételek          3 e Ft   
        

Összesen:           133.956 e Ft 
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3. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK 

 

Eszközök: 

 

Immateriális javak         0 e Ft 

Tárgyi eszközök            1404 e Ft 

Követelések           14394 e Ft 

       Pénzeszközök záró állomány:    24664 e Ft 

       Aktív időbeli elhatárolások     68 e Ft 

 

Összesen eszközök:         40530 e Ft 

 

Források: 

Induló tőke     400 e Ft 

Tőkeváltozás/eredmény:         16625 e Ft 

       Tárgyévi eredmény alap- 

tevékenységből 

(közhasznú tevékenységből):         2089 e Ft 

 

Rövid lejáratú kötezelettség:          4568 e Ft 

 

Passzív időbeli elhatárolás:          16848 e Ft 

 

Összesen források:                    40530 e Ft 
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4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

 

Közhasznú tevékenység bevétele:           0 e Ft 

Gazdálkodó szervezetek által nyújtott támogatások     101.812 e Ft 

Magánszemélyektől érkezett adományok          1.329 e Ft 

SZJA 1% feljánlás        523 e Ft 

MNB támogatás            24.974 e Ft 

Egyéb bevételek              5.315 e Ft 

Pénzügyi műveletek bevételek          3 e Ft   
        

Összesen:           133.956 e Ft 

 

Anyagjellegű ráfordítások     78009 e Ft 

Személyi jellegű ráfordítások               48762 e Ft 

Értékcsökkenési leírás             1041 e Ft 

Egyéb ráfordítások        3972 e Ft 

Pénzügyi művelek ráfordításai          83 e Ft 

Összes ráfordítás:             131867 e Ft 

 

 

 

 

5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány a 2020. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott. 

 

 

 

6. TÁMOGATÁSOK 

 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány 2020. évben gazdálkodó szervezetektől, magánszemélyektől 
és az MNB-től részesült támogatásban. 
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7. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány a 2020. évben a vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatást, 
munkabérben részesült, melynek éves összege: 12.000 ezer Ft. 

 

 

 


