
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-31 17:58:26. Érkeztetési szám: EB00608589

01 Fővárosi Törvényszék

Jobb Veled a Világ Alapítvány
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forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  17 .02 .52



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-742

2021. 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 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 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 2 0 5 2 8

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  17 .02 .52



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Jobb Veled a Világ Alapítvány

Adatok ezer forintban

1 404 7 864

1 404 7 864

39 058 25 807

14 394 1 575

24 664 24 232

68 4

40 530 33 675

19 114 21 415

400 400

16 625 18 715

2 089 4 846

-2 546

4 568 12 231

4 568 12 231

16 848 29

40 530 33 675

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  17 .02 .52



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Adatok ezer forintban

137 137

133 953 184 041 21 176 133 953 205 217

133 952 184 041 133 952 184 041

3 25 3 25

133 956 184 203 21 176 133 956 205 379

133 909 184 203 133 909 184 203

78 009 111 930 23 510 78 009 135 440

48 762 53 622 48 762 53 622

1 041 4 882 1 041 4 882

3 972 8 849 212 3 972 9 061

83 74 83 74

131 867 179 357 23 722 131 867 203 079

131 867 179 357 131 867 179 357

2 089 4 846 -2 546 2 089 2 300

0 0

2 089 4 846 -2 546 2 089 2 300

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  17 .02 .52



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Jobb Veled a Világ Alapítvány

Adatok ezer forintban

523 424 523 424

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  17 .02 .52



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-742

2021. 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,családok,felnőttek

107500

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  17 .02 .52



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Jobb Veled a Világ Alapítvány

Adatok ezer forintban

vezető tisztségviselő juttatása 12 000

12 000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  17 .02 .52



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Jobb Veled a Világ Alapítvány

Adatok ezer forintban

133 956 205 379

523 424

133 433 204 955

131 867 203 079

48 762 53 622

131 867 179 357

2 089 2 300

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  17 .02 .52



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 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.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  17 .02 .52



 
 

Jobb Veled a Világ 2021! 
A Jobb Veled a Világ Alapítvány már 9 éve a szülők, pedagógusok, gyerekek mentális jóllétének 
erősítésén dolgozik. Mára már több olyan programot is létrehoztunk, amelyek egyedülállóak a 
magyar oktatás területén. 

Boldogságóra program 2021 

https://www.boldogsagora.hu/  

A Boldogságóra program az egyik legsikeresebb mentálhigiénés program az országban, amely 2021-
ben a 8. tanévet kezdte meg olyan elkötelezett iskolaigazgatókkal, óvodavezetőkkel, pedagógusokkal, 
akik a pozitív pszichológia eredményeit felhasználva dolgoznak azon, hogy a nehézségekkel 
megküzdeni tudó, azokban is lehetőséget látó fiatalokat kísérjenek útjukon az óvodákban és az 
iskolákban. 

Boldog Óvoda és Iskola pályázat 2021 

A program keretein belül évről-évre pályázatot írunk ki oktatási intézmények számára a Boldog 
Óvoda vagy Boldog Iskola cím elnyerésére. Így volt ez a 2021/22-es tanévben is, amikor ismét, közel 
1500 óvoda vagy iskola nyilvánította ki szándékát arról, hogy ehhez a közösséghez akar tartozni, ez 
azt jelenti, hogy a Boldogságóra programban 2021-ben is már több mint 100.000 gyerek és 7500 
pedagógus vett részt. 

Boldogságóra digitálisan 

A világunkban bekövetkező változásokra még 2020-ban gyorsan reagáltunk, és kiváló nevelési 
szakembereik kifejlesztették a program digitális lábát, amivel a programban részt vevő 
pedagógusoknak segítettek abban, hogy a megváltozott körülmények között se maradjanak a 
gyerekek boldogságóra nélkül 2021-ben sem. 

Köszöntjük a hónap pedagógusát és a hónap csoportjait 

2021-ben is megmaradtak azok a Boldogságóra programban meglévő események, amiket nagyon 
szeretnek a résztvevők. Hónapról-hónapra megválasztjuk a Hónap Pedagógusát és a Hónap 
Csoportjait, amelyekről itt, a magazin hasábjain adunk hírt. 

Bemutatjuk a 2021 november hónapot, ahol megtekinthető a díjazottak munkái: 
https://pozitivpedagogia.hu/gratulalunk-a-honap-boldogsagoras-csoportjainak-6/ 
https://pozitivpedagogia.hu/gratulalunk-a-honap-boldogsagoras-pedagogusainak-4/  

Jobb Veled a Világ Tábor 2021 

2021. június 23-án elkezdődött a nyári táborunk első napja! 
3 csapat érkezett a táborba - elsősök, másodikosok és negyedikesek – akik fantasztikus dalokkal 
készültek a csapat bemutatkozóra. A rendkívüli melegben élveztük a medence hűsítő erejét, és már a 
tábor elején minden gyerek kapott egy-egy vízipisztolyt ajándékba. Külön kis csoda számunkra, hogy 
a hálafalunk már az első estére megtelt. 



 
A vacsora után kézművesedés kezdődött, ahol barátságkarkötő mellett legyező készült a meleg ellen 
és számos csodálatos szív alakú állatka. Este még fergeteges diszkó party is volt, komoly 
tánctehetségek mutatkoztak be. A napot a csend hallgatásával, esti mesével és közös altatóval 
zártuk, a csendben hallottuk ahogy, a szomszéd tanyán terelték haza az állatokat, a kolomp hozzánk 
is elhallatszott. 

A második nap reggele frissítő tornával indult, majd délelőtt Boldogságórás élmény forgóval telt az 
idő, vegyes csapatokat alakítottunk a résztvevő csoportokból. 5 állomáson 5 témához kapcsolódóan 
játszottak a gyerekek, és a tábori füzetkébe megkezdődött a jóságpecsét gyűjtés. Az volt a cél, hogy a 
tábor végéig 1000 pecsétet gyűjtsünk közösen. Délután boldogságórás szimbólumokat készítettünk 
só liszt gyurmából. 

Az utolsó este Kincsvadászat és tábortűz várta a gyerekeket. A forróság sem lankasztotta a 
kedvünket, a gyerekek nagyon élvezték a tábor mind a három napját. 

Boldogságóra mentorprogram 

2021-ben mentorprogrammal segíti a Jobb Veled a Világ Alapítvány mindazokat a pedagógusokat, 
akik most csatlakoztak a programhoz vagy csak kérdéseik vannak egy-egy témakör, gyakorlat 
kapcsán. A mentorprogram célja, hogy a programban régóta részt vevő oktatási szakemberek 
válaszaikkal, tapasztalataik megosztásával segítsék társaikat. 

A 2021/22-es tanévet 12 mentorral indítottuk el, akik az év végi közös megbeszélésünkön lelkesen 
számoltak be az eddigi mentoros élményeikről. Mentoraink ezen az aloldalon mutatkoznak be: 
http://www.boldogsagora.hu/mentorok  

Boldogságóra támogatott képzések 

A mentorprogram mellett tovább zajlottak a Boldogságóra program nagy sikerű támogatott 
akkreditált képzései, 2021-ben 25 képzésen összesen 432 pedagógus vehetett részt ingyenesen az 
MNB által támogatva. Az S.C. Johnson támogatásának köszönhetően pedig további 2 képzést tudtunk 
megtartani, márciusban egy online és októberben egy személyes részvételű képzést, melyeken 
összesen 24 fő vett részt. 

Erősségközpontú Oktatási Program 

https://ekop.hu/  

A 2021-22-es tanév legnagyobb sikere egyértelműen az Erősségközpontú Oktatási Program (EKOP), 
amelynek eredményeképpen több száz pedagógust ismertettünk meg az erősségközpontú oktatási 
szemlélettel. Ez az egészen új gondolkodásmód olyan forradalmi változásokat hozhat az oktatásban, 
ami egész nemzedékekre hatással lehet.  

A 2021/22-es tanévet végül 85 intézmény és ezen belül összesen 250 pedagógus kezdte el. A 
pedagógusok először egy 30 órás akkreditált képzést végeztek el, mely 100%-ban online zajlott, a 
saját tempójukban sajátíthatták el a pedagógusok a szakmai alapokat és szerezhettek saját élményt 
az erősségek használatáról az erősségkihívások segítségével. 

A 30 órás képzés alatt kétszer tartottunk online konzultációt korosztályonkénti csoportokra bontva, 
ahol bátran feltehették a folyamat során felmerült kérdéseiket, tisztázhattuk a bizonytalan részeket. 
A konzultáción kapott visszajelzéseket figyelembe véve még menetközben folyamatosan alakítottunk 



 
a képzési folyamaton, hogy minél inkább a pedagógusok igényeit, az ő hatékony tanulási 
folyamatukat szolgálhassa. 

A képzést követően egy egész tanéven keresztül fogjuk a pedagógusok kezét, miközben ők a 
gyerekekkel közösen fedezik fel saját és a gyerekek erősségeit és fejlesztik azokat különböző játékos 
eszközökkel. A cél az, hogy az erősségközpontú szemlélet észrevétlenül eresszen gyökeret a 
pedagógusok pedagógiai gyakorlatában. Az alapokat letettük, kíváncsian várjuk a magok szárba 
szökkenését. 

Egy-két visszajelzés azoktól, akik már megismerkedtek az EKOP-al: 

„A tanulás élménye volt a képzés legkellemesebb élménye. Hogy úgy vehettem végre részt egy 
képzésen, ahogy még soha (pedig 30 éve vagyok a pályán): tanulni a tudás megszerzéséért, s nem a 
pontokért. Úgy röppentek el a gép előtt az órák, hogy észre sem vettem. Inspiráló, lelkesítő, gazdagító 
volt, hálásan köszönöm!” 

„Nagyszerűen bemutatta az erősségeket, jók voltak a feladatok, jók voltak a szemléltető videók, 
érthetőek, alaposak és nagyon szemléletesek, igényesek. Köszönöm, hogy részt vehetek a 
programban.” 

„Jól felépített, tudományosan alátámasztott információkkal és személyes tapasztalatokkal is 
tarkított, élménydús előadások. Jól szerkesztett írásos segédanyagok, összefoglaló táblázatok, remek 
eszközök! Nagyon jó volt a személyes kapcsolattartás is, figyelmeztettek a program megkezdésére, az 
időbeosztásra. Azt hiszem, ez eddigi életem legjobb továbbképzése, ahol valóban azt kapom, amire 
szükségem van. Köszönöm!” 

„A csoportunkba járó gyerekek már az első foglalkozás után használták az új kifejezéseket, a pozitív 
tulajdonságok és erősségek megnevezéseit. Mi felnőttek is tudatosabban használjuk a pozitív 
megerősítéseket, dicséretekkor változatosabban fejezzük ki magunkat.” 

Konferenciák 2021 

2021-ben két olyan ingyenes, online konferenciát is szervezett a Jobb Veled a Világ Alapítvány, amely 
eredményeképpen több százezer letöltéssel, közel 70.000 regisztrált felhasználónak tudtak mentális 
segítséget nyújtani. 

Boldogság Világnap Konferencia 

A hagyományosan március 20-án, a Boldogság Világnapján tartott ingyenes online konferencia 
Nehézségből fejlődés, veszteségből nyereség címmel reflektált a világot foglalkoztató legégetőbb 
mentális kérdésekre. 

A március 20-án, a Boldogság Világnapján elhangzó előadások a mindennapi stresszel és kihívásokkal 
szemben alkalmazható leghatékonyabb stratégiákat mutatták be annak érdekében, hogy a nehéz 
helyzetekből is győztesként kerüljünk ki. 

A konferenciára videóüzenetet küldött Barbara Frederickson, egyetemi professzor is. 

Ő a Nemzetközi Pozitív Pszichológiai Társaság volt elnöke, az észak-kaliforniai Chapel Hill Egyetem 
pszichológia tanszékének professzora, vezető oktatója. Az Érzelem Tudományi Társaság 
megválasztott elnökeként legfőbb kutatási területe a pozitív érzelmek, amelyekről munkásságával 
bebizonyította, hogy óriási szerepet játszanak a jóllét és az egészség fenntartásában. 



 
 

A konferencia fő előadója Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, 
szupervízor, professor emerita volt. 

A magyar klinikai pszichológia és pszichoterápia talán legmeghatározóbb egyénisége, aki élete 
minden pillanatát a körülötte lévő világ jobbá tételének szenteli. 

II. Pozitív Pedagógia és Nevelés Konferencia 

November 13-án tartotta a Jobb Veled a Világ Alapítvány a II. Pozitív Pedagógia és Nevelés 
Konferenciát, amely idén is hatalmas népszerűségnek örvendett. Közel 15.000 regisztrált 
konferencialátogató volt és az előadások össznézettsége elérte az 50 ezret. 

Az elhúzódó járványhelyzet komoly mentálhigiénés kihívás elé állította az emberiséget. Talán még 
soha nem volt akkora szükségünk a pozitív pszichológia eszközeire, mint manapság. Talán még soha 
nem volt annyira nehéz megőrizni a mentális egészségünket, mint most. Sajnos kijelenthető, hogy 
2020 és 2021 a lelki megpróbáltatások évei szülőknek, pedagógusoknak és gyermekeknek egyaránt. 

A neves hazai és külföldi előadók olyan pozitív mentális egészségfejlesztési stratégiákat mutattak be, 
amelyekkel a rizikótényezőket felszámolhatjuk, a negatív hatásokat feloldhatjuk. 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által szervezett konferenciák célja az volt, hogy kapaszkodókat adjon 
az élet mentális kihívásaihoz. A meghívott előadók rengeteg olyan gyakorlati tippel és stratégiával 
készültek, amelyek segítségével az emberek megőrizhetik vagy épp helyreállíthatják az elmúlt 
időszakban kibillent lelki egyensúlyukat. 

Pozitív Pedagógia és Nevelés Konferencia Kötet II. 

A konferenciához kapcsolódóan ismét kiadtunk egy konferenciakötetet Pozitív Pedagógia és Nevelés 
Konferencia Kötet II. címmel, melyben 35 neves szakértő járta körül a pozitív pedagógia 
tudományterületét. Konferenciánk a pozitív nevelésre épít, amelyben a pozitív pszichológia 
eszközeinek a mindennapi nevelési módszereinkbe történő integrálásával találkozhatunk. Kötetünk 
célja pedig ezen értékrend és az ezen alapuló kultúra közvetítése, a már működő jó gyakorlatok és 
különböző kutatási eredmények bemutatása az óvodától a felsőoktatásig. Kötetünkben huszonkét 
szerzőtől olvashatnak programismertetéseket, kutatási beszámolókat, teoretikus és gyakorlati 
írásokat, amelyek témaválasztásukat tekintve a pozitív pszichológia eredményeivel rokoníthatók, 
ahhoz kapcsolódnak. 
https://pozitivpedagogia.hu/wp-
content/uploads/2021/11/ppnp_2021_konferenciakotet_2_final_final.pdf  

Magyarország Boldogságtérképe 

2021-ben is elkészült Magyarország boldogságtérképe Prof. Oláh Attila vezetésével. A kutatás 
eredményeképpen minden évben megtudjuk, hogy melyik a legboldogabb magyar város, és azt is, 
hogy hol vannak még ebben a kérdésben fejleszteni való területek. A kutatási eredményeket a sajtó 
és a városok lakói egyaránt nagy érdeklődéssel várják évről-évre. 

 
 
 



 
 
Bővebben a boldogságtérképről: 
https://pozitivpedagogia.hu/boldogsagterkep-es-ami-mogotte-van/  

A Jobb Veled a Világ Alapítvány idén is mindent megtett azért, hogy hatékonyan, legjobb tudása 
szerint járuljon hozzá világunk jobbá tételéhez. 

SZJA 1% 
Alapítványunk javára 2021-ben is érkezett felajánlás magánszemélyek részéről. A személyi 
jövedelemadó 1%-nak adózók által történt felajánlásából a fenti programok megvalósítását 
finanszíroztuk az Alapítvány céljainak, küldetésének megfelelően. 

 

Hálás szívvel mondunk köszönetet a fenti programok megvalósítását biztosító Napcsillag Kft-nek, aki 
kiemelt támogatója Alapítványunknak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Közhasznú jelentés 2021 
 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
A Jobb Veled a Világ Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)  2021. évben gazdálkodásáról a 
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. A mérleg főösszege 33.675 e Ft, a saját tőke 21.415 e Ft. A részletes kimutatás 
jelentésünk melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból, 
közhasznúsági és kiegészítő mellékletből áll. 

 

 

 

 

2. BEVÉTELEK 
 

Vállalkozási tevékenységből származó bevétele:          21.176 e Ft 

Közhasznú tevékenység bevétele:       137 e Ft 

Gazdálkodó szervezetek által nyújtott támogatások        141.555 e Ft 

Magánszemélyektől érkezett adományok                582 e Ft 

SZJA 1% feljánlás       424 e Ft 

MNB támogatás              34.802 e Ft 

Egyéb bevételek                6.678 e Ft 

Pénzügyi műveletek bevételek                    24 e Ft  

          

Összesen:               205.379 e Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK 
 

Eszközök: 

 

Immateriális javak         0 e Ft 

Tárgyi eszközök              7.864 e Ft 

Követelések              1.575 e Ft 

       Pénzeszközök záró állomány:      24.232 e Ft 

       Aktív időbeli elhatárolások        4 e Ft 

 

Összesen eszközök:           33.675 e Ft 

 

Források: 

Induló tőke     400 e Ft 

Tőkeváltozás/eredmény:          18.715 e Ft 

       Tárgyévi eredmény alap- 

tevékenységből 

(közhasznú tevékenységből):         4.846 e Ft 

(vállalkozási tevékenységből):      -2.546 e Ft 

Rövid lejáratú kötezelettség:         12.231 e Ft 

 

Passzív időbeli elhatárolás:                   29 e Ft 

 

Összesen források:            33.675 e Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Vállalkozási tevékenységből származó bevétele:          21.176 e Ft 
Közhasznú tevékenység bevétele:       137 e Ft 
Gazdálkodó szervezetek által nyújtott támogatások        141.555 e Ft 
Magánszemélyektől érkezett adományok                582 e Ft 
SZJA 1% feljánlás       424 e Ft 
MNB támogatás              34.802 e Ft 
Egyéb bevételek                6.678 e Ft 
Pénzügyi műveletek bevételek                    24 e Ft  
          
Összesen:               205.379 e Ft 

 

 

 

 

 

Alaptevékenység: 

Anyagjellegű ráfordítások     111.930 e Ft 

Személyi jellegű ráfordítások                    53.622 e Ft 

Értékcsökkenési leírás                4.882 e Ft 

Egyéb ráfordítások           8.849 e Ft 

Pénzügyi művelek ráfordításai               74 e Ft 

Összes ráfordítás:                    179.357 e Ft 

Vállalkozási tevékenység: 

Anyagjellegű ráfordítások     23.510 e Ft 

Személyi jellegű ráfordítások                           0 e Ft 

Értékcsökkenési leírás                     0 e Ft 

Egyéb ráfordítások            212 e Ft 

Pénzügyi művelek ráfordításai               0 e Ft 

Összes ráfordítás:                  23.722 e Ft 

 

 

 

 



 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány a 2021. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott. 

 

 

 

5. TÁMOGATÁSOK 
 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány 2021. évben gazdálkodó szervezetektől, magánszemélyektől és 
az MNB-től részesült támogatásban. 

 

 

 

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány a 2021. évben a vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatást, 
munkabérben részesült, melynek éves összege: 12.000 ezer Ft. 

 

 

 

 


