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1. Az Alapítvány bemutatása
A Magyar Prevenciós Alapítványt a Fővárosi Bíróság 2009-ben a 14.Pk.60.694/2009/2.számú
bírósági végzéssel, mint önálló jogi személyt nyilvántartásba vette.
Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. A Fővárosi Bíróság 2009. november 3án a fenti számú nyilvántartásba vételi végzéssel egyidejűleg minősítette közhasznúvá az Alapítványt.
Az Alapítvány cél szerinti besorolása: oktatási tevékenység
Az Alapítvány célja: Pozitív mintákon, felvilágosító anyagokon és képzéseken keresztül
ösztönözze az egyéni, családi és társadalmi problémák (pl. drog- és mértéktelen alkoholfogyasztás,
cigarettázás, tanulási- és kommunikációs nehézségek) elkerülését, valamint elősegítse azok
megelőzését, illetve kezelését. Az Alapítvány továbbá támogat és szervez olyan interaktív és komplex
szociális, mentális egészségügyi és primer prevenciót elősegítő programokat, melyek ráirányítják a
fiatalok és felnőttek figyelmét a tartalmas célok és építő tevékenységek fontosságára, mint például
művészet, tudásfejlesztés és sport.
Az Alapítvány céljai részletezve a következők:
 Az „Együtt egy drogmentes Magyarországért” mozgalom szervezésének és működtetésének
támogatás, amely mozgalom elemeiben a kábítószer-probléma visszaszorításának társadalmi
tudatosságát kívánja elősegíteni.
 Kimagasló sport, művészeti és tájékoztató programok rendezésén keresztül figyelemfelhívás
az egészségtelen életvitel és a káros szenvedélyek veszélyeire (drogfogyasztás, mértéktelen
alkoholfogyasztás stb.), valamint pozitív minta bemutatása és erősítése az egészséges életmód
hangsúlyozására.
 Nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés célzatú képzések, szemináriumok
szolgáltatása és szervezése egyének és csoportok részére.
 Az általános emberi boldogság támogatása, a célképzés, személyes sikerek, önkifejezés,
kreativitás, sporttevékenység előtérbe helyezésével.
 A társadalom erkölcsi alapjainak erősítése: tisztesség, becsület, tolerancia, együttműködés
nyomatékosítása.
 Az alapvető emberi jogok ismertté tétele és megerősítése, fellépés például a diszkrimináció,
családon belüli erőszak ellen.
 Globális társadalmi problémákra történő figyelemfelhívás, mint környezetszennyezés,
természetvédelem.
 Köztiszteletben álló hírességek, vezetők és szakemberek bevonása a közös munkába, hogy
saját hitelükkel és eredményeikkel pozitív mintaként és követendő példaként álljanak a
közösségek és magánszemélyek előtt.
 Az Alapítvány céljaival összhangban lévő csoportok országos hálózata létrehozásának és
működtetésének támogatása, ami az Alapítvánnyal koordináltan lehetőséget ad a kistérségi
összefogásra és a lokális együttműködésre.
 Más szervezetek által szervezett rendezvényeken való megjelenés, ahol a rendezvény célját és
üzenetét erősítheti saját üzenetével és annak közönségét is felvilágosíthatja, együttműködésre
ösztönözheti.
 A Magyarországon már sikerrel alkalmazott módszerek és eredmények megosztása a
szomszédos országokkal, hogy ott is hasonló eredményeket lehessen elérni.

Az Alapítvány a céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
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 Adományokat és támogatásokat gyűjt.
 Konferenciák, előadások, tanfolyamok és szemináriumok szervezésében közreműködik.
 Programok, fesztiválok, koncertek, kiállítások, rendezvények és versenyek szervezését
elősegíti, azokat támogatja.
 Szorosan együttműködik hasonló célkitűzésű állami és civil szervezetekkel, hatóságokkal
vagy egyénekkel, tapasztalatot cserél képzéssel vagy egyéb formában, illetve anyagi és
szervezési támogatást nyújt számukra.
 Könyvek, folyóiratok, brosúrák, ruhadarabok, ajándéktárgyak, zenei CD-k és filmek
szerkesztését, kiadását és terjesztését elősegíti.
 Mások által szerkesztett és kiadott szakmai tájékoztató füzetek vagy filmek kiadásához és
terjesztéséhez hozzájárulhat.
 Kutatás és adatgyűjtés révén tanulmányok készítését biztosítja, azok kiadásában és
terjesztésében közreműködik.
 Információs, segítségnyújtási és tanácsadási céllal interaktív internetes weboldalt, valamint
internetes és telefonos fórumot üzemeltethet.
 Széleskörű aláírásgyűjtési akciókat szervez.
 Pályázatokat ír ki, valamint pályázik.
 Közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, vállalkozási
tevékenységet folytat.
 Drogmegelőző, felvilágosító, egészséges életmódra nevelő és oktató előadásokat,
csoportfoglalkozásokat szervez és tart iskolákban, gyermek- és ifjúságvédelmi intézetekben és
más intézményekben (szociálisan hátrányos helyzetű tanulók és felnőttek részére is), valamint
ezekhez is kapcsolódó gyermek- és ifjúsági rendezvényeket szervez és lebonyolít.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az Alapítvány a tárgyévben vállalkozói tevékenységet nem folytatott.

2. Az Alapítvány számvitelével kapcsolatos fontosabb információk
Az Alapítvány a tárgyévben egyszeres könyvvitelt vezet, mely alapján egyszerűsített beszámolót
készít.
A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési ár.
Az Alapítvány a tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenési leírását lineáris leírási
módszerrel, a várható élettartam és a társasági adóról szóló törvény előírásai figyelembevételével
állapítja meg. A törtévi leírás az üzemben töltött napokkal arányosan kerül megállapításra.
A 100.000.-Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök a használatbavételkor egy összegben
leírásra kerülnek.
Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Alapítvány
székhelyén előre egyeztetett időpontban. Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai
igénybe vételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és Internet
honlapján (www.drogmentes.hu) tájékoztatja a nyilvánosságot (ezzel kapcsolatos további részletek az
alapító okiratban találhatóak).

3. Az Alapítvány 2011. évi számviteli beszámolója (mérleg és eredménylevezetés)
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A Magyar Prevenciós Alapítvány a 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 1.294 ezer Ft, a saját tőke 592 ezer Ft. A beszámoló az 1. sz. mellékletben látható, mely az
egyszerűsített mérlegből és a közhasznú egyszerűsített eredménylevezetésből áll.

4. Költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatos információk
A tárgyévben az Alapítvány állami támogatást nem kapott.

5. Az Alapítvány bevételeivel kapcsolatos információk
Az Alapítvány bevételei 2011-ben legfőképpen pénzbeli adományokból valamint konferencia
részvételi díjból származtak.
Kapott adományok összege:
Konferencia részvételi díjak:
Egyéb bevételek (bankkamat stb.):
ÖSSZESEN:

2.348 eFt
204 eFt
19 eFt
2.571 eFt

6. A vagyon felhasználásával kapcsolatos információk
Az Alapítvány legjellemzőbb költségei a következők voltak:
Irodaszer, nyomtatvány:
Irodabérleti díj:
Telefonköltség:
Internet költsége:
Élelmezés költségei (a Maraton ideje alatt):
Bankköltség:
Postaköltség:
Szállásköltség:
Különféle egyéb költségek:
ÖSSZESEN:

30 eFt
60 eFt
47 eFt
30 eFt
1.140 eFt
10 eFt
365 eFt
419 eFt
194 eFt
2.295 eFt

Az Alapítvány tárgyévi pénzügyi eredménye: + 276 eFt.
Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról a 2. számú melléklet összefoglaló táblázatot tartalmaz az
előző évhez viszonyított adatokkal.

7. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Alapítvány a 2011. évben nem nyújtott cél szerinti juttatást, s mivel 2010. évben sem nyújtott a
szervezet cél szerinti juttatást, így az előző évhez képest nem történt változás (mindkét évben nulla
ennek összege), ezért erről nem mellékelünk részletező táblázatot.
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8. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
A tárgyévben az Alapítvány nem kapott költségvetési támogatást.

9. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások bemutatása
A szervezet vezető tisztségviselői 2011. évben juttatásban nem részesültek. 2010. évben sem volt
ilyen címen juttatás, így ebben sem történt változás az előző évhez képest, ezért erről nem mellékelünk
részletező táblázatot.

10. A közhasznú
tevékenységről)

tevékenységről

szóló

rövid

tartalmi

beszámoló

(tárgyévi

a.)
2011-ben a Magyar Prevenciós Alapítvány az Együtt egy drogmentes Magyarországért
Mozgalommal közösen szervezte meg a 10. Drogmentes Magyarországért Maratont, mely a
legnagyobb drogellenes rendezvény Magyarországon, egy olyan 42 napos és 2100 kilométeres futás,
mely az ország 19 megyéjén áthaladva viszi el a hírt minden egyes magyar emberhez: lehet tenni
valamit a drogok problémájával kapcsolatban!
A jubileumi Drogmentes Magyarországért Maraton eredményei:
 Több mint 95.000 embert értünk el személyesen a drogmentesség üzenetével
 A 20 fős csapat és a hozzájuk csatlakozó 20.600 futó, összesen több mint 21.500
kilométert teljesített;
 46.000 összegyűjtött aláírás sürgeti a
(„Drogmegelőző oktatást minden gyereknek!”)

drogprobléma

valódi

megoldását

 Drogmentes életet fogadva 27.500 gyerek tette le a Drogmentes Kapitányok esküjét;
 535 vezető és híresség írt be a Vándorkönyvbe, mellyel a Maraton Kiáltványához
csatlakoztak.
A Drogmentes Magyarországért azzal a céllal jött létre, hogy L. Ron Hubbard kutatásait
felhasználva hozzájáruljon a drogmentes Magyarország megteremtéséhez.
A 400 települést érintő programba idén 214 település kapcsolódott be valamilyen módon:
iskolai csatlakozással, hivatalos fogadással, Polgármesteri találkozóval, a helyi média bevonásával,
vagy egész napos közösségi, szórakoztató programok szervezésével.
Figyelembe véve, hogy a drogmegelőzés célközönségének, a 12-18 éves korosztálynak csak
igen kis százaléka (kb. 10%) vesz részt valamilyen iskolai felvilágosításban, kiemelkedő jelentőséggel
bír az a tény, hogy a 2011-es Maraton programsorozatához csatlakozó 480 iskolából, 43.400 gyerek
hallgatta meg a drogokról szóló előadást.
Az évforduló alkalmából interneten meghirdetett „Drogmentes osztály leszünk”
nyereményjáték a drogfelvilágosító füzet anyagát írásban és élőszóban is tartalmazta, a hozzá
kapcsolódó feladatok megoldásával pedig az osztályok értékes díjakat nyerhettek.
A 10. Maraton szervezésében és lebonyolításában több mint ezer pedagógus, több száz rendőr
és polgárőr, továbbá számtalan vezető, művész és sportoló vett részt. A programsorozathoz csatlakozó,
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95.000 felnőtt és fiatal velük együtt testesítette meg mindazt a szándékot, akaratot és
elkötelezettséget, amit a Maraton kiáltványa is megfogalmaz:
„A Drogmentes Magyarországért Maraton civil és hivatásos sportolói elviszik a hírét annak, hogy az
ország lakossága nemre, etnikumra, felekezeti hovatartozásra, világnézetre való tekintet nélkül
összefogott ebben a kérdésben, és teremtő szándékával meg kívánja azt állítani.”
Az Együtt egy drogmentes Magyarországért mozgalom fennállásának első évtizede alatt a
legnagyobb magyar drogmegelőzési programmá nőtte ki magát.
Az előttünk álló tíz évben is számítunk minden segítőnkre, támogatónkra, azaz az összes józan
gondolkodású magyar felnőttre és fiatalra, hogy valóban elérjük közös célunkat: a drogmentes
Magyarországot.

b.)
2011. november 21-én megrendezésre került a 8. Drogmentes Magyarországért Konferencia
Budapesten, a Kopaszi Gát rendezvényközpontjában. Az Öböl ház konferenciatermében már reggel fél
9-től gyülekeztek a vendégek, és a konferenciához berendezett terem csakhamar megtelt a több, mint
100 résztvevővel. A rendezvényt Braun Mónika, a szervező Magyar Prevenciós Alapítvány elnöke
nyitotta meg, majd sorra következtek neves előadóink, aktuális megközelítéseket adva a drogprobléma
kezeléséről:
Dr. Bakanek György, sportszakorvos, életvezetési tanácsadó, doppingszakértő
Dr. Nagy Gábor, Főtanácsos, BM Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
Dr. Páczelt László, jogász
Szomor Katalin biológus, kábítószer szakértő
Ferencz Mária, elnök, Narconon Alapítvány
Végül újra Braun Mónika vette át a szót és bemutatta a résztvevőknek az új felvilágosító
anyagainkat, tanári kézikönyvet és azt a programot, aminek keretében szeretnénk az új felvilágosító
anyagokat a lehető legtöbb iskolához eljuttatni. Ezeket az anyagokat az iskolák számára ingyenesen
biztosítjuk, csak a kipostázás költségét kell állniuk, és használniuk az iskolában, hogy minél több
gyermek időben kapjon megfelelő felvilágosítást.
A csomagok iránt hatalmas volt az érdeklődés és a jelenlevők 90%-a rendelt is belőle.
A konferencia jó hangulatban, mindenki megelégedettségére zárult kora délután.

Budapest, 2012. május 25.

___________________________
Soós Zoltán
az alapítvány vezetője
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a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. egyéb bevétel
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A./II.+B./2)
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

Keltezés: 2012.05.25.

adatok E FT-ban
Előző év(ek)
Tárgyév
helyesbítései
d
e
2571

284

2571

238

2348

238

2348

46

204
14
5

284

2571

168
168

2295
2295

Soós Zoltán
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 8 2 0 1 5 0 5 8 5 5 9 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Magyar Prevenciós Alapítvány

Közhasznúsági jelentés 2011.

Az egyéb szervezet megnevezése:

MAGYAR PREVENCIÓS ALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet címe:

1087.BUDAPEST.KÖNYVES KÁLMÁN KRT. 76/5/503

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
2 0 1 1 év
adatok E FT-ban

Sorszám
a
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

A tétel megnevezése
b
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1. 2.)
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi
Eredménye (A./I.-F./1.-F./4.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi
Eredménye (B./
H. Nem pénzben realizált eredmény (1. 2.)
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (A./II-E./2.-E./3.)
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)
I. Adózás előtti eredmény
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
(A./I.+A./II)-(E/1+E/2+E/3)

Előző év
c
116

Előző év(ek)
helyesbítései
d

Tárgyév
e
276

116

276

116
0
116

276
0
276

116

276

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
39.
40.
41.

1. Bérköltség
ebből - megbízási díjak
- tiszteletdíjak

42.
43.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

44.

3. Bérjárulékok

45.

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

46.

C. Értékcsökkenési leírás

47.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

48.

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

49.
50.

452

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

452

1748
70
25

Ebből: A Korm. rend. 16§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt,
illetve átadott támogatás
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege

Keltezés: 2012.05.25

0

Soós Zoltán
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Magyar Prevenciós Alapítvány

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Magyar Prevenciós Alapítvány
2011. év

Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Tárgyévi eredmény
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
Tartalék
Egyéb

Magyar Prevenciós Alapítvány

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

200
0
0
116
116
0
0
0

200
116
0
276
276
0
0
0

Változás
%
0
100
0
238
238
0
0
0

Közhasznúsági jelentés 2011.

Megjegyzés
eFt
0
116
0
160
160
0
0
0

