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1. A szervezet azonosító adatai 
 
Név:     Academia Humana Wagner Nándor Művész  
    Hagyatékát Ápoló Alapítvány 
Székhely:    1112 Budapest, Brassó út 26/a. 
Bejegyző határozat száma:  9.Pk.60.449/1999/3 
Nyilvántartási szám:   7640/2005 
Képviselő neve:   Kiss Sándor 
 

2. Az Alapítvány alapcélja, közhasznú tevékenységének 
bemutatása 

 
Waguna Chiyo Wagner Nándor szobrászművész özvegye hozta létre az 
alapítványt 1999. április 29-én. Chiyo asszony japán állampolgár, és 
magánszemélyként alapította a szervezetet, amelyet a Fővárosi Bíróság 
9.Pk.60.449/1999/3. sz. végzéssel 7640 sz. alatt nyilvántartásba vett. A 
végzés dátuma: 1999. 10. 14. 
  
Az Alapítvány működése nemzetközi, kiemelten Magyarország, Románia, 
Svédország és Japán. Az Alapítvány közhasznú, politikai tevékenységet nem 
folytat, működése és szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. Működését saját, az alapítótól származó vagyonán 
kívül magán- és jogi személyek adományaiból, valamint elnyert 
támogatásokból fedezi.  
 
Az Alapítvány fő célkitűzése, hogy elősegítse Wagner Nándor 
szobrászművész művészi hagyatékának méltó és szakszerű ápolását, 
továbbvitelét. Ennek érdekében kutatásokat végez, rendezvényeket szervez 
és eredményeit közzéteszi. Támogatja a művészeti és egészségügyi oktatást 
és annak művelését, valamint ösztöndíjakat illetve versenydíjat ad. Az 
alapítványi céloknak eleget tevő publikációk kiadását támogatja. 
 
Az Alapítvány honlapja a http://www.wagnernandor.com/ címen érhető el, 
ahol a legfontosabb információkat tesszük közzé. Eseményeinket a 
kétnyelvű „Kép és Krónika” blogban lehet követni. 
 

3. Az alapítvány közhasznú tevékenységének bemutatása, 
célcsoportja, eredménye 

 
Az Alapítvány elsősorban a magyar és japán témájú könyvkiadást, 
hagyományok ápolását célzó művészeti műhelyek, valamint oktatási 
intézmények támogatását tartja fő céljának. Évről évre művészeti 
tevékenységükhöz támogatást nyújt a Herendi Vizuális Műhelynek és a II. 
Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának. 
2006 óta a Partiumi Keresztény Egyetem művészszakos hallgatóinak 
minden évben versenyt ír ki, az első három helyezett Wagner Nándor Díjat 
kap. 2015-től öt éven keresztül évi 250.000 Ft-tal fogja támogatni a 
gyerekápolási versenyek megrendezését. 
 

http://www.wagnernandor.com/
http://kepeskronika.blogspot.hu/
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Az alapítvány 2015 év során az alábbi könyvek megjelenéséhez adott 
támogatást: 
Könyvkiadás támogatása  
Szakolczay Lajos Nagybányától Picassóig 500 000 
Nagy Pál Ezeréves frankofónia 300 000 
  800 000 

 
 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon 
kimutatása 

 
Az alapítvány csak közhasznú tevékenységet végez, vállalkozási 
tevékenységet közvetlenül nem végez.  
 
Bevételi források: 

• SZJA 1 %-ból költségvetéstől kapott támogatás:  26.589 Ft. 
• Az alapítvány értékpapír és banki betéteiből származó kamatok és 

árfolyam nyereségek összege: 424.248 Ft volt 
• Alapítótól származó támogatás: 150.000 Ft 
• Az alapítvány összes bevétele: 600.840 Ft.  

 
Az Alapítvány célkitűzései szerint támogatások kerültek kifizetésre: 
 
Cél szerinti támogatások kimutatása   
 előző év tárgyév 
Herendi festőművész kör 100 000 100 000 
Könyvkiadás támogatása 1 010 000 800 000 
Wagner Nándor Díj 300 000 500 000 
Egészségügyi Alapítvány gyerekápolási verseny  250 000 
Nagyváradi kisdiákok nyári tábora  250 000 
II. Rákóczi F. általános iskola 250 000 250 000 
Játszó Ember Alapítvány 250 000  
Szobor állítás költsége   6 096 000 

Összesen 1 910 000 8 246 000 
 
  
Az alapítvány döntött arról, hogy Wagner Nándor „Anyaság” című szobrát 
megmenti és kőbe faragtatva a miskolci Ferenczi Sándor egészségügyi 
szakközépiskolának adományozza 2015-ben. A szobor előállításának 
költsége 6.096 eFt volt. A szobrot az iskola előtti parkban helyezték el. 
 
 Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 
Az Alapítvány kuratóriumi tagjai és vezetősége tevékenységüket díjazás 
nélkül végzik, 2015-ben pénzügyi juttatásban, költségtérítésben nem 
részesültek. 
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5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
 
A mutatók a 2000. évi C Számviteli törvény szerint készült beszámoló 
mellékletében szerepelnek, melyet e jelentéssel egyidejűleg közzétettünk. 
 
Az Alapítvány 2015 évi gazdálkodása a 2011. évi CLXXV Civil törvény 32 § 
(4) bekezdése szerint a közhasznúsági követelményeknek nem felel meg, de 
a 32.§ (5) a-b/ pontjai szerint viszont megfelel.  
 
 
Budapest, 2016. május 24. 
 
 
 
 
 
Kiss Sándor 
Elnök 
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 18239634-1-43     9.Pk.60.449/1999/3 
 Adószám     Bírósági bejegyzésről a végzés száma 
                    

Academia Humana Wagner Nándor Művész Hagyatékát Ápoló Alapítvány 
 

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók     
                   adatok ezer Ft-ban 

  Alapadatok 2014. 12. 31. 2015. 12. 31. 

B Éves összes bevétel                     429 601 

C Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI Tv. Alapján átutalt összeg 31 27 

D Közszolgáltatási bevétel                       

E Normatív támogatás                         

F 
Az EU strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás     

G Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F)               398 574 

H Összes ráfordítás (kiadás)                 5 934 14 459 

I Ebből személyi jellegű ráfordítás             0 1 918 

J Közhasznú tevékenység ráfordításai           5 673 14 459 

K Adózott eredmény                       -5 505 -13 858 

L 
A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII tv-nek megfelelően. 
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                  Mutatók teljesítése 

  Erőforrás ellátottsági mutatók         igen nem 

1 Átlagos éves bevétele meghaladja az 1 mFt-t 32.§ (4) a/   nem 

2 
A két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi 
eredménye) nem negatív 32.§ (4) b/   nem 

3 

A személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető 
tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - 
eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. 

32.§ (4) c/   nem 

  Társadalmi ellátottsági mutató             

6. 

Az SZJA meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott 
összegből kiutalt összeg eléri az 54 § szerinti bevétel 
nélküli számított összes bevétel 2 %-t 

32.§ (5) a/ igen   

7. 

A közhasznú tevékenység érdekében felmerült 
költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét 
a két év általában 

32.§ (5) b/ ige igen n   

9. 

Közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (kettő 
év átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személy segíti a közérdekű 
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII 
törvénynek megfelelően. 

32.§ (5) c/   nem 

 


