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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:  14.Pk.60.449/1999/12. 
Országos nyilvántartási szám:  01-01-0007640 
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 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 támogatja a miskolci anyasági versenyek megrendezését. 
 
Az alapítvány 2019 év során az alábbi könyvek megjelenéséhez adott támogatást: 
Könyvkiadás támogatása  
Szépművészeti Múzeum esszékötet kiadása 2 500 000 

Wehner Tibor Cizellőr kötet  500 000 

  3 000 000 
 
 



2019 évi Közhasznúsági jelentés 3

 
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:  35.639 Ft. 
• Az alapítvány értékpapír és banki betéteiből származó kamatok és árfolyam 

nyereségek összege: 8.751 Ft 
• Alapítótól származó támogatás: 19.693.151 Ft 
• Magánszemély támogatása: 500.000 Ft 
• Jogi személyek támogatása: 0 Ft 
• Egyéb bevétel: 0 Ft 
• Az alapítvány összes bevétele: 20.237.541 Ft.  

 
Az Alapítvány célkitűzései szerint támogatások kerültek kifizetésre: 
 

Cél szerinti ráfordítások kimutatása előző év tárgyév 

Könyvkiadás támogatása 2 000 000 3 000 000 

Wagner Nándor Díj 100 000 100 000 

Fejlesztási támogatások 700 000 200 000 

Supka Manna díj  100 000 

Nagybányai Tájképfestő Telep Nyári Festő Tábor 100 000 

Pro Universitate Partium Alapítvány  1 700 000 

Asociatis pentru cultura 500 000  
II. Rákóczi F. általános iskola 250 000 250 000 

Magyar Örökség és Európa Egyesület 200 000 200 000 

Anyaság verseny, Eü Szakképzésért Alapítvány 250 000 250 000 

Összesen 4 000 000 5 900 000 
 
 
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 
Az Alapítvány kuratóriumi tagjai és vezetősége tevékenységüket díjazás nélkül 
végzik, 2019-ben pénzügyi juttatásban, költségtérítésben nem részesültek. 
  



2019 évi Közhasznúsági jelentés 4

 
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 2019 évi gazdálkodása a 2011. évi CLXXV Civil törvény 32 § (4) 
bekezdése szerint a közhasznúsági követelményeknek megfelel, valamint a 32.§ (5) 
a-b/ pontjai szerint is megfelel.  
 
Budapest, 2020. április 14. 
 
 
 
Kiss Sándor  
(elnök)  





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum KISS SÁNDOR ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.04.15. 14.46.24


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: sandor4u@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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