
Pénzügyi beszámoló a 2020. évről 
 

Szakmai beszámoló 
 

Az Autistic Art Alapítvány – korábban Mosoly Otthon Alapítvány néven – 2006 óta foglalkozik autista 
lakóotthonok támogatásával. 
Összesen több mint 190 millió forinttal támogattuk a magyarországi lakóotthonokat. Egyes 
intézmények költségvetésének 8-10%-át is az Autistic Art biztosítja.  
Az autista emberek számára megfelelő környezet biztosítása, a megfelelő szakemberek alkalmazása 
igen költséges: egy lakó átlagosan havi 400 000 Ft kiadást jelent. Bár a legtöbb lakó önrészt is fizet, ez 
az összeg az állami normával együtt sem fedezi a költségeket. 
A támogatásunk a fentiek miatt elsősorban a mindennapi kiadásokat fedezte – a cél az volt, hogy 
egyetlen otthon se zárjon be, egyetlen lakó se veszítse el a helyét anyagi gondok miatt.  
Az anyagi támogatáson túl művészeti programot is szervezünk az otthonokban élő autista 
fiataloknak. Ez egyrészt terápiás célt szolgál: a rajzolás fejleszti és leköti a résztvevőket. Másrészt, az 
Autistic Art program keretében készült rajzokat fel is használjuk – a befolyt összeg pedig még több 
támogatást tesz lehetővé. 
2008 óta több, mint 400 rajzot árvereztünk el – ma már önálló aukciókat is tartunk, melyeken autista 
műalkotásokra licitálnak az érdeklődők. A rajzokat felhasználjuk az Autistic Art márka 
designtermékein is – ezzel további bevételekhez segítve a lakóotthonokat.  
Célunk, hogy a mindennapos anyagi problémák megoldásán túl is segíteni tudjunk. Fejlesztésekkel, 
kutatással és tudásmegosztással szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy könnyebb legyen ma 
Magyarországon autistának lenni. 
Az évek során 15 000 darabos kollekciónk gyűlt össze autisták rajzaiból. 
Szeretnénk ahhoz is hozzájárulni, hogy minél többen megismerkedhessenek az autista emberek 
világával. 
 

Az alapító okiratban kitűzött célok elérésének érdekében alapítványunk 2020. év során az alábbi 
eredményeket érte el: 

● A lakóotthonok között szétosztott támogatás összesen 29 183 420 forint volt 2020-ban (az 
aukció és az évközbeni támogatások útján 2020-ig több mint 250 000 000 forintot osztottunk 
szét a lakóotthonok között), 

● A kortárs művészeti szemléletű autizmus-specifikus művészeti foglalkozások 6 lakóotthonban 
valósulnak meg heti rendszerességgel, 60 résztvevő fejlesztését előre segítve,  

● Az adományok 2020-ben az általunk támogatott 11 lakóotthonon keresztül több mint 210 
autista fiatalhoz jutottak el Magyarországon. 

2020 éves eredménykimutatásunk: 
 

Összes bevétel Közhasznú tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység bevétele 

 56 469 000 Ft 172 000 Ft 

   

Összes kiadás Közhasznú tevékenység kiadása Vállalkozási tevékenység kiadása 

 51 264 000 Ft 1 071 000 Ft 

 
 



Működési költségek 2020-ban 

Kategória Költségtípus Összeg 

Anyagköltség 

Nyomtatvány, irodaszer 2 880,00 
Szakkönyv, újság 6 613,00 

AA termékek anyagköltség (notesz, füzet, 
pulóver) 

70 975,00 

Aukciós tárgyak 16 000,00 
Takarító szolgáltatás 10 000,00 
Képkeretezés 149 809,00 
Képzőművészeti anyagköltség 400 660,00 

Szállítás 
Utazási és kiküldetési költség 127 580,00 
Futárszolgálat 1 959,00 
Postaköltség 7085,00 

Adminisztráció 

Árfolyamveszteség 69,00 
Adminisztrációs szolgáltatás 4 106 733,00 
Tagsági díjak 17 000,00 
Számlavezetési díj 135 960,00 
Kerekítés 4 843,00 

Bankköltségek (utalási díj, tranzakciós díj) 
160 539,00 

Bankkártya díj -2 000,00 
Token díj 940,00 

Marketing 

Weboldal-készítés, karbantartás, bérlés 685 000,00 
Tanácsadás 1 630 000,00 
Hirdetés, reklám 198 377,00 
Egyéb igénybevett szolgáltatás 111 663,00 
Grafikai, nyomdai szolgáltatás 8 000,00 
Film- és videó gyártás, fotózás 1 728 000,00 

Egyéb kiadások 
Vendéglátás belföldön 44 690,00 
Értékcsökkenés 358 480,00 
Aláíróeszköz használata 3 528,00 

Szervezet által 
nyújtott támogatások 

Művészeti foglalkozások 1 303 420,00 
Kifizetett támogatások lakóotthonoknak 27 880 000,00 

Bér 

Dolgozói bérköltség 10 171 912,00 
Alkalmi munkavállaló fizetett díj 314 062,00 
Járulékok 2 004 251,00 
Személyi jellegű egyéb kifizetés 676 692,00 

Összesen   52 335 720,00 
 

 

Az Alapítvány pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóját a 
Kuratórium 2021. május 25-én elfogadta. 


