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1. Számviteli beszámoló 

 
 
Az Egyesület egyszeres könyvvitelt vezet, közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 
készítésére kötelezett, mely a következő részekből áll:  

o mérleg  
o eredményménylevezetés  
o közhasznúsági jelentés  

 
A mérleg és eredménylevezetés az éves záró pénztárkönyv adatai alapján készült.  
 
A beszámoló a 2011. január 1 – december 31 közötti időszakban bekövetkezett gazdasági 
események regisztrálását tartalmazza. 
 

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

 
Az Egyesület a tárgyi évben nem részesült költségvetési támogatásban. 
 
 

3. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 

 
Az előző évhez képest a Szervezet vagyona 25 ezer Ft összeggel csökkent.  
 

Megnevezés Előző évi 

összeg 

(eFt) 

Tárgyévi 

összeg 

(eFt) 

Változás 

% eFt 

Induló tőke 0 0  0 0 

Tőkeváltozás 0 50  100 50 

Tárgyévi eredmény 50 -25 -150 -75 

Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 50 -25 -150 -75 

 

3.1. Bevételek alakulása 

 

2011. évben az Egyesület összes bevétele 50 eFt volt, mely teljes egészében a közhasznúsági 
tevékenységből ered. A bevételek az alábbi összetevőből áll:  

o Tagdíjak bevétele 50 eFt . 
 

3.2. Költségek, ráfordítások alakulása 

 
A 2011. évi összes költség, ráfordítás 75 eFt volt, mely teljes egészében a közhasznúsági 
tevékenységhez került felhasználásra. A költségek, ráfordítások az alábbi összetevőből áll: 

o Igénybe vett szolgáltatások költsége: 75 eFt . 
 
Ezek hatására a 2011. év -25 eFt eredménnyel zárult. 
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4. A cél szerinti juttatások kimutatása 

 
Az egyesület sem pénzbeli, sem eszköz jellegű cél szerinti támogatást nem nyújtott 2011. 
évben. Az egyesület által 2011. évben másoknak juttatott szolgáltatás nem forintosítható,  
így az a tartalmi beszámolóban kerül bemutatásra. 

 

 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzatoktól kapott támogatás mértéke 

Az egyesület a tárgyévben nem részesült támogatásban központi költségvetési szervtől, sem 

elkülönített állami pénzalaptól, sem a helyi önkormányzattól. 

  

 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek 

nyújtott juttatások értéke és összege 

Az egyesület  vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 

 

7. Szervezet közhasznú tevékenységéről szóló tartalmi beszámoló 
 

Beszámolási időszak:  2011.07.29-2011.12.31. 

 

Az egyesület alapadatai 

Magyar Irodalomterápiás Társaság 

Székhely: 1121 Budapest, Csorna u. 5. I/13. 

e-mailcím: info@irodalomterapia.hu 

weblap: www.irodalomterapia.hu 
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Jogi státusza: társadalmi szervezet ( egyesület) 

Fő tevékenységi terület: oktatási tevékenység 

Jogállása: közhasznú egyesület 

Adószám: 18139417-1-43 

Bankszámlaszáma (CIB Bank): 10700440-65977372-51100005 

BÍRÓSÁGI  BEJEGYZÉS ADATAI: 

Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja: 2010. 08.05.; 

 jogerőre emelkedett: 2010. 09.04. 

Eljárt bíróság: Fővárosi Bíróság 

bírósági nyilvántartási száma: 14012 

közhasznúsági bejegyzés jogerőre emelkedése: 2011.07.29. 

közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: 12.Pk.60548/2010/10 

Statisztikai számjel (KSH): 18139417 8559 529 01 

Hivatalos képviselő neve: Medveczkiné Tegzes Tünde (elnök) 

Hivatalos képviselő elérhetőségei:  mobil: 30/972-2653 ; e-mail: t.tegzes@gmail.com 

TISZTSÉGVISELŐK: 

elnök/képviselő: Medveczkiné Tegzes Tünde t.tegzes@gmail.com 

titkár: Asztalos-Varga Csilla  vargacsilla.m@gmail.com 

3. elnökségi tag: Ruszthy Geraldine  ruszthy.geraldine@gmail.com 

 

 

 



MAGYAR IRODALOMTERÁPIÁS TÁRSASÁG 

 

1121 Budapest, Csorna u. 5. I./13.    info@irodalomterapia.hu 

 

 

 

Az egyesület a közhasznú jogállás megszerzését követően az alábbi közhasznú 

tevékenységeket végzi: 

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

• kulturális tevékenység 

• tudományos tevékenység, kutatás 

• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

 

Az egyesület céljai: 

Az irodalom terápiás vonatkozásaival összefüggő fejlesztő, gyógyító, rehabilitációs, kutató 

és oktató tevékenység megvalósítása az irodalomterápia alkalmazási területein. 

Kiemelt célunk, hogy elősegítsük a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét azzal, 

hogy előmozdítjuk társadalmi integrációjukat, javítjuk életminőségüket.  

Fontosnak tartjuk, hogy népszerűsítsük Magyarországon a biblioterápiát (magyarítva: 

irodalomterápiát) és szellemi műhelyként működve képviseljük ezt a hazánkban kevéssé 

ismert művészetterápiás irányzatot.  

A művészetterápiák közé tartozó irodalomterápia könyvek általi gyógyítást jelent. A 

biblioterápia elnevezés a görög eredetű biblion (könyv) és therapeia (gondoskodás, ápolás, 

szolgálat, gyógyítás, kísérés) szavak kapcsolatából született.  

Az egyesület alapító tagjai közül heten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem biblioterapeuta 

(irodalomterapeuta szakán végeztek három éve. Alapvégzettségük szerint van közöttük 

orvos, pszichológus, könyvtáros, gyógypedagógus, tanár, tanító. Tagjaink főállásban vagy 

önkéntes munkában számos különböző intézménytípusban tartanak irodalomterápiás 

foglalkozásokat: könyvtárakban, iskolákban, nevelőotthonokban, idősek otthonaiban, 

idősklubokban, börtönben, kórházi osztályon. 
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A Magyar Irodalomterápiás Társaság  2011. évi tevékenyége: 

    

a KÖLTÉSZET csendje a váróbana KÖLTÉSZET csendje a váróbana KÖLTÉSZET csendje a váróbana KÖLTÉSZET csendje a váróban  

Első projektünket 2011. április 11-én (a költészet napján) bocsátottuk útjára a    KÖLTÉSZET 
csendje a váróban címmel, mely orvosi vizitre várakozó betegeknek kínál olvasnivalót. A 

kiadványokat tagjaink önkéntes munkában állítják elő és terjesztik, az összeállítások három  

havonta frissülnek. A magyar és világirodalmi klasszikusok költeményeit tartalmazó, 

képekkel díszített versválogatásunk célja, hogy kellemes időtöltést biztosítson a várakozás 

üres perceire, oldja a vizsgálatra várók feszültségét. Kiindulópontunk az a tanulmányokból is 

ismert tézis, hogy az olvasás hatékonyan csökkenti a stressz-szintet. Úgy gondoljuk, tagjaink 

biblioterapeuta (irodalomterapeuta) végzettsége, indíttatása és tapasztalata lehetővé teszi, 

hogy a kiválasztott versekkel pszichésen megnyugtató környezetet teremtsünk. A 

válogatásnál fontos szempont, hogy a művek közérthetőek legyenek, és illeszkedjenek az 

adott évszakhoz. Mivel minden klasszikus mű mögött különböző korok kiérlelt értékítélete 

áll, kizárólag klasszikusokat alkalmazunk, odafigyelve arra, hogy maradéktalanul betartsuk a 

szerzői jogi előírásokat is.  

Projektünkre csak pozitív visszajelzés érkezett, ezért az eredetileg három hónapra szánt és 

két rendelőben elindított projektet kiterjesztettük: 2011 végére hatra bővült a részt vevő 

rendelők száma.  

A projekt 2011-ben elért eredményeiről készített értékelő tanulmány megtekinthető a 

honlapunkon, az Aktualitások menüpont alatt. 

 

PÁLYÁZATOKON VALÓ RÉSZVÉTEL:  

Egyesületünk jól átgondolt, kimunkált pályázati anyaggal indult a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet Családbarát közgondolkodás népszerűsítése (Kód: CSP-KÖZG-11) 

címmel 2011. november 21-én meghirdetett, december 22-én záruló pályázatán.  Lát(ogat) 

a család -  az összetartozás jelentősége a fogvatartottak és családtagjaik életében 

címmel beadott pályázatunk a börtönbe kerülésük előtt stabil párkapcsolatban élő 

fogvatartottak és családjuk összetartozásának erősítésére, a párkapcsolati problémák és 

konfliktusok hatékonyabb kezelésére dolgozott ki 6 hetes szakmai programot a pszichológia 

és az irodalomterápia eszköztárával. A programba bevont családok gyermekeinek is 
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kínáltunk fejlesztő jellegű foglalkozásokat. A pályázók nagy száma (11-szeres támogatási 

igény) és az elosztható keretösszeg szűkössége miatt nem részesültünk támogatásban. 

AZ IRODALOMTERÁPIA NÉPSZER ŰSÍTÉSE 

Egyesületünk nagy hangsúlyt helyez az irodalomterápia népszerűsítésére. Aktívan részt 

veszünk művészetterápiás konferenciákon, honlapunkon (www.irodalomterapia.hu) 

összeállítottuk és elérhetővé tettük a biblioterápiáról magyar nyelven fellelhető 

szakirodalom jegyzékét, valamint szakirodalomjegyzék-válogatást tettünk közzé a 

legfontosabb angol nyelvű szakkönyvekből, szakcikkekből. Rovatot indítottuk saját szakmai 

írásainkból, tanulmányainkból is. Céljaink eléréshez fontosnak tartjuk a médiában való 

megjelenést is. 

 

Konferenciákon való megjelenések 2011-ben:  

Részvétel és előadás az „Együtt kerek a világ”, Az esélyteremtés lehetősége a könyvtárban c. 

szakmai konferencián (2011.05.05. Debrecen, Újkerti Könyvtár) 

Részvétel és előadás a II. Művészetterápiás Világkongresszuson (2011.08.28-31., Budapest, 

Kongresszusi Központ) 

 

Sajtómegjelenések 2011-ben:  

rádió:                  Kossuth Rádió  2011. 04.28. Esti beszélgetés - kultúráról  

                            (Liptay Katalin vezetésével kerekasztal-beszélgetés a biblioterápiáról ) 

 

nyomtatott sajtó (és online megjelenítése): 

Dienes Angéla:  Olvassuk magunkat boldogra   in: Meglepetés  2011. augusztus 16. 

Szilágyi Ildikó: Esélyteremtés lehetősége a könyvtárban: in: Könyvtári Levelező/ lap • 2011. 

június  http://epa.oszk.hu/00300/00365/00115/pdf/kll1106_03-06.pdf  

online: 

Te is lehetsz királyfi! Te is lehetsz királylány! címmel biblioterápiás foglalkozások ovisoknak Sóron 

Ildikó vezetésével: Békésmatrix – Hírek, Eseménynaptár 2011. 04. 19. 

http://www.bekesmatrix.hu/index.php?contentSite=gallery&galleryId=47565 
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Cikk a biblioterápiáról és a  Magyar Irodalomterápiás Társaságról: 

http://olvasoterem.com/index.php/2011/07/biblioterapia-konyvek-altali-gyogyitas/       

 

honlapok, ahol jelen vagyunk: 

http://biblioterapia.lap.hu/ 

http://muveszetterapia.lap.hu/ 

http://olvasasbibliografia.ektf.hu/ 

http://mackokonyvtar.blogspot.com/p/biblioterapia.html 

 

 

Budapest, 2012. május 25. 

 

 

 

Medveczkiné Tegzes Tünde 

elnök 

 

 

Záradék:  

A közhasznúsági jelentést a szervezet közgyűlése 2012. május 25-én elfogadta. 

 

 


