
 

1133 Budapest, Vág utca 2/C. 
e-mail: isze@isze.hu 

 Budapest, 2006. május 8. 
 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

A 2005. ÉVRŐL 



 

Az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (2) pontjában foglaltak szerint egyesületünk 2005. évre 
vonatkozó jelentése – a hivatkozott rendelkezés szerinti bontásban – a következő. 

1. Eredménykimutatás 
Bevételek 

Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 116 e Ft
Pályázati úton elnyert támogatás 3 372 e Ft
Közhasznú tevékenység bevétele 105 356 e Ft
Tagdíjak 612 e Ft
Egyéb bevételek 1 319 e Ft
Vállalkozási tevékenység 0 e Ft

Összesen: 110 775 e Ft  

Kiadások 

Anyagjellegű ráfordítások 75 680 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások 22 310 e Ft
Értékcsökkenési leírás 2 859 e Ft
Egyéb ráfordítások 2 215 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 e Ft
Rendkívüli ráfordítások 1 583 e Ft

Összesen: 104 647 e Ft  
Követelések (e Ft) 3 997 

Kötelezettségek (e Ft) 3 030 

2. Költségvetési támogatások felhasználása 
Egyesületünk 2005-ben költségvetési támogatásban nem részesült. 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
Az elmúlt évi jelentős beruházást követően a 2005. évben nem történt olyan beruhá-

zás, amely a vagyon felhasználásával járt volna. 

4. A cél szerinti juttatások kimutatása 
Egyesületünk 2005-ben az alábbi cél szerinti juttatásban részesült: 
Oktatási Minisztérium (működési költségek) 400 e Ft, 
Nemzeti Civil Alapprogram 1 000 e Ft, 
Sulinet Expressz Továbbképzések 1 972 e Ft. 

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, te-
lepülési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól, illetve ezek 
szerveitől kapott támogatás 

Egyesületünk 2005-ben ilyen támogatásban nem részesült. 

6. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 
Egyesületünk vezető tisztségviselői 2005-ben összesen 1 600 000 Ft értékben kap-

tak juttatást. 

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi ismertetése 
Egyesületünk elsődleges célja továbbra is az informatikai kultúra terjesztése, illetve 

az informatika-számítástechnika oktatás szakmai fejlesztése. Ebből következően tevé-
kenységünkben kiemelt súlyt helyeztünk a pedagógusok informatikai ismereteinek fej-
lesztésére, továbbképzéseket, tanfolyamokat, konferenciákat szerveztünk, rendeztünk, 
illetve ilyen rendezvények sikeres megtartását segítettük elő (szakértői konferencia, pá-
lyázatok, ösztöndíjak stb.). 



Megállapíthatjuk, hogy tanfolyamaink részvételi díjának döntő többségét (88%) to-
vábbra is az oktatómunka feltételeinek javítására fordítjuk azáltal, hogy a képzéseknek 
helyszínt biztosító intézmények, illetve a képzést végző pedagógusok kapják azt meg. 

A továbbképzések körében önállóan is kiemelendő tevékenységünk volt – az ESZA 
(Európai Szociális Alapok) keretében – a XXI. század iskolája című pályázatok képzési 
komponensének megvalósítására 14 konzorcium kérte fel egyesületünket. A mintegy 
700 pedagógus IKT-s képzését 20 vezetőoktató közreműködésével 80 tanfolyamon ol-
dottuk meg. 

A konferenciákon történő részvétel támogatásával több kollégánk jutott el olyan 
szakmai fórumokra, amelyek szintén szakmai ismereteiknek bővülését segítették. Ezek-
ről az érintettek rendszeresen hírt adtak az Inspirációban is. 

Folyamatosan, bár változó rendszerességgel jelentettük meg az egyesület újságját, 
amely teret adott a szakmai viták mellett az aktuális eredmények ismertetésének is. Ki-
adványunkat egyesületünk tagjai számára továbbra is térítésmentesen juttatjuk el, de 
biztosítjuk a lapot a pedagógiai szolgáltatóknak, könyvtáraknak, iskoláknak, sőt határa-
inkon túli szakmai szervezeteknek is. 

Tanulmányi versenyek rendezését 2005-ben is segítette egyesületünk részben a fel-
készítő tanárok, részben a diákok, de több esetben a szervezők munkájának elismeré-
seként átadott díjakkal, jutalmakkal. 

Kiemelkedő eredményként tartjuk nyilván a szakmunkások részére évek óta szerve-
zett alkalmazói versenyünk országossá válását, illetve az általános iskolások számára 
negyedszer meghirdetett alkalmazói versenyt. Munkánk eredményességét jelzi, hogy a 
2005/2006-os tanévi verseny megrendezésére egyesületünket kérte fel az Oktatási Mi-
nisztérium. 

Működésünk szabályainak korábbi rögzítésével biztosítottuk munkánk áttekinthető-
ségét, illetve a feladatok megosztásával folytatjuk tevékenységünk egyes személyektől 
való függésének csökkentését. 

A 2004. szeptemberi közgyűlésen elfogadott, az alapszabályban is rögzített változá-
sok egyértelműbbé tették a felelősségi köröket, de a gyakorlat még mutat apróbb döcce-
nőket. 

Továbbra sem sikerült eredményt felmutatni a helyi (kistérségi, megyei, regionális) 
szintekhez történő kapcsolódásban, azaz egyesületünk lényegében az országos köz-
ponton keresztül fejti ki tevékenységét. 

 
Szalay Sándor 
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KÖLTSÉGVETÉSI TERV 2006 

Megnevezés Bevétel Kiadás
Üzemeltetés 1 200 000 Ft
Alkalmazottak 1 750 000 Ft
Könyvelés 1 500 000 Ft
Inspiráció, kiadványok 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft
Rendezvények 400 000 Ft
Irodaszer, posta, szállítás 1 800 000 Ft
Díjak, támogatások 1 000 000 Ft
Tanfolyamok 110 000 000 Ft 100 000 000 Ft
Tagdíjak 700 000 Ft
Banki tevékenység 1 000 000 Ft 750 000 Ft
Elnökség tiszteletdíja 1 600 000 Ft

Összesen: 116 200 000 Ft 114 500 000 Ft  


