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Az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (2) pontjában foglaltak szerint egyesületünk 2006. évre 
vonatkozó jelentése – a hivatkozott rendelkezés szerinti bontásban – a következő. 

1. Eredménykimutatás 
Bevételek 

Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 379 e Ft
Pályázati úton elnyert támogatás 7 550 e Ft
Közhasznú tevékenység bevétele 96 365 e Ft
Tagdíjak 622 e Ft
Egyéb bevételek 1 422 e Ft
Vállalkozási tevékenység 0 e Ft

Összesen: 106 338 e Ft  

Kiadások 

Anyagjellegű ráfordítások 76 846 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások 20 827 e Ft
Értékcsökkenési leírás 2 602 e Ft
Egyéb ráfordítások 843 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 e Ft
Rendkívüli ráfordítások 0 e Ft

Összesen: 101 118 e Ft  
Követelések (e Ft) 9 893 

Kötelezettségek (e Ft) 6 236 

2. Költségvetési támogatások felhasználása 
Egyesületünk 2006-ban költségvetési támogatásban nem részesült. 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
A 2006. évben nem történt olyan beruházás, amely a vagyon felhasználásával járt volna. 

4. A cél szerinti juttatások kimutatása 
Egyesületünk 2006-ban az alábbi cél szerinti juttatásban részesült: 
Oktatási Minisztérium (Kozma László Versenyhez) 300 e Ft, 
Oktatási Minisztérium (OSZKTV 2005/2006) 6 000 e Ft, 

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

Oktatási Minisztérium (működési költségek) 350 e Ft, 
Nemzeti Civil Alapprogram 1 200 e Ft, 

6. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 
Egyesületünk vezető tisztségviselői 2006-ban összesen 1 600 000 Ft értékben kaptak 
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 tevékeny-
ségünkben kiemelt súlyt helyeztünk a pedagógusok informatikai ismereteinek fejleszté-
sére, továbbképzéseket, tanfolyamokat, konferenciákat szerveztünk, rendeztünk, illetve 
ilyen rendezvények sikeres megtartását segítettük elő (szakértői konferencia, pályáza-
tok, 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. 
Az év során képzett közel háromezer pedagógus száma messze elmarad terveinktől. 

A továbbképzések körében önállóan is kiemelendő tevékenységünk volt – az NFT 
HEFOP 3.1.3 intézkedése keretében – a pedagógusok IKT-kompetenciájának fejleszté-
se. A pályázaton elnyert térség (Közép-Dunántúl) intézményein, pedagógusain kívül is 
több megkeresésnek eleget téve mintegy 400 pedagógus IKT-s képzését 12 e célra 
képzett oktató közreműködésével oldottuk meg. A képzéssorozat áthúzódik a 2007-es 
évre is. 

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, megújult formában jelentettük meg az 
egyesület újságját, amely teret adott a szakmai viták mellett az aktuális eredmények is-
mertetésének is. Kiadványunk minden érdeklődő számára térítésmentesen elérhető hon-
lapunkon, de tagjainkat külön is értesítjük az egyes lapszámok megjelenéséről. 

Tanulmányi versenyek rendezését 2006-ban 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 országos alkalmazói versenyünket, illetve az általános iskolások számára negyed-
szer meghirdetett alkalmazói versenyt. Munkánk eredményességét jelzi, hogy a 
2006/2007 tanévi közismereti versenysorozat megrendezésére is egyesületünket kérte 
fel az Oktatási és Kulturális Minisztérium. 

Működésünk szabályainak korábbi rögzítésével biztosítottuk munkánk áttekinthető-
ségét, illetve a feladatok megosztásával folytattuk tevékenységünk egyes személyektől 
való függésének csökkentését. A 2004. szeptemberi közgyűlésen elfogadott, az alap-
szabályban is rögzített változások egyértelműbbé tették a felelősségi köröket, de a gya-
korlat még mutat apróbb döccenőket. 

Továbbra sem sikerült eredményt felmutatni a helyi (kistérségi, megyei, regionális) 
szintekhez történő kapcsolódásban, azaz egyesületünk szinte kizárólagosan az orszá-
gos központon keresztül fejti ki tevékenységét. 
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