
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

A 2008. ÉVRİL 

 
Az egyesület közgyőlése jóváhagyta Budapesten, 2009. április 25-én, az éves 

rendes közgyőlésén. 

 

Az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (2) pontjában foglaltak szerint egyesületünk 2008. évre 
vonatkozó jelentése – a hivatkozott rendelkezés szerinti bontásban – a következı. 

 

1. Eredménykimutatás 

 
Bevételek 
 
Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás 167 e Ft 
Pályázati úton elnyert támogatás 2 933 e Ft 
Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 102 351 e Ft 
Tagdíjak 566 e Ft 
Egyéb bevételek 4 525 e Ft 
Vállalkozási tevékenység 0 
Összesen:  110 542 e Ft 
 
Kiadások 
 

 
 

Anyagjellegő ráfordítások 73 758 e Ft 
Személyi jellegő ráfordítások 24 220 e Ft 
Értékcsökkenési leírás 3 434 e Ft 
Egyéb ráfordítások  51 e Ft 
Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 
Rendkívüli ráfordítások (isk. alapítványok) 2 155 e Ft 
Összesen:  103 618 e Ft 

 
Követelések  3 813 e Ft 
Kötelezettségek  3 223 e Ft 

 

2. Költségvetési támogatások felhasználása 

Egyesületünk 2008-ban költségvetési támogatásban nem részesült. 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A 2008. évben nem történt olyan beruházás, amely a vagyon felhasználásával járt 
volna. 

4. A cél szerinti juttatások kimutatása 

Egyesületünk 2008-ban az alábbi cél szerinti juttatásban részesült: 

Oktatási és Kulturális Minisztérium (Kozma László Versenyhez) 400 e Ft, 

Microsoft Magyarország (konferencia támogatására) 2 100 e Ft 



5. Központi költségvetési szervt ıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulás ától, egészségbiztosítási 
önkormányzattól, illetve ezek szerveit ıl kapott támogatás 

Oktatási és Kulturális Minisztérium (mőködési költségek) 950 e Ft, ebbıl Kozma 
László Versenyre 400 e Ft, 2008-0s mőködési költség: 100 e-Ft. 2009-re utalt 
mőködési ktsg: 450 e-Ft 
Nemzeti Civil Alapprogram 2 754 e Ft, 

6. Az egyesület vezet ı tisztségvisel ıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 

Egyesületünk vezetı tisztségviselıi 2008-ban összesen 1 600 000 Ft értékben kaptak 
juttatást. 

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi ismerteté se 

Egyesületünk elsıdleges célja továbbra is az informatikai kultúra terjesztése, illetve az 
informatika-számítástechnika oktatás szakmai fejlesztése. Emiatt tevékenységünkben 
kiemelt súlyt helyeztünk a pedagógusok informatikai ismereteinek fejlesztésére: 
továbbképzéseket, tanfolyamokat, konferenciákat szerveztünk, rendeztünk, illetve ilyen 
rendezvények sikeres megtartását segítettük elı (pályázatok, stb.). Ezen kívül rendszeresen 
készítünk az informatika iskolai oktatásának-alkalmazásának támogatására módszertani 
kiadványokat, ezeket publikáljunk és terjesztjük. 

Tanfolyamaink részvételi díjának döntı többségét (88%) továbbra is az oktatómunka 
feltételeinek javítására fordítjuk azáltal, hogy a képzéseknek helyszínt biztosító intézmények, 
illetve a képzést végzı pedagógusok kapják azt meg. 

Az év során képzett 3200 pedagógus száma megegyezett terveinkkel. 

2007. október 3.-tól akkreditált felnıttképzı intézményként szervezzük pedagógus-
továbbképzéseinket. A továbbképzések körében kiemelendı tevékenységünk volt – az NFT 
HEFOP 3.1.3 intézkedése keretében – a pedagógusok IKT-kompetenciájának fejlesztése. A 
pályázaton elnyert térség (Közép-Dunántúl) intézményein, pedagógusain kívül több 
megkeresésnek is eleget téve 2008-ban mintegy 200 pedagógus IKT-s képzését oldottuk 
meg, azokban az iskolákban, ahol még voltak források. A nem szakrendszerő oktatásra való 
felkészítésre 120 órás tanfolyamot alapítottunk, amellyel segítjük a közoktatás megújítását. 
Térítés nélkül szerveztük meg az Informatika gyermekkorban c. konferenciát 200 fı részére.  

Tevékenységeinkrıl rendszeresen hírt adtunk kiadványunkban, az Inspirációban is. Magas 
színvonalúan szerkesztett formában jelentetjük meg az egyesület újságját, amely teret ad az 
aktuális szakmai eredmények ismertetésének. Kiadványunk minden érdeklıdı számára 
térítésmentesen elérhetı honlapunkon. 
 
Egyesületünk 2008-ban is segítette tanulmányi versenyek megrendezését: a felkészítı 
tanárok, a diákok, és a szervezık munkájának elismeréseként átadott díjakkal, jutalmakkal. 
Dusza Árpád Országos Programozói Emlékversenyt alapítottunk a középiskolások emelt 
szintő érettségi felkészülésének támogatására. 
 
Az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézettel, illetve a Mőszaki Kiadóval közös pályázatok 
kiírásával segítettük az interaktív táblák használatának módszertani bemutatását. Díjakat 
alapítottunk a kiemelkedı alkotások létrehozóinak. 
 
Akkreditált felnıttképzési intézményként szabályoztuk folyamatainkat, áttekinthetıen és 
nyilvánosan szervezzük mőködésünket. A Titkárság önállóan és eredményesen mőködik. 

 
Dr. Kırös Andrásné 

elnök 


