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Az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (2) pontjában foglaltak szerint egyesületünk 2010. évre vonatkozó 
jelentése – a hivatkozott rendelkezés szerinti bontásban – a következő. 

 

1. Eredménykimutatás (Ft) 

 
Bevételek 
 

Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 286 000 

Pályázati úton elnyert támogatás 3 535 000 

Közhasznú tevékenységből származó bevétel 147 827 000 

Tagdíjak 330 000 

Egyéb bevételek 2 153 000 

Vállalkozási tevékenység 0 

Összesen:  154 131 000 

 
Kiadások 
 

 

 

Anyagjellegű ráfordítások 110 936 000 

Személyi jellegű ráfordítások 23 507 000 

Értékcsökkenési leírás 2 250 000 

Egyéb ráfordítások 618 000 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 

Rendkívüli ráfordítások (isk. alapítványok) 415 000 

Összesen: 137 726 000 

 

Követelések 15 067 000 

Kötelezettségek 2 665 000 

Eredmény 16 000 000 

 

2. Költségvetési támogatások felhasználása 

Egyesületünk 2010-ben költségvetési támogatásban nem részesült. 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A 2010. évben nem történt olyan beruházás, amely a vagyon felhasználásával járt volna. 

4. A cél szerinti juttatások kimutatása 

Egyesületünk 2010-ben az alábbi cél szerinti juttatásban részesült: 

Oktatásért Közalapítvány (Kozma László Versenyhez) 400 000 Ft, 

Oktatásért Közalapítvány (Dusza Árpád Versenyhez)  200 000 Ft 

Oktatásért Közalapítvány (NTP-OKA) mindösszesen: 3 400 000 Ft 

Oktatási és Kulturális Minisztérium (2009. évi ktg-re) 400 000 Ft 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2009. évi) 221 419 Ft 

Microsoft Magyarország (közhasznú támogatás) 250 000 Ft 
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5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, 
települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól, illetve ezek 
szerveitől kapott támogatás 

   0 Ft. 

6. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 

Egyesületünk vezető tisztségviselői 2010-ben 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 oktatásának szakmai fejlesztése. Emiatt tevékenységünkben kiemelt súlyt 
helyeztünk a pedagógusok informatikai ismereteinek fejlesztésére: továbbképzéseket, tanfolyamokat, 
konferenciákat szerveztünk, rendeztünk, illetve ilyen rendezvények sikeres megtartását segítettük elő 
(pályázatok stb.). Rendszeresen készítünk az informatika iskolai oktatásának-alkalmazásának 
támogatására módszertani kiadványokat, ezeket publikáljunk és terjesztjük. 

Tanfolyamaink részvételi díjának döntő többségét (88%-át) továbbra is az oktatómunka feltételeinek 
javítására fordítjuk azáltal, hogy a képzéseknek helyszínt biztosító intézmények, illetve a képzést 
végző pedagógusok kapják azt meg. Az év során összesen 2700 fő pedagógus vett részt 
képzéseinken. Eredményesen járultunk hozzá a TÁMOP 3.1.4 program képzéseihez. 

2007. október 3.-tól akkreditált felnőttképző intézményként szervezzük pedagógus-
továbbképzéseinket. A továbbképzések körében kiemelendő tevékenységünk volt – a TÁMOP 3.1.4 
intézkedése keretében – a pedagógusok IKT-kompetenciájának fejlesztése, az IKT-mentorok és 
szaktanácsadók felkészítésének ösztönzése és számukra IKT-szakértés és mentorálás biztosítása: 
összesen 110 iskolában, 34 fő szakértőt foglalkoztattunk. 

Egyesületünkön belül két új műhelyt alapítottunk: az Alulteljesítő Tehetségesek Tanári Műhelye, illetve 
„progTanKör” néven a Dusza Árpád Programozói Emlékverseny zsűrijének és felkészítő tanárainak 
műhelye kezdte meg működését. A TÁMOP 3.4.3 programban alulteljesítő tehetséges szakiskolai 
tanulók esélyteremtő tehetséggondozását valósítjuk meg. 

Térítés nélkül szerveztük meg az IKT-MOZAIK – Jó gyakorlatok c. konferenciát 100 fő részére az 
ELTE PPK-n, plenáris előadásokkal és négy szekcióban bemutatva az IKT jó gyakorlatát. 

Tevékenységeinkről 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 érdeklődő számára térítésmentesen 
elérhető honlapunkon. Honlapunkon rendszeresen közzéteszünk oktatási IKT-témájú közérdekű 
szakmai információkat, felhívásokat is. 
 
Egyesületünk 2010-ben is segítette tanulmányi versenyek megrendezését: a felkészítő tanárok, a 
diákok, és a szervezők munkájának elismeréseként átadott díjakkal, jutalmakkal. 2008-ban Dusza 
Árpád Országos Programozói Emlékversenyt alapítottunk a középiskolások emelt szintű érettségi 
felkészülésének támogatására, amelyet 2010-ben is sikeresen megrendeztünk. Az általános iskolai 
korcsoportban Kozma László Alkalmazói Versenyünket változatlan érdeklődés kíséri, csaknem 2000 
versenyző résztvevővel. 
 
Akkreditált felnőttképzési intézményként szabályoztuk folyamatainkat, áttekinthetően és nyilvánosan 
szervezzük működésünket. A Titkárság önállóan és eredményesen működik. 

 
Dr. Kőrös Andrásné 
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