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Közhasznúsági jelentés 
a 2011-es esztendőről 

1 SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze a 2011. évben. A mérleg főösszege 83.027 
ezer Ft, a saját tőke -56.446 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, amely a mérlegből és a 
közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból áll. 

1.1 TÁMOGATÁSOK  FELHASZNÁLÁSA 

Tárgyévre az Egyesület 350.147eFt támogatást kapott, amelyet részben fel  is használt. A támogatásból  
29.000eFt Sólyom László ösztöndíj  támogatása, amelyet részben már kiosztottunk 8.515 eFt értékben; a 
fennmaradó részt, 20.485eFt-t elhatároltunk a 2012. évre a passzív elhatárolások között. Az OKA-tól kapott 
10.000eFt-t felhasználtuk. A TÁMOP 3.4.4. A/08/01-2009-001 pályázaton nyert 697 894 929 Ft összegből 
265.112 eFt –ot folyósítottak 2011-ben és 2012-ben a mérleg készítésig még további 62.155 eFt-ot, melyet a 
mérlegben elhatároltunk aktív elhatárolások között. A tavalyi 6.225eFt passzív elhatárolás visszafizetése és  a 
2011. évben  folyósított összegből a tárgyi eszközök értékének megfelelő összeget 3.432 eFt-t elhatárolása a 
passzív elhatárolások között ,ennek eredményeképpen még további 3.356 eFt , azaz összesen 330.623 eFt a 
TÁMOP pályázat 2011-re eső része. 

 Egyéb támogatások: 

Adj egy talentumot 44eFt  
Bölcsek tanácsa 
alapítványtól 171eFt  

Tehetségbarát 3eFt  

1 százalék 1.087eFt  

Tagdíj befizetés 190eFt  

Ebből el kellett határolni 563eFt-t, melyet a kapott költségvetési támogatásból (2009-ben 10.000 eFt) tárgyi 
eszköz vásárlásra fordítottunk. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja 
be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 

1.2 VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 45.523 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig 
törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében.  
A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.  

1.3 CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

Szervezetünk a „Felfedezettjeink”-nek ill. az ösztöndíjasoknak nyújtott támogatást, így e soron történtek 
kifizetések (4. sz. melléklet). 

1.4 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI 
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK 
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

Tárgyévben egyesületünk összesen 1.087 eFt-t kapott a SZJA 1%-ból.  
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1.5 A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, 
ILLETVE ÖSSZEGE 

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 114.768 eFt volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői e 
minőségükben csak költségtérítésben részesültek. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés 
nem történt, a költségtérítés nem nevezhető juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. sz. 
melléklet tartalmazza. 

2 A  SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES MAGYARÁZATA 

A szöveges magyarázatot az alábbiakban a mérleg és eredmény-kimutatás egyes sorainak táblázatos 
alábontásával, és abban elhelyezett megjegyzésekkel adjuk meg. 

2.1 Ráfordítások bemutatása 

Anyagjellegű ráfordítás (6.684 eFt) 

Főbb tételek: 

Szállító Összeg Megjegyzés 

Papírosz Kft 1.236eFt Nyomtatópapír beszerzés 

IE Vismusic 539eFt Tankönyv képzésekre 

Software Station 1.168eFt Képzési segédanyagok beszerzése 

Bolyai Műhely kiadvány 592eFt Szakkönyvek beszerzése 

Aloha Kft 1.031eFt Nyomtatókazetta 

Személyi jellegű ráfordítások (114.768 eFt) 

Költségnem Összeg Megjegyzés 

Projektmenedzsment 
bérköltség 

7.140eFt Projektmenedzser, pü-i vezető és 
projektmenedzsment asszisztencia bére 

Projekt szakmai 
megvalósítás 
bérköltsége 

83.911eFt Projekt stáb bérköltsége, megbízásos 
szerződések bérei (képzések, egyéb megbízási 
díjak) 

Járulékok 23.717eFt  

Értékcsökkenési leírás (3.459eFt) 

Az ÉCS a tárgyi eszközökre, vagyoni értékű jogokra lett elszámolva. Jelentősebb tárgyi eszközök: 
Számítógépek, nyomtatók, klíma berendezés: összesen 2.271eFt záró értékkel. 

A vagyoni értékű jogok között informatikai rendszerek, szoftverek szerepelnek, az év végén 1.191eFt értéket 
képviselve. 

Egyéb ráfordítás (271.068eFt) 

1 MFt-ot meghaladó könyvelési tételek: 

Költségnem Összeg Megjegyzés 

Bérleti díjak 22.073eFt Irodabérlet, rendezvényekkel kapcsolatos 
terem- és eszközbérlet 

Szakmai kiadványok 15.447eFt A GÉNIUSZ könyvsorozattal kapcsolatos 
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szerkesztői és nyomdai költségek 

Kommunikációs 
tevékenység 

5.852eFt Sajtómegjelenések szervezése 

Utazási és kiküldetési 
költségek 

58.412eFt A stáb, valamint a képzések résztvevőinek 
utazási és szállásköltségei 

Tervek, tanulmányok 7.932eFt 8 tétel (Ludi Magiszter, Mű Hely Líceum, BTNS) 

Szakértői díjak 5.217eFt Minőségbiztosítással, valamint a képzések 
fejlesztésével és lebonyolításával kapcsolatos 
jogi és eljárási szakértés 

Szakmai megvalósítás 68.587eFt Képzésekkel, rendezvényekkel kapcsolatos 
szakmai szolgáltatás (előadás, oktatás, 
tananyagfejlesztés), tehetségpont akkreditáció 

Fordítás, tolmácsolás 3.643eFt Közbeszerzéssel biztosított szolgáltatás 
(tolmácsolás, kiadványfordítás) 

Rendezvényszervezés 30.123eFt Közbeszerzéssel biztosított szolgáltatás 
(tehetségnapok, konferenciák rendezése) 

Képzésszervezés 10.620eFt  

Kiadványok készítése 1.145eFt Tájékoztató nyomtatványok kivitelezése 

Nyilvánosság 
biztosítása 

2.302eFt Web-oldal fejlesztéssel kapcsolatos költségek 

Hatósági igazgatási 
szolg. díjak, illetékek 

3.309eFt Képzések akkreditálásával kapcsolatos 
költségek 

Különféle egyéb 
költségek 

7.282eFt internet, telefon, posta 

Szövetség költségei 2.821eFt A projektben el nem számolható költségek 
(taxi, sütemény, kávé, futárszolgáltatás) 

EU Talent day 9.834eFt OKA pályázattal fedezett költségek 

Sólyom László ösztöndíj 
támogatás 

8.515eFt  

Felfedezettjeink 
támogatása 

600eFt  

Fizetett kamat 4.216eFt  

Vállalkozási tevékenység bevétele, ill. ráfordítása (1.500eFt) 

Egyetlen technikai tétel, az EU Talent Day-el kapcsolatos közvetített szolgáltatás elszámolása (MOL) 



 

4 

 

2.2 Mérlegsorokkal kapcsolatos magyarázatok 

Rövid lejáratú kötelezettségek (115.556eFt) 

A mérlegsor részletezése a dec. 31-i állapot szerint: 

Sor Összeg Megjegyzés 

Belföldi anyag- és 
áruszállítók 

3.476eFt Az utolsó fél év során felhalmozódott szállítói 
tartozások jelentős részét dec. 30-án rendezte a 
Szövetség. A maradvány elismert tartozásokat 
fed, kifizetésükre a Géniusz projekt terhére 
2012-ben sor kerül 

Egyéb rövid lejáratú köt. 
összesen 

112.051eFt A lenti részletezés szerint 

Egyéb rövid lejáratú 
kölcsönök (OTP) 

53.185eFt A rulírozó hitel törlesztésre maradt része 

Kölcsön szervezettől 8.000eFt Öt hónapos, dec. 27-én megkötött 
hitelszerződés szerint 

Rövid lejáratú hitelek 
forintban (OTP) 

47.347eFt Dec. 28-án kötött második hitelszerződés 
szerint 

Munkáltatói SZJA elsz. 1.622eFt 2012 jan. eleji határidővel rendezve 

EHO befizetési köt. 313eFt 2012 jan. eleji határidővel rendezve 

EB alap befizetési köt. 589eFt 2012 jan. eleji határidővel rendezve 

Nyugdíjbiztosítási Alap 2.279eFt 2012 jan. eleji határidővel rendezve 

Passzív időbeli elhatárolások (23.917eFt) 

A Sólyom-ösztöndíjból 2011-ben kifizetésre még nem került, a 2012-es program szerint járó átutalások 
fedezete került elhatárolásra (20.485 eFt). 

A pályázati forrásokból származó bevételekből a számviteli tv. előírásaival összhangban további passzív 
elhatárolásra kerültek az azokból tárgyi eszközökre fordított kiadások még nem értékcsökkentett hányada 
(3.432 eFt). 

3 A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

3.1 Beszámoló a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közhasznú egyesület 2011-es 
tevékenységéről: 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége legfontosabb feladata 2011 folyamán a Magyar Géniusz 
Program Kiemelt Projekt megvalósításának befejezése, és a projekt szakmai és pénzügyi lezárása volt. 

Emellett a Szövetség az év folyamán három közgyűlést és egy szakmai találkozót tartott, valamint 
közreműködött a Tehetséggondozás EU elnökségi Konferencia és Első Európai Tehetségnap rendezésében. 

2011. február 9. Közgyűlés 

A közgyűlés megalapította a Nemzeti Tehetségpontot, és annak igazgatójává Bajor Pétert nevezte ki. A 
Nemzeti Tehetségpont feladatainak végleges kidolgozásával  a tagság megbízta a Nemzeti Tehetségpont 
igazgatóját, Bajor Pétert, és megállapodott, hogy ennek elfogadására a Szövetség későbbi közgyűlésén, illetve 
email szavazással visszatér. 
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A tagok megállapodtak abban is, hogy a NEFMI-vel a MATEHETSZ-nek olyan 3 éves együttműködési 
megállapodásra érdemes törekednie, amelyben a Nemzeti Tehetségpont támogatása is szerepel.  

A közgyűlés a Nemzeti Tehetségpont mindenkori igazgatóját a Szövetség pártoló tagjává megválasztotta . 

2011. április 7-9. Tehetséggondozás EU Elnökségi Konferencia és Első Európai Tehetségnap 

A MATEHETSZ által működtetett Magyar Géniusz Projektiroda munkatársai a NEFMI és a Nemzeti 
Tehetségprogram (OKA) támogatásával nagyszabású nemzetközi tehetséggondozó konferenciát és EU 
Tehetségnapot valósított meg, amelyen 24 európai ország képviselői vettek részt. A konferencia kiemelkedő 
eredménye a közös zárónyilatkozat az EU tehetséggondozásáról, valamint a Budapesti Európai 
Tehetségközpont megalakításáról (a nyilatkozatot az EU Parlamentnek továbbítottunk). 

A Központ megalapozásához szükséges első lépéseket a konferencia után megtette Csermely Péter elnök, a  
Magyar Géniusz Program Külkapcsolati Munkacsoportja, és a MATEHETSZ Külügyi Munkabizottsága 
segítségével. 

2011. május 11. Közgyűlés 

A résztvevők egyhangúlag megszavazták a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság felvételét a 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége tagjai közé  

A közgyűlés tagjai előző ülésükön megalapították a Nemzeti Tehetségpontot és megbízták Bajor Pétert, a 
Nemzeti Tehetségpont igazgatóját a részletes szabályozás kidolgozásával. Ennek érdekében a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Alapszabályát módosítani kellett. A változtatások a 2011. február 9 -i 
ülésen elfogadott elvek alapján készültek, és a módosítások szövegét a tagok az ülés előtt megkapták. A 
Nemzeti Tehetségpont megalapításáról rendelkező szabályok mellett a javasolt változtatásokat az egyesület 
Alapszabályának más pontjaival is összhangba hozták. Ennek alapján a tagok az Alapszabály és módosítását 
egyhangúlag elfogadták. 

Az ülésen Csermely Péter tájékoztatta a tagságot az alábbi örömteli eseményről: Sólyom László volt 
köztársasági elnök úr, a MATEHETSZ egyik Tehetség Nagykövete az Országgyűlés által "A köztársasági elnök, 
a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke 
tiszteletdíjáról és juttatásairól" szóló 2000. évi XXXIX. törvény 27.§-ának (3) és (4) bekezdése alapján a volt 
köztársasági elnökök számára biztosított pénzügyi keret terhére ösztöndíjat alapított tehetséges fiatalok 
külföldi tanulmányainak elősegítésére.  

Elnök Úr az ösztöndíjat gimnáziumi éveik végén lévő, illetve egyetemi tanulmányaikat folytató diákoknak 
ajánlotta föl, felkérte a MATEHETSZ-et, hogy fogadja be az ösztöndíjat, és az Elnök Úr által megállapított 
személyek számára azt folyósítsa. A közgyűlés tagjai megállapították, hogy az ösztöndíj teljes mértékben 
egyezik az egyesület Alapszabályában lefektetett célokkal, így befogadását mind a 2011. évben, mind – 
amennyiben erre mód nyílik – a továbbiakban is, egyhangúlag elfogadták. 

2011. szeptember 7. Közgyűlés 

A közgyűlésen bejelentették, hogy létrejött a MATEHETSZ-Nevelési Tanácsadók Egyesülete közötti 
együttműködési megállapodás, amely együttműködés nagy szakmai sikert jelent. A megállapodással jobban ki 
lehet hangsúlyozni a nevelési tanácsadók tehetségsegítésben végzett munkáját. Az együttműködés célja a 
tehetséggondozás pszichológiai hátterének megteremtése, illetve közös pedagógiai-pszichológiai alapok 
kidolgozása. 

2011. szeptember 30. és október 01. között megrendezésre került egy kétnapos szakmai 
találkozó, amelyen a Szövetség képviselői rövid és hosszú távú konkrét feladatokat fogalmaztak 
meg. 

Küldetésnyilatkozat elkészítését határozták el, amelyben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ás a  Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége hosszú és rövid tálú céljait fogalmazza meg egy erre a célra kijelölt 
bizottság.  A hosszú távú tervezés nagyon fontos, hiszen egy tehetség figyelemmel kísérése minimum 6-7 évet 
vesz igénybe. Amennyiben egy egységes rendszert tartunk fenn, megtarthatjuk az összes eredményt, és fontos 
lépéseket tehetünk a tehetségbarát társadalom kialakulása felé. 

A Tehetségpontok megalakulásához motivációs rendszert kell kidolgozni, és szorgalmazni a hálózat még 
alaposabb kiépülését, a Tehetségpontok közötti szakmai együttműködést, illetve célszerű meghatározni a 
Tehetségpontok konkrét feladatait is. 

Az állami és a civil feladatok konkrét meghatalmazása is fontos feladat, célszerű regionális és kistérségi 
szinten is megteremteni az együttműködés lehetőségeit az állami szervezetekkel. 
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A Géniusz Program (amely egy kompetens szolgáltató hálózat kiépítését jelentette) eredményeinek 
fenntartása mellett a TehetségHidak program végrehajtása egy tehetség felismerő, követő rendszert jelent 
majd, amelynek keretében a tehetséggondozás szereplői közötti  kapcsolat kiépítése kerül középpontba. 

(A szakmai találkozó eredményeképpen a felállított bizottság elkészítette a küldetésnyilatkozatot, amelyet a 
2012. február 15-én tartott közgyűlésen fogadtak el a tagszervezetek képviselői.) 

A 2009 júniusában kezdődött Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program (TÁMOP 3.4.4. 
A/08/1-2009-0001 pályázat) gazdájaként a MATEHETSZ 2011-ben is folytatta a projekt 
megvalósítását, majd szakmai és pénzügyi lezárását.  

A következőkben ismertetem a 2011-ben elért eredményeket a Projekt megvalósíthatósági tanulmányának fő 
fejezetei alapján: 

Nemzeti tehetségsegítési formák rendszerének megismerése - A hazai és határon túli magyar tehetségsegítő 
kezdeményezéseket (intézményi és civil aktivitásokat, jó gyakorlatokat stb.) jelentős körét feltártuk. 
Létrehoztuk a Tehetségtérképet, vagyis kereshető formában az interneten megjelenítettük a hazai és határon 
túli tehetségsegítő kezdeményezések széles körét.  23.500 tehetségprogramba vont diákról gyűjtöttünk 
adatokat. A Tehetségtérkép adatbázisban 75 minősített jó gyakorlatot tettünk közzé. 

Tehetségsegítés külföldi példáinak összegyűjtése - Hasonlóan a hazai tehetségsegítő kezdeményezésekhez, az 
EU és más, a tehetségsegítésben kiemelkedő országok tehetségsegítő tapasztalatait megvizsgáltuk, és azok 
legjobbjait az itthoni adaptációjuk érdekében elektronikus és papír alapú könyv formában széles körben 
elérhetővé tettük. 

271 Tehetségpont (állami, egyházi fenntartású vagy civil szervezethez kötődő tehetséggondozó műhely) 
csatlakozott a Tehetségpontok hálózatához. A Tehetségpontok ( adatbázisba illeszthető) regisztrációjának és 
akkreditálásának feltételeit, rendszerét, vizsgálatát és értékelését a kiemelt projekt számos szakember 
bevonásával valósította meg. 

Tehetségnapok - Országszerte 50 „Géniusz Tehetségnapot” szerveztünk a kiemelt projekt 
társfinanszírozásával iskolákban, művészetoktatási intézményekben és civil szervezetek bevonásával.  

Tehetségsegítési formák kapcsolatrendszerének fejlesztése - több eszközzel és módszerrel történt: 
tanulmányokat készíttettünk és tettünk közzé, amelyekhez kapcsolódóan műhelybeszélgetéseket és 
konferenciákat tartottunk a Tehetségpontok képviselői számára.  

Tehetségsegítő Tanácsok megalakulása (26 db) - Az együttműködő tehetségsegítő kezdeményezések 
regionális és helyi összefogására a projekt támogatta a regionális, kistérségi és helyi Tehetségsegítő Tanácsok 
megalakulását.  

Hazai és határon túli magyar tehetségsegítő intézmények kapcsolatai - A projekt során 59 határon túli magyar 
Tehetségpont alakult meg, közös rendezvényeinken, találkozóinkon, szakmai együttműködésünk nyomán a 
hazai és határon túli Tehetségpontok hatékony kooperációja alakult ki. 

A tehetségsegítés oktatása az óvónő, tanító- és tanárképzésben - A kiemelt projekt 34 akkreditált képzési 
programot fejlesztett ki. A 10–30 órás képzéseken 420 csoportfoglalkozás keretében 8.133 szakember vett 
részt. A szakmai képzést szolgálták a 15 alkalommal megrendezésre került Géniusz-konferenciák is, valamint 
a program keretében kidolgozott szakmai anyagokat tartalmazó 21 kiadvány is, amelyeket nyomtatott 
formában a tehetségsegítők számára térítésmentesen eljuttattunk. A kidolgozott és akkreditált programok 
teljes dokumentációját 10 felsőoktatási intézmény vette át, és vállalta azok beépítését saját pedagógusképzési 
programjába. 

A tehetséges fiatalok vezetői, innovációs és menedzseri készségeit fejlesztő programok - Megvalósításra került 
az ezzel kapcsolatos kutatás, amelyet tanulmány formájában a honlapon és nyomdai kiadvány formájában 
közzétettünk, valamint kapcsolódó képzéseket valósítottunk meg.  

Tehetségbarátok Köre - A Géniusz Program 1000 fő tagságával létrehozta, koordinálja és támogatja a 
tehetségsegítés társadalmi bázisának megerősítését szolgáló Tehetségbarátok Körét.  

Tehetségbónusz program - A Tehetségbónusz Program a kiemelkedően tehetséges fiatalok számára egyéni 
fejlesztést biztosít a saját szakterületükön kiváló, és segítői kompetenciákkal is rendelkező mentorok 
közreműködésével. A csatlakozott mentorok és mentoráltak közötti kapcsolatfelvétel és folyamatos 
kommunikáció megkönnyítése céljából létrehoztunk egy zárt, kizárólag a programban részt vevők számára 
hozzáférhető web-es felületet 1000 fő mentor és mentorált taggal. 
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A kiemelt projekt hazai és nemzetközi kommunikációja, minőségbiztosítása, értékelése - A Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács www.tehetsegpont.hu honlapja mellett létrehoztuk a program www.geniuszportal.hu 
magyar és angol nyelvű portálját. A legfontosabb célcsoport, a tehetséges fiatalok igényeinek megfelelően a 
projekt megjelent a legnépszerűbb internetes közösségi portálon, a Facebook-on is. 

 

Ellenőrzések: 

(A kiemelt projektet 2010-ben felügyelő közreműködő szervezet (OKMTI) szakmai és pénzügyi helyszíni ellenőrzést 
tartott a projektirodában, amely során a projekt megvalósulásnak előrehaladását és helyzetét a célokkal 
összhangban lévőnek értékelték.) 

Az OTP hiteleink OTP általi ellenőrzése kapcsán az OTP HungaroProjekt szervezete 2011-ben több alkalommal 
tartott helyszíni ellenőrzést: a kiemelt projekt pénzügyi folyamatainak és adminisztrációjának ellenőrzése során 
mindent kifogástalannak ítélt. 

A 2011 augusztusában lezajlott (két napos) ESZA szakmai monitoring ellenőrzés azt állapította meg, hogy a kiemelt 
projekt a feladatait példaértékűen valósítja meg. 

2011. december 1-jén az ESZA teljes körű (szakmai, pénzügyi és közbeszerzési) helyszíni szemléje során mindent 
szabályosnak talált és csupán néhány adminisztratív hiánypótlás szükségességét állapította meg, amiket utóbb 
pótoltunk. 

A fenti közhasznúsági beszámolót a Szövetség közgyűlése elfogadta. 

Budapest, 2012. május 30. 

Bajor Péter 
elnök 

http://www.tehetsegpont.hu/
http://www.geniuszportal.hu/
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KIMUTATÁS 
a költségvetési támogatás felhasználásról  
2011.  év  

Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege 
(Ft) 

Elszámolás 
határideje 

időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011.02.28 118.605.024 Országos Tehetségsegítő Hálózat 
kialakítása 

0    

 2011.06.10 122.789.455  0    

 2011.11.04 17.122.829      

 2011.12.16 6.594.651      

 2012. ápr.30-ig 62.155.406      

passzív elhatárolás 2011.12.31 3.355.945      

Összesen: 330.623.310  0 330.623.310   
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Közhasznúsági jelentés 3. sz.  mel léklete  

KIMUTATÁS 
a vagyon felhasználásáról  
2011.  év  

Megnevezés Előző évi összeg 
 (eFt) 

Tárgyévi összeg (eFt) Változás Megjegyzés 

% eFt 

Induló tőke 0 0    

Tőkeváltozás 1.682 -10614  -8932  

Lekötött tartalék      

Értékelési tartalék      

Tárgyévi eredmény -12605 -45.832  -33227  

   Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége   -45832  -45832  

   Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége   0  0  

   Egyéb 0 0 0 0  
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Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete  

KIMUTATÁS 

a cél szerinti juttatásokról  
2011.  év  

Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés 

előző évi tárgyévi % Ft 

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott      

pénzbeli juttatások összesen      

 - ebből adóköteles      

 - ebből adómentes  9.115.115  9.115.115  

természetbeni juttatások összesen      

   - ebből adóköteles      

   - ebből adómentes      

Egyéb juttatások      

ÖSSZESEN: 0 9.115.115 0 9.115.115  

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott 

     

pénzbeli juttatások      

nem pénzbeli juttatások      

Egyéb juttatások      

ÖSSZESEN: 0 0 0 0  

MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0  
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Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete  

KIMUTATÁS 

a kapott támogatásokról  
2011.  év  

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (eFt) Változás 

előző évi tárgyévi % eFt 

Központi költségvetési szervtől      

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  Országos tehetségsegítő hálózat kialakítása 151.009 330.623 219% 179.614 

Oktatási Minisztérium Egyesület működési költségei     

Magánszemélyektől   8.562  8.562 

Közhasznú szervezettől   10.171  10.171 

SZJA 1%-a (APEH)   1.087  1.087 

ÖSSZESEN:  151.009 350.443 232% 199.434 
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Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete  

KIMUTATÁS 
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról  
2011.  év  

Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés 

előző évi tárgyévi % Ft 

Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0  

Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0  

   Szja mentes 0 0 0,00 0  

   Szja köteles 0 0 0,00 0  

Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0  

Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0  

Költségtérítések* 0 0 0 0  

Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0  

   Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0  

Egyéb juttatások 0 0 0,00 0  

ÖSSZESEN: 0 0 0 0  

 



Közhasznúsági melléklet 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név :   Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

székhely:   1111 Budapest Karinthy Frigyes út 4-6. 

bejegyző határozat száma:    Pk.60786/2006 

nyilvántartási szám:    12192 

képviselő neve:    Bajor Péter elnök 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a felnőttképzésről szóló 2001. 
évi CI. törvényben, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2012. szeptember 01-től hatályba lépő 2011. évi CXC. 

törvényben és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben 

meghatározott 
- oktatás, tehetséggondozás, 

- felnőttképzés, 

- a magyar kultúra ápolása, 

- előzőekhez kapcsolódó tudományos, kutatási tevékenység 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő, tanuló 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 13795 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 750 képzési alkalom, 89 Felnőttképzési Akkreditációs Testület által elfogadott 
képzési program, 27 Pedagógus Akkreditációs Testület által elfogadott program   

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

 tárgyi eszközök, személyi kifizetések, könyvek, 
képzések, támogatások 

45.523  Géniusz projektben meghatározott célok  

      

      

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

 Felfedezettjeink 0  600 

 Ösztöndíj 0  8.515 

      

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

  0   0 

      

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
összesen: 

 0  0 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 292.231  351.647 

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének 
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

  1.087 



1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

D. közszolgáltatási bevétel     

E. normatív támogatás     

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

289.824  330.623  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 2.407  19.937 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 304.836 397.479  

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 102.197  114.768  

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 304.836  395.979  

K. Adózott eredmény -12.605  -45.832  

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 

önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

0   12 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]  IGEN 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]  NEM 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]  IGEN 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]  NEM 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]  IGEN 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]  NEM 
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