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Közhasznúsági jelentés 

a 2009-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 2009. évben. A mérleg főösszege 156 
114 ezer Ft, a saját tőke 1671 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, amely a mérlegből és 
a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból áll. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Tárgyévben az Egyesület 39.433 e Ft támogatást kapott, amelyet fel is használt. A támogatásból 10.000 e Ft-ot 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program előkészítő feladatainak 
végrehajtására kapta, amelyet maradéktalanul felhasználtunk. A TÁMOP 3.4.4. A/08/01-2009-001 pályázaton 
nyert 697 894 929 Ft összegből 174 473 707 Ft előleget folyósítottak. A fenti összegből 29 432 659 Ft-ot 
használtunk fel, a fel nem használt előleget az időbeli elhatárolások között mutatjuk ki, a 2010-es évben a 
felhasználás arányában fogjuk feloldani.  
Az Egyesületet a Graphisoft Rt is támogatta 1.000.000,-Ft-tal, amely összeget működési költségekre 
fordítottunk.  
A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit 
pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 1 049 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet mindig 
törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. 
A 2009-es évben a pályázati támogatásból kiutalt és még fel nem használt pénzkészletet kedvező 
kamatozású lekötött betétként kezeltük. Ennek eredményeképpen tartalék keletkezett, amelyet a 2010-es 
évben kívánunk felhasználni. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI 

ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK 
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Tárgyévben egyesületünk összesen 42 578 e Ft támogatást kapott különböző címen. A kapott támogatások 
részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 

ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 19 684 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben 
csak a szükséges költségtérítésben részesültek, így összegét tekintve 118 ezer Ft került kifizetésre. 
Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, a költségtérítés nem nevezhető 
juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 
 
A Szövetség tevékenységének fókuszában 2009-ben is a tehetségsegítés ügyének előmozdítása állt – 
Magyarországon és a határon túli magyarlakta területeken. A TÁMOP 344/A kiemelt projekt keretében a 
korábbi hazai eredményekre (a nemzetközi diákolimpiák sikereire, a tanulmányi versenyekre, 
feladatmegoldó pályázatokra, a TDK-ra, a kutató diákok mozgalmára, s még számos egyéb 
kezdeményezésre) építve, és a Nemzeti Tehetség Program kereteihez illeszkedve Magyarország eddigi 
legnagyobb szabású tehetségsegítő kezdeményezése indult el.  A közel 700  millió Ft-os pályázati támogatást 
a három évvel ezelőtt alakult Nemzeti Tehetségsegítő  Tanács jogi képviseletét ellátó Magyar Tehetségsegítő  
Szervezetek Szövetsége (mint projektgazda) nyerte el. 
A projekt célja a tehetségbarát társadalmi környezet kialakítása: pedagógusok, civil segítők és szülők 
képzésével és hálózatba szervezésével. A projekt révén most nyílik először lehetőség a tehetségsegítők 
országos, nagy volumenű képzésére. A program célcsoportja az 5-35 év közötti tehetségek segítőinek a köre. 
A képzési tevékenységnek - a képzési alkalmak megtartása mellett - része a tehetségügyben hiánypótló 
szakmai anyagok megíratása és hozzáférhetővé tétele (szakkönyv, tájékoztató füzet), valamint képzési 
programok fejlesztése és akkreditálása. 
A projekt kiemelt célkitűzései közé tartozik a tehetségsegítés regionális központjai azaz a Tehetségpontok 
számának és színvonalának növelése. Az országban 2009 év végére már több mint 170 Tehetségpont 
működött. 
Mindezek segítésére elindult a hazai tehetségügy adatbázisának felépítése és egy korszerű, portáljellegű 
honlap kialakítása (www.geniuszportal.hu). 
A megvalósulás során mintegy húszezer tehetséges diákot fog elérni a program. A tehetségsegítő program – 
sikeres megvalósítása esetén – a magyar oktatásügy minőségének egészére is pozitív hatással lehet. 
Az önerő nélkül elindult kiemelt projekt a Projekt Végrehajtási Egység (Projektiroda) felállítását követően 
november közepére a megvalósítási szakaszhoz érkezett. A kiemelt projekt szakmai és operatív feladatait 
csoportosítva - a Megvalósíthatósági Tanulmány alapján és az indikátorszámok jellege szerint - 9 
munkacsoportot hoztunk létre, ezek között osztottuk szét a vállalt indikátorszámok megvalósításának 
felelősségét. A munkacsoportok feladataikat ütemezték és hozzákezdtek megvalósításhoz. A 
munkacsoportok mindegyikéhez minőségügyi szakember támogatását biztosítottuk. 
A Munkacsoportok a következők: 
 
Tehetségpontok hálózatfejlesztő és koordinációs munkacsoportja 
Elméleti- és módszertani munkacsoport 
Képzési- és képzésszervezési munkacsoport 
Hátrányos helyzetűek és sajátos nevelési igényűek tehetséggondozását segítő munkacsoport (H-SNI) 
Külkapcsolati munkacsoport 
Fenntarthatósági munkacsoport 
Kommunikációs munkacsoport 
Informatikai- és tartalomfejlesztő munkacsoport 
Minőségügyi- és monitoring munkacsoport 
 
 
A kiemelt projekt képzési feladatainak végrehajtása érdekében 2009-ben megkezdtük a Szövetség 
felnőttképzési intézményi akkreditációját. Ezzel párhuzamosan elindítottuk mintegy 85 képzési program 
fejlesztését is, amelyeket FAT és PAT akkreditációra is bocsátunk. A képzési tevékenységet képzési 
adatbázis fejlesztésével támogatjuk. 
A projekt tervének végrehajtását nehezíti, hogy az eredetileg 3 évre tervezett programot 2 év alatt kell 
megvalósítani. Az átütemezés a mérföldkövek szintjén megtörtént, ehhez igazítottuk 1. számú 
szerződésmódosításunkat is; a szűkebb megvalósulási idő és az azóta bekövetkezett törvényi változások 
(felnőttképzés terén) a tervezett költségvetés változtatását igényelték. Az indikátorok változtatása nem 
szükséges. 
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A kiemelt projekt feladatainak megvalósulását nehezíti az a körülmény is, hogy a kiemelt projekthez 
kapcsolódó tehetségügyi pályázatok (TÁMOP 344/B és TÁMOP 343) kiírása és beadási határideje egybeesett 
a kiemelt projekt indulásával, és ez problémát okozott a pályázók (a tehetségsegítéssel foglalkozó szakmai és 
intézményi közösség) tájékozódásában. A problémát az OKMT-vel szorosan együttműködve, tájékoztatási 
együttműködéssel orvosoljuk. 
 
A Közgyűlés megállapította, hogy ezen célkitűzések alapján a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége 2009-ben a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ pontjában 

megjelölt 3./ pont szerinti tudományos tevékenység, kutatás; 4./ pont szerinti nevelés és oktatás, 

képességfejlesztés, ismeretterjesztés; valamint 5./ pont szerinti kulturális közhasznú tevékenységeket 

végezte.  

A fenti közhasznúsági beszámolót a Szövetség közgyűlése a 2010. május 12-én tartott ülésén egyhangúlag 

elfogadta. 
 
 
Budapest, 2010. április 15. 
 
 
 

Prof. Csermely Péter  
elnök 
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Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete 
 
 

KIMUTATÁS 
a költségvetési támogatás felhasználásról 

2009. év 
 
 
 

Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege 
(Ft) 

Átvitel összege (Ft) Elszámolás 
határideje 

időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi 
Oktatási Minisztérium 2009.07.15 10.000.000,- Működési költségek 0 10.000.000 0 2010.01.31 
Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség 

2009.08.25 174.473.707 Országos Tehetségsegítő Hálózat 
kialakítása 

0 23.432.659 145.041.048 2011.12.31 

        
        
        
Összesen: 184.473.707   33.432.659   
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Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a vagyon felhasználásáról 

2009. év 
 
 
 
 
 

Megnevezés Előző évi 
összeg (eFt) 

Tárgyévi összeg 
(eFt) 

Változás Megjegyzés 
% eFt 

Induló tőke 0 0    
Tőkeváltozás 3060 622 -80 % -2438  
Lekötött tartalék      
Értékelési tartalék      
Tárgyévi eredmény -2438 1049 143% 3487  
   Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége      
   Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége      
   Egyéb 0 0 0 0  
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Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a cél szerinti juttatásokról 

2009. év 
 
 
 

Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés 
előző évi tárgyévi % Ft 

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott      
   Pénzbeli juttatások összesen      
   - ebből adóköteles      
   - ebből adómentes      
   Természetbeni juttatások összesen      
   - ebből adóköteles      
   - ebből adómentes      
Egyéb juttatások      
ÖSSZESEN: 0 0 0 0  
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 

2009. év 
 

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás 
előző évi tárgyévi % Ft 

Központi költségvetési szervtől      
   Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  Országos tehetségsegítő hálózat kialakítása 0 174.473.707  174.473.707 
Oktatási Minisztérium Titkárság személyi feltételeinek biztosítása 1.500.000 0  -1.500.000 
Oktatási Minisztérium Géniusz Projekt előkészítő költségei 0 10.000.000 0 10.000.000 
Nemzeti Kulturális Alap Tehetségsegítő konferencia rendezése 1.500.000 0  -1.500.000 
Helyi önkormányzat és szervei      
   Fővárosi Önkormányzat      
   Fővárosi Önkormányzat      
Kisebbségi települési önkormányzat      
Települési önkormányzat társulása      
Magánszemélyektől      
Egyéni vállalkozóktól      
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Egyesület működési költségei 0 1.000.000  1.000.000 
Jogi személyiség nélküli társaságtól      
Közhasznú szervezettől      
SZJA 1%-a (APEH)      
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)      
Egyéb      
ÖSSZESEN:  3.000.000 185.473.707   



 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete 
 
 

KIMUTATÁS 
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

2009. 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* 0 117.788 100 117.788  
Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0  
   Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0  
Egyéb juttatások 0 0 0,00 0  
ÖSSZESEN: 0 117.788 100 117.788  
 
 
 
 


