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Közhasznúsági jelentés 
a 2010-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 2010. évben. A mérleg főösszege 18.451 
ezer Ft, a saját tőke -10.923 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 296.050eFt támogatást kapott, amelyet teljesen fel  is használt. A TÁMOP 3.4.4. 
A/08/01-2009-001 pályázaton nyert 697 894 929 Ft összegből 296.050 eFt –ot folyósítottak 2010-ben. 

Egyéb támogatások: 

Magánszemélytől kapott 
támogatás 20eFt 
Tagdíj befizetés 150eFt 

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) 12.605 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 nem nyújtott támogatást, így e soron nem 
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 nem kapott támogatást.  

1.5 A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, 
ILLETVE ÖSSZEGE 

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 102.197 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. 
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2.1 Ráfordítások bemutatása 

Anyagjellegű ráfordítás (21.518 eFt) 

Főbb tételek: 

Szállító Összeg Megjegyzés 

Papírosz 
Kft+nyomtatóalkatrész.hu 

2.796eFt Nyomtatópapír beszerzés+toner 

Többek 7.433eFt Könyv  

Software Station+Human 
Telex Kft 

7.797eFt Képzési segédanyagok beszerzése 

Bolyai Műhely kiadvány 520eFt Szakkönyvek beszerzése 

Aloha Kft 914eFt Nyomtatókazetta 

Személyi jellegű ráfordítások (102.197 eFt) 

Költségnem Összeg Megjegyzés 

Projektmenedzsment 
bérköltség 

6.572eFt Projektmenedzser, pü-i vezető és 
projektmenedzsment asszisztencia bére 

Projekt szakmai 
megvalósítás 
bérköltsége 

75.581eFt Projekt stáb bérköltsége, megbízásos 
szerződések bérei (képzések, egyéb megbízási 
díjak) 

Járulékok 20.044eFt  

Értékcsökkenési leírás (4.881eFt) 

Az ÉCS a tárgyi eszközökre, vagyoni értékű jogokra lett elszámolva. Jelentősebb tárgyi eszközök: 
Számítógépek, nyomtatók, klíma berendezés: összesen 3.763eFt záró értékkel. 

A vagyoni értékű jogok között informatikai rendszerek, szoftverek szerepelnek, az év végén 1.118eFt értéket 
képviselve. 

Egyéb ráfordítás (176.240eFt) 

1 MFt-ot meghaladó könyvelési tételek: 

Költségnem Összeg Megjegyzés 

Bérleti díjak 15.323eFt Irodabérlet, rendezvényekkel kapcsolatos 
terem- és eszközbérlet 

Szakmai kiadványok 1.471eFt A GÉNIUSZ könyvsorozattal kapcsolatos 
szerkesztői és nyomdai költségek 

Kommunikációs 
tevékenység 

15.109eFt Sajtómegjelenések szervezése 

Utazási és kiküldetési 
költségek 

36.314eFt A stáb, valamint a képzések résztvevőinek 
utazási és szállásköltségei 

Tervek, tanulmányok 6.155eFt 5 tétel (Mágnes Alapítvány, Somlyó Bt.,  

BTNS) 
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Szakértői díjak 5.424eFt Minőségbiztosítással, valamint a képzések 
fejlesztésével és lebonyolításával kapcsolatos 
jogi és eljárási szakértés 

Szakmai megvalósítás 59.885eFt Képzésekkel, rendezvényekkel kapcsolatos 
szakmai szolgáltatás (előadás, oktatás, 
tananyagfejlesztés), tehetségpont akkreditáció 

Fordítás, tolmácsolás 1.019eFt Közbeszerzéssel biztosított szolgáltatás 
(tolmácsolás, kiadványfordítás) 

Rendezvényszervezés 3.122eFt Közbeszerzéssel biztosított szolgáltatás 
(tehetségnapok, konferenciák rendezése) 

Képzésszervezés 7.754eFt  

Közbeszerzés 2.000eFt  

Nyilvánosság 
biztosítása 

3.381eFt Web-oldal fejlesztéssel kapcsolatos költségek 

Hatósági igazgatási 
szolg. díjak, illetékek 

9.245eFt Képzések akkreditálásával kapcsolatos 
költségek 

Különféle egyéb 
költségek 

5.987eFt internet, telefon, posta 

Fizetett kamat 20eFt  
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FŐBB ELTÉRÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN: SZOLGÁLTATÁSOK( EGYÉB RÁFORDÍTÁS) ANYAGJELLEGŰ 
RÁFORDÍTÁSOK KÖZÖTT LETT ELSZÁMOLVA, EZEK A TÉTELEK ÁTKERÜLTEK AZ EGYÉB RÁFORDÍTÁS 
KATEGÓRIÁBA. 

2.2 Mérlegsorokkal kapcsolatos magyarázatok 

Rövid lejáratú kötelezettségek (23.149eFt) 

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

Sor Összeg Megjegyzés 

Belföldi anyag- és 
áruszállítók 

17.379eFt 2011-ben került sor a kifizetésre 

Egyéb rövid lejáratú köt. 
összesen 

4.438eFt Bér és járulékok, melyek 2011-ben kerültek 
kifizetésre 

Főbb eltérés a mérlegben 

A könyvelésben nem szerepel aktív időbeli elhatárolás, ezért nem szerepeltetjük a javításban sem. 

A számviteli tv. előírásai szerint passzív elhatárolásba helyeztük a támogatásból beszerzett eszközök a 
könyvekben a mérleg fordulónapján nyilvántartott értékével megegyező bevételt (6.225eFt). Az elhatárolást a 
későbbiekben az értékcsökkenési leírás mértékével megegyezően vezetjük vissza. 

3 A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

3.1 Beszámoló a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közhasznú egyesület 2010-es 
tevékenységéről: 

A 2010-s évben elsősorban a Géniusz Projekt (TÁMOP 3.4.4A) megvalósítására koncentrált a Szövetség, 
amely a Magyarországi és a határon túli magyarlakta területek számára a tehetségsegítés központi 
programját jelentette. 

Míg a 2009. évben a projekt elindítása jelentette a fő feladatot elsősorban, addig az elmúlt év során a 
projekt feladatainak beindítása volt a kiemelt cél. Ennek keretében számos fontos eredményt értünk el, 
amely számos tekintettben meghaladta az előzetes várakozásokat és a tervezet mértéket. 

A projekt keretében meghatározott célkitűzések fontosságát és a tehetségsegítés iránti nagyarányú 
érdeklődést jelezte, hogy a programba jelentkezett szervezetek, a fellelhető és meglévő programok száma, 
valamint az ezekre épülő képzések iránti igény minden előzetes várakozást meghaladt. 

A tehetségsegítő hálózat kiépítése során a tervezetthez képest jóval több, 359 tehetségpont jött létre, 
amely az egész ország területét érintette és számos határon túli szervezet is szerepel közöttük. Sikeresnek 
bizonyult a jelentkezett tehetségpontok felkészítésének elősegítése, amelyet az akkreditációba bevontak 
nagy aránya (több mint 50%) is mutat. Az év során megkezdtük a tehetségpontokkal közösen 
megrendezett tehetségnapokat, amelyek keretében az egyes tehetségpontok vonzáskörzetében lévőkhöz 
tudtuk sikeresen és jelentős mértékben elérhetővé tenni a tehetségsegítés terén elért eredményeinket és 
az erről szóló információkat. Ezzel együtt teret adtunk a helyben élő tehetségeknek és az őket segítők 
bemutatkozására. A tehetségnapok szervezése áthúzódott a 2011 évre is. A rendezvényeink szervezését és 
így azok időbeni megoszlását jelentősen hátráltatta a közbeszerzési eljárás elhúzódása, amely a projekt 
időbeni keretei között jelentős hátráltató tényezőként jelentkezett összességében is. 

Az év végéig a gyűjtött 125 hazai és 22 külföldi jó gyakorlat közül 43 lett elfogadva, de ennek száma a 
2011. évben jelentős mértékben növekszik tovább. Az így begyűjtött jó gyakorlatok nyomtatott formában 
történő terjesztését szintén a közbeszerzési eljárás bonyolultsága és időben történő elhúzódása 
hátráltatta. 

Tehetségsegítő Tanácsokból 22 alakult meg, amelyből 2 határon túli és továbbiak megalakulása van 
folyamatban és ezek területi eloszlása nagymértékben egyenletesen oszlik el az ország egész területén. 
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Sikeresen vettük fel a szakmai kapcsolatot számos felsőoktatási intézménnyel, ennek keretében 10 
intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást a projekt keretében akkreditált képzési 
programok átvételével kapcsolatban, ezáltal is elősegítve a tehetségsegítés szakmai feladatainak 
megjelenését a fiatal pályakezdők képzésében. A képzések terén is jelentős sikereket értünk el az elmúlt 
egy év során. 66 Felnőttképzési Akkreditációs Testület által elfogadott és 16 Pedagógus Akkreditációs 
Testület által elfogadott képzési programot akkreditáltunk és ezek száma is növekedni fog a következő év 
során. A képzési programok kidolgozása során szűk keresztmetszetnek bizonyul a már most is láthatóan a 
projekt időtartama és költségvetési lehetősége egyaránt, tekintettel a még ki nem dolgozott jelentős 
mértékű és előzetesen szakmailag indokolt képzési programok számára. 

A projekt keretében nagyszámú szakértő és segítő lett eddig is bevonva, ezzel is elősegítve a széles 
szakmai szempontok érvényesülését a program megvalósulásában. Így pl. a képzési programok keretében 
a programok kidolgozását 72 programíró bevonásával valósítottuk meg, a képzési adatbázisunkban 
szereplő több mint 200 oktatóval az év végéig már eddig is 330 képzést tartottunk az ország számos 
településén.  A képzések szervezésénél kiemelt szempontként vettük figyelembe, hogy a hátrányos 
helyzetű régiókban élőkhöz is eljuttassuk a képzéseket, amelyekre való igény mutatja az egyes képzésekre 
történő jelentkezési lehetőségek rövid időn belüli felhasználására. Az eddig megtartott képzéseken majd 
6000 fő vett részt az év során, a visszajelzések alapján alapvetően pozitív eredménnyel. A megtartott 
képzések eredményeit már az eddig megtartott tehetségnapok során is érzékelni lehetett. 

Az aktív kapcsolattartás és információellátás céljára létrehoztuk a www.geniuszportal.hu honlapot, 
amelyen magas szakmai színvonalon és szakmai tartalommal gyűjtöttük össze és folyamatosan 
aktualizájuk a tehetségsegítéssel kapcsolatos információkat. Ezen kívül tovább működtetjük a Szövetség 
www.tehetsegpont.hu honlapját is. Ennek sikerességét mutatja többek között a honlap látogatóinak havi 
többezres (2010. december hónapban több mint 8000) száma, valamint a hírlevelünkre regisztrált, mára 
már a 3000 főt is meghaladó létszám egyaránt. 

 

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 közhasznúsági beszámoló eredeti változatát a Szövetség közgyűlése a 2011. május 11-én tartott ülésén 
elfogadta. 

A jelentés módosított változatát a Szövetség közgyűlése 2012. május 30-i közgyűlésén fogadta el. 

Bajor Péter 
elnök 


