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Készült: Győr, 2011. 04. 29. 

 

Összeállította: Wenhard Andrea, kuratóriumi elnök 



I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 

Az Iskolaegészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány 2010.évi 

gazdálkodásáról egyszerűsített mérleg és eredménylevezetése (1. és 2. melléklet) 

alapján közhasznú egyszerűsített beszámolót állított össze. A mérleg záróösszege 

2.825 ezer Ft. Amely több mint a múlt évben, a saját tőke pedig -225 ezer Ft szintén 

nagy mértékben javult, a múlt évihez képest ami -736 ezer Ft volt. A mérlegben most 

nagyobb mértékű javulás mutatkozik és abban bízunk, hogy a múlt év volt a holtpont 

alapítványunk életében, 2008.-ban jól megalapoztuk a jővőnket és ha kitartóak 

leszünk meghozza a gyümölcsét a belefektetett munkánk. 

Bizunk benne, hogy a folyamatosan fejlesztett programunk újabb és újabb tagokat és 

bevételeket fog jelenteni számunkra, illetve az eddigi felhasználóink, önkénteseink és 

tagjaink nagyobb megelégedettségét hozza a következő évben. 

 

 

II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

 

Alapítványunk az NCA-ORSZ-2009-1208 megnyert pályázata révén költségvetési 

támogatásban részesült, melynek összege 500.000.- Ft volt.  

 

Támogató állami szervezet megnevezése: Nemzeti civil alapprogram 

Kapott támogatás jogcíme: vissza nem téritendő állami támogatás 

Támogatás utalásának dátuma: 2010.01.29. 

Utalt támogatás mértéke: 138.387.- 

Felhasználása: a tárgy évben és átvitel az előző évről 

Elszámolás határideje: 2010.április 30-ig 

 

Alapítványunk az NCA-ORSZ-2010-1472 megnyert pályázata révén költségvetési 

támogatásban részesült, melynek összege 300.000.- Ft volt.  

 

Támogató állami szervezet megnevezése: Nemzeti civil alapprogram 

Kapott támogatás jogcíme: vissza nem téritendő állami támogatás 

Támogatás utalásának dátuma: 2010.07.21. 

Utalt támogatás mértéke:300.000.- 

Felhasználása: a tárgy évben és a következő évben 

Elszámolás határideje: 2011.március 31-ig 

 

Alapítványunk a Tempus Közalapítvány Előkészítő látogatás programra nyert 980 

EUR támogatást.  

 

Támogató állami szervezet megnevezése: Tempus Közalapítvány 

Kapott támogatás jogcíme:  támogatás, amely csak utazási költségekre, és részvételre 

fordíthatók 

Támogatás utalásának dátuma: 2010.11.15. 

Utalt támogatás mértéke: 248.953.- 

Felhasználása: a tárgy évben  

Elszámolás határideje: 2011.április 30-ig 

 

Alapítványunknak ebben az évben nem volt a személyi jövedelem adó 1%-ból befolyt 

jövedelme, mivel a kérelmet túl későn adtuk le az adóhatóságnak igy azt elutasították. 



Ezek után nagyobb gondott kell fordítani arra, hogy a készhezvételtől számított 30 

napon belül a kérelmünket be kell adni. (3.melléklet)  

 

III. VAGYON FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

 

Az Iskolaegészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány alapító tőkéje: 

50.000.- Ft. Melyen összeget a folyószámlánkon állandóan fenntartottunk.  

A saját tőke 70%.kal határozottan nőtt, a tőkeváltozás/eredmény is +7%-kal nőtt, és a  

tárgy évi eredmény is a közhasznú tevékenységből közel 9-szeresére nőtt. 

(4.melléklet) 

Ezen adatokat a mérleg tartalmazza. 

 

 

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 

 A tavalyi év sikerén felbuzdulva újabb mentorokat vontunk be az ügyfélszolgálat 

munkájába. A mentorok csak eseti segítséget nyújtanak, de igy is jelentős segítséget 

másiknak. Ebben az évben is működik a teljes munkaidejű ügyfélszolgálat is, ami azt 

jelenti, hogy napi 8 órában hivható az alapítvány és a hozzánk fordulóknak segítséget 

nyújtunk ami lehet informatikai vagy szakmai védőnői iskola-egészségügyi. Ezt a 

munkát készenléti munkának értelmezzük ami egy nem pénzbeli szolgáltatás nyújtása 

a közhasznúsági tevékenységükön belül. Ezen készenléti munka ellenértékét 200.-

Ft/órában határoztuk meg, ami évi 384.000.-Ft-ot jelent. Ehhez adódik még további 5 

fő eseti segítségnyújtása, amely megdublázta a számban kifejezhető összeget 

768.000.-Ft/év. (5.melléklet) 

 

 

V. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLŐNITETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL 

KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 

A Nemzeti Civil alaptól kaptunk 2009.ben támogatást amelynek összege 500.000.- de 

ebben az évben a fennmaradó összeget 138.387.-Ft-ot utaltak ki számunkra. Az NCA-

2010 pályázat teljes összegét megkaptuk de csak 107.060 kö.-költöttünk ebben az 

évben, a többi átvezetésre került a következő évre. Vállalatoktól, magán személyektől 

ebben az évben támogatást nem kaptunk. A személyi jövedelem adó 1%-ból idén nem 

kapott az alapítvány támogatást. A Tempus Közalapítványtól előkészítő látogatás 

programra 940 EUR-t, amelyből 977EUR költött el a programba résztvevő védőnő, a 

fennmaradó összeget utólag egyenliti ki a Tempus (6.melléklet) 

 

 

VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK 

NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

 

Alapítványunk kuratóriumi tagjai alapítványban végzett munkájukért semmilyen 

ellenszolgáltatást nem kapnak, de nem is igényelnek.  (7.melléklet) 

Kuratóriumi elnökünk biztosítja az irodát az alapítvány számára, az iroda 

rezsiköltségére, takarítására, közös költség, szemétdíj..stb egy összegű külön 

szerződést kötött az alapítvány.  



 

VII. A KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 

 

Iskola-egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány 2010.évi 

tevékenységének rövid ismertetése 

 

Alapítványunk életében ez az év az pályázatokról és azok megvalósításáról szólt. 

 

2010. január 4 szakmaspecifikus iskola-egészségügyi informatikai képzést 

valósítottunk meg, kettő képzést Budapesten és kettőt Győrben. Képzéseinkkel 

jelentős mennyiségű információt / tudást / gyakorlatot tudtunk átadni a 

kolléganőknek, hogy az elektronikus adminisztrációs tevékenységüket elkezdjék vagy 

elmélyítsék. Képzésünket sikerül decemberre akkreditáltatni igy két fajta szintű 

képzést tudunk nyújtani alapszinten: 4596/2010, 7 szakmai pontértékben, és haladó 

szinten 4596-1/2010 szintén 7 szakmai kredit pontértékben. 

A képzéseket a Semmeweis Innovációs Központ támogatásával tudtuk megvalósítani, 

mivel számunkra a képzés terembér-költségeit kifizették, valamint biztosítottak 

számunkra projektmenedzsert aki a képzéseket meg is szervezte.  

 

A Nemzeti Civil Alapprogram működési pályázatára sikeresen pályáztunk, de még a 

tavalyi pályázatból is került az idei évre. Lényeges segítséget kaptunk 

telefonköltségeink kiegyenlítéséhez. Számunkra ez a költség jelenti a legnagyobb 

összeget, mivel a minket hivó kolléganőket szivesen visszahívjuk.   

 

A Tempus Közalapítvány pályázata pedig megnyitotta elöttünk Európát, és azt hogy 

érdemes partner kapcsolatokat kialakítani és egy közös célért egy pályázatot megirni.  

Önkéntesünk egy 8 országra kiterjedő felnőttoktatási e-learnig módszereket 

felhasználó projekt ötletét hozta haza. Jővőre a már összeállt 8 ország tud együttesen 

pályázni.  

 

Viszont sajnálatos tény érte alapítványunkat, azzal hogy az OGYEI szerverén egy a 

Sanus3 programhoz nagyon hasonló, sőt egyes elemeiben teljesen megegyező 

program került elhelyezésre.  

Alapítványunk miután a két program teljes összehasonlítását elvégezte látta a 

jogsértés tényét, ezért jelezte azt az OGYEI-nek, de ők a szerzőkre hárították a 

felelősséget, de a szoftvert nem távolították el a honlapjukról. A védőnő szerző 

résztvett az alapítvány januári képzésén ahol a Sanus3 működését is meg lehetett 

tanulni.  

Alapítványunk igy feljelentést tett a rendőrségen. 

 

Azért, hogy a védőnők, orvosok minnél magasabb informatikai tudásra tegyenek szert  

biztosítjuk számukra, az elektronikus iskola-egészségügyi adminisztráció lehetőségét 

ingyen maximálisan hat hónapig.  

 

2010.-ban programunkhoz kapcsolódó városok: Balatonalmádi, Szigetbecse, 

Sárospatak, Mosonmagyaróvár nagyobb létszámra vált, Vác, Pilisborosjenő,  

 

 



 

 

 

Győr, 2011.04.29. 

        Wenhard Andrea 

        Kuratóriumi elnök 

 

 

 

Záradék: 

A fenti közhasznúsági jelentést az Iskolaegészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú 

Alapítvány kuratóriuma 2011.04.29.-i ülésén egyhangúan elfogadta.  

 

 

 



         3. melléklet 

KIMUTATÁS  

A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

2010.évi 

 
Támogatást 

nyújtó 

Támogatás 

időpontja 

Támogatás 

összege 

Felhasználás 

célja 

Felhasználás 

összege 

Előző évi 

Felhasználás 

összege 

Tárgy évi 

Átvitel Határidő 

NCA-

ORSZ 

2009.08.12. 300000 Bérleti dij 0 300.000 0 2010.03.31. 

NCA-

ORSZ 

2009.08.12. 150000 telefonköltség 102.897 47.103 0 2010.03.31. 

NCA-

ORSZ 

2009.08.12. 50.000 

 

100e alatti 

eszköz 

50.000 0 0 2010.03.31. 

NCA- 

ORSZ 

2010.07.21. 150.000 telefonköltség 0 107060 42940 2011.03.31 

NCA- 

ORSZ 

2010.07.21. 150.000 Tárgyi eszk 0 0 150000 2011.03.31 

Tempus 2010.11.15. 248.953 

940EUR 

Előkészítő 

látogatás 

0 977Eu 37EUR 2011.04.30 

 

        4. melléklet 

KIMUTATÁS  

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

2010.évi 

 
Megnevezés Előző évi 

összeg eFt 

Tárgy évi 

összeg eFt 

Változás % Változás összeg 

C. Saját tőke -736 --225 +70 +511 

I. Induló tőke/ Jegyzett 

tőke 

50 50 0 0 

II.Tőkeváltozás/Eredmény -843 -786 +7 +57 

III. Lekötött tartalék     
IV.Tárgyévi eredmény 

közhasznú 

tevékenységből 

57 511 +896 454 

V.Tárgyévi eredény 

vállalkozási 

tevékenységből 

0 0 0 0 

       

            5.melléklet   

KIMUTATÁS  

A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL 

2010.évi  

          
Megnevezés Juttatás 

összege előző 

évben eFt 

Juttatás 

összege tárgy 

évben eFt 

Eltérés % Eltérés összeg 

eFt 

Közhasznú tevékenység keretében 

nyújtott 

0 0 0 0 

  Pénzbeli juttatások összesen 0 0 0 0 

 -ebből adóköteles 0 0 0 0 

 - ebből adómentes 0 0 0 0 

 Egyéb juttatások 384 768 200 384 

Összesen 384 768 200 384 

Egyéb célszerinti, de nem 0 0 0 0 



közhasznú tevékenység keretében 

nyújtott 

Pénzbeli juttatások 0 0 0 0 

Nem pénzbeli juttatások 0 0 0 0 

Összesen 0 0 0 0 

Mindösszesen 384 768 200 384 

      

        6.melléklet 

KIMUTATÁS  

KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL 

2010.évi  

 
Megnevezés Támo-

gatott 

cél 

Juttatás 

összege 

előző évben  

Juttatás 

összege 

tárgy évben  

Eltérés % Eltérés 

összeg  

Központi Költségvetési szervtől NCA 361.613 438.364 17,5 76.751 

Helyi önkormányzat és szervei  0 0 0 0 

Kisebbségi települési 

önkormányzattól 

 0 0 0 0 

Települési Önkormányzat 

Társulásától 

 0 0 0 0 

Magán személyektől  0 0 0 0 

Egyéni vállalkozóktól  0 0 0 0 

Jogi személyiségű gazdasági 

társaságtól 

  0 0 0 0 

Jogi személyiség nélküli  

társaságtól 

 0 0 0 0 

Közhasznú szervezettől  0 248.953  248.953 

SZJA 1%-a (APEH)  21.598 0  -21.598 

Iparűzési adó 5%-a  0 0 0 0 

Egyéb  0 0 0 0 

Összesen  383.211 687.317  304.106 

 

 

        7.melléklet 

KIMUTATÁS  

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL 

2010.évi  

 

          
Megnevezés Juttatás 

összege előző 

évben eFt 

Juttatás 

összege tárgy 

évben eFt 

Eltérés % Eltérés összeg 

eFt 

Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0 0 

Természetbeni juttatások 0 0 0 0 

 - szja mentes 0 0 0 0 

 - szja köteles 0 0 0 0 

 Értékpapír juttatások 0 0 0 0 

Tiszteletdíjak, megbizási díjak 0 0 0 0 

Költségtérítések 0 0 0 0 

Adott kölcsönök összege 0 0 0 0 

Kamatmentes kölcsönök 0 0 0 0 

Egyéb juttatások 17 0  -17 

Összesen 17 0  -17 

 

 


