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Készült: Győr, 2012. 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 

10.931 ezer Ft. Amely  jóval több mint a múlt évben, a saját tőke pedig 4.964 ezer Ft 

szintén nagy mértékben javult, a múlt évihez képest ami -225 ezer Ft volt. A 

mérlegben történt nagy mértékű javulás oka kettős, egyrészt az alapítvány tényleges 

gazdasági növekedése, másrészt egy könyvelés-technikai változtatás, hogy az 

alapítvány által fejlesztett Sanus3 iskola-egészségügyi szoftver tényleges fejlesztési 

költégeit nem költségként számoljuk el ettől az évtől, hanem immateriális javakként, 

amely reményeink szerint az alapítvány vagyonát fogja gyarapítani.  

Alapítványunk a negatív mérlegét pozitívra tudta változtatni, kikerültünk a gödörből, 

amely elsődlegesen annak köszönhető, hogy Sanus3 programunkat Győr városa 

megrendelte, ez 20.000 gyermek elektronikus iskola-egészségügyi ellátását jelenti, 

amely a jővőben folyamatos bevételi forrás is lesz számunkra.   

Továbbra is bizunk abban, hogy a befektetett munka meghozza gyümölcsét és a 

következő évben is új megrendelőink lesznek, többen veszik igénybe 

szolgáltatásainkat, eddigi felhasználóink és önkénteseink pedig nagy 

megelégedettséget éreznek irántunk.  

 

 

II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

 

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: az előző évben és a tárgy évben 

Elszámolás határideje: 2011.március 31-ig 

 

Alapítványunk az INCLUSIVE – Involving New Communities of Learners Using 

Socially Inclusive Virtual Environments című Grundvig Tanulási Kapcsolat 

pályázatunk az európai értékelési folyamat eredményeként támogatást nyert.  

Pályázatunk a közös európai rangsorban több mint ezer pályázat közül 52.helyen 

végzett és 16 000 euró támogatásban részesült.  

 

Támogató állami szervezet megnevezése: Tempus Közalapítvány – mint Nemzeti 

Iroda 

Kapott támogatás jogcíme: általánytámogatás, 12 nemzetközi mobilitas 

megvalósítására 

Támogatás utalásának dátuma: 2011.09.06.  

Utalt támogatás mértéke: előfinanszírozás 12.800 euró 

Felhasználása: a tárgy évben, a következő évben (2012.-ben), és 2013.-ban (július 31.-

ig) 

Elszámolás határideje: legkésőbb 2013. szeptember 30.-ig 

 



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

jövedelme: 11.953.- Ft volt (kiutalás 2011.11.04.), ezen összeget az alapítvány a cél 

szerinti közhasznúsági tevékenységére szeretné fordítani 2012.ben. 

 

A jővőben szeretnénk 1%-os kampányt indítani , amelynek keretében emailben 

hívnánk fel a figyelmet elsősorban felhasználóink körében az elektronikus iskola-

egészségügy támogatására. Az új civil törvény szerint akkor maradhatunk közhasznú 

szervezet 2014. május 31. után jogállásunk szerint (egyik feltétel szerint), ha az 1%-os 

bevétel az összes bevételünk 2%-át eléri.   (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 pozitívra váltott és 23-szorosára nőtt, a tőkeváltozás/eredmény is 2/3-

szorosára nőtt, és a  tárgy évi eredmény is a közhasznú tevékenységből több, mint 9-

szeresére nőtt. (4.melléklet) 

Ezen adatokat a mérleg tartalmazza, részletesen pedig a kiegészítő melléklet. 

 

 

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 

Idén is sikeresen munkálkodtak új mentoraink, szivesen vettek részt az 

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

jelentős segítséget jelentenek másoknak. Ebben az évben is működtettük a teljes 

munkaidejű ügyfélszolgálatot 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 

tevékenységünkön belül. Ezen készenléti munka ellenértékét 200.-Ft/órában 

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

önkéntesünk eseti segítségnyújtása, amely továbbra is egy számban kifejezhető 

összeget 768.000.-Ft/év ad.  

Ebben az évben összesen négy iskola-egészségügyi informatikai képzést tartottunk 

iskolát ellátó orvosok, védőnők és asszisztensnők számára 4x8=32 órában, melyen 

összesen 91 fő kolléganő vett részt és kapott magas színvonalú szakmai informatikai 

képzést. Képzésünk eszmei értékét 91x8=728 000.-Ft-ban határoztuk meg. 

Képzéseink az ETI által akkreditáltak, 7 pontértékűek (5.melléklet) 

 

 

V. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLŐNITETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL 

KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 

A Nemzeti Civil Alaptól 2010.-ben megnyert pályázatot, az idei évben zártuk le és a 

fennmaradó 192.940.-Ft-ot telefon költségeink enyhitésére és új laptop számítógép 

beszerzésére fordítottuk. Vállalatoktól, magán személyektől ebben az évben 

támogatást nem kaptunk. A személyi jövedelem adó 1%-ból idén 11.953.-Ft 



összeghez jutottunk, amelyet közhasznú tevékenységünk célszerinti támogatására 

szeretnénk fordítani 2012.-ben.  

A Tempus Közalapítványnál 16000 Euró támogatást nyertünk, amelyből 12.800 Euró 

előfinanszírozásban megérkezett, ebből 2011-ben 748.233.-Ft-ot már elköltöttünk. (1. 

projekt találkozó Kaunasban, disszemináció, 2.projekt találkozó előkészítése Rigában)  

(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 fixösszeget (30.000.Ft) 

állapítottunk meg külön szerződés alapján. 2011.-ben 11 hónap került kifizetésre, 

melynek összege 330.000.-Ft (szja-val együtt). 

 

 

VII. A KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 

Iskola-egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány 2011.évi 

tevékenységének rövid ismertetése 

 

Alapítványunk életében ez az év a képzésekről, a megnyert 8 országot felölelő 

pályázatról szólt. 

 

Ebben az évben összesen 4 szakmaspecifikus iskola-egészségügyi informatikai 

képzést valósítottunk meg, három képzést Budapesten (2011.01.27, 28, 2011.11.03.) 

egyet pedig Győrben. (2011.08.22.) Képzéseinkkel jelentős mennyiségű információt / 

tudást / gyakorlatot tudtunk átadni a kolléganőknek, hogy az elektronikus 

adminisztrációs tevékenységüket elkezdjék vagy elmélyítsék. Képzésünk továbbra is 

akkreditált alapszinten: 4596/2010, 7 szakmai pontértékben, és haladó szinten 4596-

1/2010 szintén 7 szakmai kredit pontértékben. A képzésen résztvevők által kitöltött 

elégedettség vizsgálat alapján képzésünk 4,9 a teljes megelégedettség terén, új 

szakmai ismeret elsajátítása szintén 4,9 (max.5,0). Képzéseinket előzetes 

szintfelméréssel és utólagos gyakorlati vizsgafeladatokkal valamint 

elégedettségvizsgálattal egészítettük ki.  

 

A Nemzeti Civil Alapprogram működési pályázatát sikeresen lezártuk. Lényeges 

segítséget kaptunk telefonköltségeink kiegyenlítéséhez. Számunkra ez a költség 

jelenti a legnagyobb összeget, mivel a minket hivó kolléganőket szivesen 

visszahívjuk, valamint egy új laptop számítógépet is tudtunk vásárolni.    

 

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

érdemes partner kapcsolatokat kialakítani és egy közös célért egy pályázatot 

megvalósítani.  

INCLUSIVE – Involving New Communities of Learners Using Socially Inclusive 

Virtual Environments című Grundvig Tanulási Kapcsolat pályázat egy életen át tartó 



tanulási programhoz kapcsolódva olyan e-learning módszereket tanulmányozó projekt 

amely a közösségi médiák bevonásával szeretne egy hatékony tanulási folyamatot 

elérni. Ez 8 országra kiterjedő projekt a következő partnerekkel zajlik: Portugália, 

Csehország, Livánia, Lettország, Németország, Lengyelország, Wales és 

Magyarország.  

Alapítványunk a pályázatban 12 nemzetközi mobilitást vállalt a pályázat teljes 

futamidejére, az első meeting találkozó Kaunasban volt 2011.10.03.-06. között (2 

mobilitást megvalósítottunk). A 4. meeting találkozó Magyarországon lesz 

2012.06.27.-30. között, amelyet már elkezdtünk szervezni. 2011.-es feladatainkat a 

projektben teljesítettük: a projekt logójának megtervezése, és minnél több tanulmány 

és szakmai anyag megismerése, áttekintése, amely a projektünket érinti, tudás bázis 

létrehozása. 

 

2010.-ben egy 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. 

2011.-ben büntető eljárás indult a szerzők ellen, valamint Alapítványunk egy polgári 

peres eljárás keretében indítványozta az OGYEI szerveren levő szoftver eltávolítását.  

Mind a büntető mind a polgári perben kirendelt szakértő megállapította a jogsértés 

tényét. Bizunk benne, hogy az eljárások mielöbb befejeződnek, és az alapítványt ért 

jogsértés birósági határozattal alátámasztást nyer.    

 

Ebben az évben is lehetőséget biztosítottunk az iskolát ellátó védőnők és orvosok 

számára, hogy papír adminisztrációjukat elektronikus adminisztrációra cseréljék, és 

fél évig kipróbálhassák az elektronikus iskola-egészségügy lehetőségét, előnyeit. 

Ehhez ingyenes képzést és szoftvert valamint folyamatos ügyfélszolgálatot 

biztosítunk! 

 

2011.-ban programunkhoz kapcsolódó városok: Tatabánya kiterjesztette minden 

középiskolájára, Dunaújváros további egy iskolát vont be, Oroszlány, 

Alsónemesapáti, Salgótarján, Győr, Abony, Várpalota, Vácszentlászló, Valkó, Zirc, 

Csongrád, Budapest-Deák-Vörösmarty-Lakatos, Kakucs, és Bük. 

 

 

Győr, 2012.04.29. 

        Wenhard Andrea 

        Kuratóriumi elnök 

 

 

 

Záradék: 

A fenti közhasznúsági jelentést az Iskolaegészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú 

Alapítvány kuratóriuma 2012.04.30.-i ülésén egyhangúan elfogadta.  



         3. melléklet 

KIMUTATÁS  

A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

2011.évi 

 
Támogatást 

nyújtó 

Támogatás 

időpontja 

Támogatás 

összege 

Felhasználás célja Felhasználás 

összege 

Előző évi 

Felhasználás 

összege 

Tárgy évi 

Átvitel Határidő 

Tempus 2011.09.06. 16.000.-

EUR 

Általánytámogatás 

12 nemzetközi 

mobilitásra 

0 748.233.- Ft 2.795.907.-

Ft 

2013.07.31 

 

NCA- 

ORSZ 

2010.07.21. 150.000 telefonköltség 107060 42940 0 2011.03.31 

NCA- 

ORSZ 

2010.07.21. 150.000 Tárgyi eszk 0 150000 0 2011.03.31 

NAV 1% 2011.11.04. 11.953 Cél szerinti 0 0 11.953 2012.10.31. 

 

        4. melléklet 

KIMUTATÁS  

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

2011.évi (ezer Ft.-ban) 

 
Megnevezés Előző évi 

összeg eFt 

Tárgy évi 

összeg eFt 

Változás  Változás összeg 

C. Saját tőke --225 4 964  +23,06 x +5 189  

I. Induló tőke/ Jegyzett 

tőke 

50 50 0 0 

II.Tőkeváltozás/Eredmény -786 -252 +2/3 x +534 

III. Lekötött tartalék     
IV.Tárgyévi eredmény 

közhasznú 

tevékenységből 

511 5 166  +9,10 x +4 655 

V.Tárgyévi eredény 

vállalkozási 

tevékenységből 

0 0 0 0 

       

            5.melléklet   

KIMUTATÁS  

A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL 2011.évi (ezer Ft.) 
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 768 1 476 +95% 728 

Összesen 768 1 476 +95% 728 

Egyéb célszerinti, de nem 

közhasznú tevékenység keretében 

nyújtott 

0 0 0 0 

Pénzbeli juttatások 0 0 0 0 

Nem pénzbeli juttatások 0 0 0 0 

Összesen 0 0 0 0 

Mindösszesen 768 1 476 +95% 728 



      

        6.melléklet 

KIMUTATÁS  

KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL 

2011.évi  

 
Megnevezés Támo-

gatott 

cél 

Juttatás 

összege 

előző évben  

Juttatás 

összege 

tárgy évben  

Eltérés % Eltérés 

összeg  

Központi Költségvetési szervtől NCA 300.000 0  -300000 

Központi Költségvetési szervtől Tempus 248.953 3.544.140 +93% +3.295.187 

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 0 0 0 

SZJA 1%-a (NAV) Cél  0 11.953  +11.953 

Iparűzési adó 5%-a  0 0 0 0 

Egyéb  0 0 0 0 

Összesen  548.953 3.556.093  3.007.140.- 

 

 

        7.melléklet 

KIMUTATÁS  

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL 

2011.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 (szja-val együtt) 360 330 -9% 30 

Összesen 0 0 0 0 

 

 


