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Szabad Iskolákért Alapítvány 

2012. évi 

Közhasznúsági jelentése 

 

Szabad Iskolákért Alapítvány 

 Szakmai beszámoló 

 2012. január 1 – 2012. december 31. 

  Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 

  Nyilvántartási szám: 5565 

  Adószám: 18074789-1-43 

 
 



Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről 
 

 

1. Akkreditált képzések   

- Differenciálás a tanításban, tanulásban című képzésünket távoktató programként is akkreditáltattuk, 

mivel ez a képzés alkalmas arra, hogy egyéni jelentkezőket is fogadhassunk.  Csoportos képzést két 

iskolában tartottunk. 

- Kooperatív tanulás a gyakorlatban c. képzésünk volt Kiskunhalason, és Gödöllőn, valamint Turán 

és Budapesten is, mindegyik 30 órás volt és a tantestületek nagyon hasznosnak tartották a 

képzéseket. Egyéni képzést is tartottunk januárban az alapítvány helyiségében. 

- Szabályok az iskolában című képzésünket két iskola rendelte meg, ez a képzés különösen hasznos 

az iskoláknak, mivel hiánypótló jellegű. 

 

2. Kiadványterjesztés és eszközcsomag 

- A Szabályok kiadványunk nagyon sikeres.  

- A Differenciálás és a Többszörös intelligencia c. könyv is jól fogyott főképpen egyetemek 

rendelték meg. 

- A Kópéládára a megrendelések sajnos nagyon lecsökkentek, igyekszünk sok helyre eljuttatni az 

információt erről a nagyon hasznos eszközrendszerről. 

 

3. . Pr tevékenységünk: 

- Sok sok e-mailt és levelet küldtünk ki, amelyen az új kiadványainkat és  képzéseinket hirdetjük 

- A Szabályok az iskolában című képzést célzottan hirdetjük olyan iskoláknak, amelyekkel már 

valamilyen kapcsolatban vagyunk, vagy valamilyen okból érdekes lehet nekik ez a téma. 
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- Főként a fiataloknak szóló programokat tervezünk, hogy bővítsük azt a kört, aki igénybe veszi a 

szolgáltatásainkat.  

- A határon túli iskoláknak is elküldtük bemutatkozó levelünket. 

 

 

 

Terveink: 

1. Felvenni a kapcsolatot hasonló tevékenységeket végző szervezetekkel az esetleges együttműködési 

lehetőségének megvizsgálása céljából. 

2. Marketingstratégia készítése 

3. Szülő-gyerek-pedagógus központ létrehozása 

 

 

2012. 05. 22.                                                                                                         

 

 

 

dr. Czike Bernadett 

                                                                                                                                    szakmai vezető 
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Szabad Iskolákért Alapítvány 

18074789-1-43 

Székhely: 1112 Budapest Eper utca 50 

Telephely: 1111 Budapest Budafoki út 17/A 

Fővárosi Bírósági nyt.szám: 5565 

Bejegyzés száma:12.Pk.60.675/1995 

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú 

 

 

 

 

Szabad Iskolákért Alapítvány 

2012. évi 

Közhasznúsági jelentése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2013 május 22                                                        …………………… 

                                                                                                    Fehér Márta                                                      
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Szabad Iskolákért Alapítvány 

18074789-1-43 

Székhely: 1112 Budapest Eper utca 50 

Telephely: 1111 Budapest Budafoki út 17/A 

Fővárosi Bírósági nyt.szám: 5565 

Bejegyzés száma:12.Pk.60.675/1995 

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú 

 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolójának mérlege 

Adatok EFt-ban                                                                                                                                                          

 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)                                                            2011              Helyesbítés           2012             

    

 A.  Befektetett eszközök                                                                   0                                                     0 

   I.  Immateriális javak 

   II.  Tárgyi eszközök 

   III.  Befektetett pénzügyi eszközök                                             

    

 B.  Forgóeszközök                                                                          610                                           1.016 

   I.  Készletek 

   II.  Követelések                                                                        82                                               482 

   III.  Értékpapírok                              

   IV.  Pénzeszközök                                                                    528                                              534 

  

 Eszközök összesen                                                                         610                      0                   1.016   

  

 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

    

 C.  Saját tőke                                                                                  750                                               945 

   I.  Induló tőke/Jegyzett tőke                                                   30                                                 30 

   II.  Tőkeváltozás/Eredmény                                                2.553                                               720  

   III.  Lekötött tartalék 

   IV.  Tárgyévi eredm. közhasznú tevékenységből               - 1.833                                              195 

   V.  Tárgyévi eredm. vállalk. tevékenységből                           0                                                   0 

    

 D.  Tartalék                                                                                   - 572                                                                                                            

    

 E.  Céltartalékok 

    

 F.  Kötelezettségek                                                                         432                                                71 

   I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek 

   II.  Rövid lejáratú kötelezettségek                                          432                                                71 

  

 Források összesen                                                                         610                        0                  1.016 

 

Budapest, 2013 május 22                                                                

                                                ……………………….                                                                     
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Szabad Iskolákért Alapítvány 

18074789-1-43 

Székhely: 1112 Budapest Eper utca 50 

Telephely: 1111 Budapest Budafoki út 17/A 

Fővárosi Bírósági nyt.szám: 5565 

Bejegyzés száma:12.Pk.60.675/1995 

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú 

 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb közhasznú szervezetek  

egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése 

                                        

Adatok EFt-ban                                                                             2011           Helyesbítés           2012 

 A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)                      6.555                                        7.658      

   I.  Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)              6.555                                       7.658 

     1.  Közhasznú célú működésre kapott támogatás                                                     

       a)  alapítótól                                                                                                         

       b)  központi költségvetésből                                                                                        

       c)  helyi önkormányzattól 

       d)  Egyéb 1%                                                              116                                             36 

     2.  Pályázati úton elnyert támogatás                                950                                        2.200  

     3.  Közhasznú tevékenységből származó bevétel         5.488                                        5.121 

     4.  Tagdíjból származó bevétel 

     5.  Egyéb bevétel                                                                 1                                            301 

   II.  Pénzbevételt nem jelentő bevételek                                      

 B.  Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)                                     0                                               0 

   1.  Pénzügyileg rendezett bevételek 

   2.  Pénzbevételt nem jelentő bevételek 

 C.  Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)                                      6.555                                        7.658  

 D.  Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 

 E.  Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)                   8.388                                         7.463 

   1.  Ráfordításként érvényesíthető kiadások                        8.388                                         7.463 

   2.  Ráfordítást jelentő eszközváltozások 

   3.  Ráfordítást jelentő elszámolások                                      

   4.  Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                                                                  

 F.  Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)                     0                                                   0                                                

   1.  Ráfordításként érvényesíthető kiadások 

   2.  Ráfordítást jelentő eszközváltozások 

   3.  Ráfordítást jelentő elszámolások 

   4.  Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 

 G.  Tárgyévi pénzügyi eredmény (ń 1 ń 2)                                -1.833                                            195   

   1.  Közhasznú tev.tárgyévi pü.eredm.(A/1-E/1-E/4)                -1.833                                            195 

   2.  Vállalk.tev.tárgyévi pü.eredm. (B/1-F/1-F/4) 

 H.  Nem pénzben realizált eredmény (ń 1 ń 2)                              0                                                 195 

   1.  Közhasznú tev.nem pénzb.eredm.(A/II-E/2-E/3)                   

   2.  Váll.tev.nem pénzb.realizált eredm.(B/2-F/2-F/3) 

 I.  Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ń H/2                               -1.833                                           195 

 J.  Fizetendő társasági adó                                                             0                                                  0 

 K.  Tárgyévi eredmény                                                                -1.833                                           195 

   1.  Közhasznú tev.eredm.(A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3)                     -1.833                      0                   195 

   2.  Vállalkozási tev.eredménye (I-J)                                                 0                                                               0 
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Tájékoztató adatok  

                                                                                                 2011                 Helyesbítés            2012 

  

A. 

 Pénzügyileg rendezett személyi jell. ráfordítások                3.631                                             3.600  

   1.  Bérköltség                                                                    2.940                                              2351 

     ebből:  -  megbízási díjak                                         1.169                                                645 

       -  ösztöndíjak                                                1.070                                             2.097     

   2.  Személyi jellegű egyéb kifizetések                                  0                                                     0 

   3.  Bérjárulékok, kifizetői közterhek                                    691                                                249 

 B.  Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások                 4.757                                             7.463  

 C.  Értékcsökkenési leírás                                                              0                                                     0 

 D.  Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások                                0                                                     0 

 E.  Alapítvány által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)                      0                                                     0  

   ebből:  az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként                0                                                     0 
 elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 

 

Az egyszerűsített mérlegbeszámoló eszköz oldalán szerepel  

- a követelések , melyből 448eFt értékű vevő követelés és 38 eFt összegű adótúlfizetés összege  

- a  pénzeszközök , melyből 136 eFt bankbetét és 398eFt a pénztári készpénzállomány.  

 

Tárgyi eszköz , befektetett eszköz nincs. 

 

A saját tőke a 2011 évi 1.833eFt mérleg szerinti veszteség miatt csökkent , míg a 2012 évi eredmény pozítív , így 

195eFt-tal növekedett 2012-ben.  

A saját tőke az alábbiak szerint alakult: 

 

                                                            2011év              2012év         

Alapítói tőke                                            30                      30                         

Tőkeváltozás/Eredmény                      2553                     720                                                        

Tárgyévi eredmény közhasznú tev.    -1833                     195                                                            

Saját tőke                                              750                     945                                                           

 

A forrás oldalon a saját tőke adatokon túl 71eFt kötelezettség mutatkozik , amely szállítói tartozás.  

 

A Szabad Iskolákért Alapítvány bevételt 2012-ben kizárólag az alap (közhasznú) célja szerint bevételként 

realizált és e szerint könyveltük a következő bontásban: 

 

Kh.tev.bevételei       5.121 eFt 

Kamatbevétel                  1 eFt 

Apeh 1%                       36 eFt 

TÁMOP                   2.200 eFt 

Egyéb támogatás        300 eFt 

 

Az alapítvány költségeit „ráfordításként érvényesíthető” kiadásként könyveltük, melyek mindegyike a közhasznú  

tevékenység cél szerinti kifizetései  

 

Az alapítvány fő működési költségeit az eredmény levezetés tájékoztató adatai tartalmazzák . 

 

Működési költség                         2.999 eFt 

Banki forgalmi jutalék                       71eFt 

 

Közhasznú tevékenységében és elszámolásában az előző évekhez képest változás nem történt a tárgyévben.  

2012-ben a jelentős keresleti csökkenés és a TÁMOP támogatás csúszása miatt újabb fejlesztésekbe nem kezdett, 

a korábbi évek kiadványait és termékeit finanszíroztuk és iskolák részére szélesebb körben megismertettük.    

 

Az Alapítvány költségvetési támogatást a 2012. évben működési költségekre nem kapott. 

 

Az Alapítványnak köztartozása nincs . 
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Az Alapítványnak 2012 évben vállalkozási tevékenység bevétele és kiadása nem volt . 

A vezető tisztségviselők társadalmi munkában végezték tevékenységüket , személyi jellegű ráfordítás nem került 

elszámolásra részükre. 

 

A közhasznúsági jelentést mérlegképes könyvelő állította össze , könyvvizsgáló nem záradékolta. 

 

 

 

Budapest , 2013 május 22 

                                                                  

 

                                                                                        …………………………… 

                                                                                                      Fehér Márta 

                                                                                                         képviselő 
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Közhasznúsági melléklet 2012 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: Szabad Iskolákért Alapítvány   

székhely: 1112 Budapest Eper utca 50   

bejegyző határozat száma: 12.Pk.60.675/1995    

nyilvántartási szám:5565   

képviselő neve: Fehér Márta   

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
Az alapítvány a magyar iskolák és pedagógusok korábban kialakított ösztöndíj rendszerét működtette 2012-ben . A támogatás keretében az arra 

pályázó illetve kérelmet beterjesztő pedagógus szakemberek  kuratóriumi feltételek szerint ösztöndíj támogatásban részesítette . Az iskolai 

fejlesztésekhez kellékeket és szakkönyveket készít és forgalmaz , módszertani oktatásokat és tanácsadást szervez. 

3. Az alapítvány a magyar iskolák és pedagógusok korábban kialakított ösztöndíj rendszerét működtette 2012-ben . A támogatás keretében az arra 

pályázó illetve kérelmet beterjesztő pedagógus szakemberek  kuratóriumi feltételek szerint ösztöndíj támogatásban részesítette . Az iskolai 

fejlesztésekhez kellékeket és szakkönyveket készít és forgalmaz , módszertani oktatásokat és tanácsadást szervez. 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény  

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyar pedagógus szakemberek . iskolák  

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Több ezer fő  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A támogatási és szakmai oktatás tevékenységével az 

alapítvány az hazai pedagógusoknak és iskoláknak nyújtott 

anyagi és szakmai segítséget .  

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 
Eredménytartalék         2.097.000,-Ft Ösztöndíj 

Eredménytartalék            793.000,-Ft Szakmai eszközök beszerzése 

Eredménytartalék          3.056.000,-Ft Szakmai oktatások ,továbbképzések 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
Ösztöndíj         1.070.000,-Ft          2.097.000,-Ft 

Szakmai eszközök beszerzése       9.150.000,-Ft             793.000,-Ft 

Szakmai oktatások ,továbbképzések      3.132.000,-Ft         3.056.000,-Ft 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 
Alapítvány kuratóriuma (elnök+4tag)            0,-Ft             0,-Ft 

Ellenőrző Bizottság (elnök+2tag)          0,-Ft           0,-Ft 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:         0,-Ft          0,-Ft 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel     6.555.000,-Ft      7.658.000,-Ft 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

        36.000,-Ft          36.000,-Ft 

D. közszolgáltatási bevétel               0                 0 

E. normatív támogatás               0                 0 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás               0                 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]    6.555.000,-Ft      7.658.000,-Ft 

H. Összes ráfordítás (kiadás)    8.388.000,-Ft       7.463.000,-Ft 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás     3.631.000,-Ft       3.600.000,-Ft 
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J. Közhasznú tevékenység ráfordításai    8.388.000,-Ft       7.658.000,-Ft 

K. Adózott eredmény    -1.833.000,-Ft        195.000,-Ft 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvénynek megfelelően) 

               0                 0 

 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] Nem Nem 

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

Társadalmi támogatottság mutatói                   Mutató teljesítése 

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

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

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

 

A Szabad Iskolákért Alapítvány a  jogszabály fenti feltételei alapján közhasznú jogállás megszerzésére a 2012 év 

alapján jogosulttá válhat , feltéve , hogy a következő években is teljesíti a törvényi feltételeket a közhasznúsági 

kérelem kötelező megújításáig. 

 

Budapest , 2013 május 22 

 

 

                                                                                                        ………………………………. 

                                                                                                                     Fehér Márta  

                                                                                                                        képviselő 

 

 


