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EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM  

„AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ MŰVELŐDÉSÉRT” ALAPÍTVÁNY  

 

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 

 

2010. ÉV 

 

 
I.  AZ „ ELTE AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ MŰVELŐDÉSÉRT” ALAPÍTVÁNY  

BEMUTATÁSA 

 

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar Művelődésszervező Tanszék 

„Az Élethosszig Tartó Művelődésért” Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) 2001. március 

21-én alakult. 

Jelenlegi székhelye: 2626 Nagymaros, Nap utca 1/A. 

 

Az Alapítvány fő tevékenységi köre: Az Alapítvány célja olyan képzési programok alkotása, 

képzési alkalmak szervezése iskolarendszeren kívüli formában, amelyek a különböző 

korosztályok önismeretének, műveltségének, életlehetőségeinek, életminőségének, szakmai 

kompetenciájának fejlesztéséhez az ismeretek gyarapítását, képességek kibontakozását 

biztosítják. 

Az Alapítvány felnőttképzési programjai, képességfejlesztő tanfolyamai, ismeretterjesztő 

alkalmai elő kívánják segíteni a tudatosabb életszervezést, az életproblémák önsegítő, 

hatékony megoldását, a természeti. a környezeti, a kulturális értékek megbecsülését, elő 

kívánják segíteni az alkotó erők kibontakozását.  

 

Az Alapítvány nyitott, hozzá bármikor és bárki pénzbeli vagy dologi adományt, hozzájárulást 

tehet. Vagyona az alapítói vagyonból és egyéb támogatásokból áll.  

 

Az Alapítvány bírósági bejegyzésétől, 2001. június 07-től, közhasznú szervezetként működik. 

 

A könyvvezetés: Az Alapítvány kettős könyvvezetést alkalmaz, melynek során érvényesíti a 

számviteli alapelveket. A könyvelés számítógépen könyvelőprogrammal történik. A 

tevékenység során előforduló vagyoni, jövedelmi helyzetre kiható eseményekről, a 

tulajdonban levő eszközökről és azok forrásairól, valamint a saját tőkében bekövetkezett 

változásokról folyamatos, zárt rendszerű nyilvántartást vezet az Alapítvány, és azt a naptári év 

végével zárja. 

 

II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ: 

 

Az Alapítvány a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolóját készít a számviteli törvényben előírtaknak megfelelően. Eredménykimutatását 

„A” típusú összköltség eljárással készíti. 

 

A 2010. évi üzleti év 2010.01.01-től 2010.12.31-ig tart. 

A mérlegkészítés időpontját az Alapítvány 2011.05.30-ban határozta meg. A beszámoló 

aláírásának dátuma, a beszámolót elfogadó kuratóriumi ülést követő dátum. 

Az Alapítvány 2010. évi számviteli beszámolója a mellékelt mérlegből és 

eredménykimutatásból áll. 
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Az Alapítványnak a tárgyévben befektetett eszköze nem volt, tárgyi eszközökkel nem 

rendelkezett.  

Kis értékű - 100.000,- Ft alatti bruttó értékű - tárgyi eszközökkel sem rendelkezett.  

 

Az Alapítvány a tárgyévben nem rendelkezett készletekkel. 

 

Az Alapítvány vagyonát kizárólag adományokkal, támogatásokkal gyarapította.  

 

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 

a, Bevételek: 

 KIM – NCA támogatás     200 eFt 

 SZJA 1%-os támogatás       26 eFt 

 Bankkamat           1 eFt 

      Összesen:  227 eFt 

 

b, A közhasznú tevékenység ráfordításainak részletezése: 

Irodaszer, kis anyagköltség:         2 eFt 

Szakmai rendezvények költségei:      74 eFt  

Bankköltség:         18 eFt 

Könyvelés:         40 eFt 

      Összesen:  134 eFt 

 

III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS: 

 

A Saját tőke összetétele:  a, Induló tőke:             100 eFt 

    b, Tőkeváltozás:        -     63 eFt 

    c, Tárgyévi közhasznú eredmény:      +    93 eFt 

    Saját tőke:              130 eFt 

 

Az Induló tőke az Alapítvány alapításakor a tagok által befizetett vagyon. A Tőkeváltozás a 

2009. év eredményét tükrözi. A Tárgyévi eredmény a közhasznú alaptevékenység eredménye 

(nyereség).  

 

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA: 

 

Az Alapítványhoz a tárgyévben cél szerinti juttatásokra befolyt összegek nem voltak. 

 

Az Alapítvány által a továbbutalt cél szerinti juttatás nem volt. 

 

V.  A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT 

ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAPOTT 

TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA: 

  

Az Alapítvány a 2010. évben központi költségvetési támogatást az alábbiak szerint kapott: 

KIM Irányító szervezet (NCA) támogatása:     200 eFt 

 

Az Alapítvány a 2009. évben helyi önkormányzati támogatást nem kapott.  

 

Az Alapítvány a 2010. évben 26 eFt támogatást kapott az SZJA 1%-os felajánlásokból. 



 3. oldal 

VI.  A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

 

Az Alapítvány a 2010. évben a KIM Irányító szervezet (NCA) támogatását 200 eFt értékben 

még nem használta fel. 

 

A 2009-ben kapott SZJA 1%-os támogatást az Alapítvány az alábbiak szerint használta fel 

2010-ben: 

A működési költségeire (posta, irodaszer, tisztítószer) az összeg 30 %-át használta fel: 6 eFt 

értékben. 

A cél szerinti tevékenységéhez (szakmai rendezvény, közösségi ismeretterjesztés, múzeumi 

látogatás) az Alapítvány az összeg 70%-át használta fel valamint a 2008-évi 1% maradékát 

használta fel összesen: 82 eFt értékben. 

Az Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 

 

VII. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK: 

 

Az Alapítvány vezetése részére (Kuratórium) tiszteletdíjat nem állapított meg tárgyévre. 

Prémium nem került elhatárolásra, egyéb járandóság nem került elszámolásra. A 

tisztségviselők feladatukat társadalmi munkában látják el. 

 

Felügyelő Bizottság nem működik az Alapítványnál. 

Munkabér kifizetés nem történt. 

 

VIII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZÁMOLÓ: 

 

Az Alapítvány 2010. évi célja - összhangban az Alapító Okirattal - olyan képzési programok 

alkotása, képzési alkalmak szervezése volt a civil társadalom széles körei, fiatalok, felnőttek 

és időskorúak számára iskolarendszerhez kapcsolódó és azonkívüli formában, amelyek a 

különböző korosztályok önismeretének, műveltségének, életlehetőségeinek, életminőségének, 

szakmai kompetenciájának fejlesztéséhez járultak hozzá, az ismeretek gyarapítását, 

képességek kibontakoztatását biztosították. 

 

I. ANDRAGÓGUS HALLGATÓK FACILITÁSÁLÁSA 

Szakmai programjainak meghatározó része az egyetemi élethez kapcsolódik,  

A bolognai képzési rendszerre való átállással több új kihívásnak kellett megfelelnie a 

szereplőknek, amelyek az Alapítványunk mögött álló szakmai háttérrel és a civil kurázsiból 

adódó elkötelezettséggel voltak csak kezelhetők. 

1. Andragógia BA szak felülvizsgálata – bevonva a munkaerő-piaci szereplőket, az 

egyetemistákat, oktatókat, óraadókat, szakmai szervezeteket, Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Intézetet. 

2. Szakmai gyakorlat szervezése felnőttképzési és művelődésszervezési szakirányos 

hallgatóknak, mentori programok kidolgozása, széleskörű együttműködések, civil szervezetek 

önkéntes programjainak koordinálásával. (Együttműködő partnerek: Nyelviskolák Szövetsége 

Felnőttképzők Szövetsége, Szövetség Az Életen Át Tartó Tanulásért, Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulat, Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Szentendrei 

Szabadtéri Múzeum (Skanzen), Önkéntes Központ Alapítvány, Demokratikus Ifjúsáért 

Alapítvány, Civil Rádió, Kontakt Rádió, Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság, TEMPUS 

Közalapítvány, Magyar Pedagógiai Társaság, Magyar Népfőiskolai Társaság, Újbudai 

Önkormányzat, Kulturális Sokszínűség Alapítvány stb) 
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3. Mentori program támogatása – felsőbbévesek és elsősök között 

4. Tehetséggondozás - Andragógia szakos hallgatók (ELTE PPK) hallgatói dolgozatainak 

díjazása, támogatása 

 

 

II. KUTATÁS 

1. Validáció a felsőoktatásban, az önkéntesség elismerésének lehetőségei a felsőoktatásban 

- a TÁMOP 4.1.3. A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 

2. Egyetemes értékek az egyetemen - Demokráciakutatás  

Első forduló lebonyolítása: ezernél is több elsőéves egyetemista kérdőíves felmérése a Közép-

Magyarországi régióban – önkéntes fiatal kutatók részvételével. A munka folyamatos, a 

kérdőívek feldolgozása, az eredmények értékelése: 2011.ősz. 

A The European Social Survey nemzetközi összehasonlító kutatás és a Közösségfejlesztők 

Egyesülete közbizalomról végzett felmérés módszereinek és szempontjainak felhasználásával 

kutatócsoportunk andragógus hallgatók, közgazdászok, politológusok bevonásával felmérést 

végzett. Az „Egyetemes értékek az egyetemen” című kutatás célja az elsőéves hallgatók 

demokráciával kapcsolatos ismereteinek és attitűdjeinek, aktivitásuk mértékének, a 

közintézményekbe vetett bizalmuk felmérésének vizsgálata volt. 

A kérdőíves vizsgálatunk a Közép-Magyarországi Régió felsőoktatási intézményeiben 

2010/2011 tanévben elsőéves hallgatók (első összesítésben 1048 fő) véleményét kérdezte. A 

2010 januárjában kezdődő kutatás kérdőívei elkészültek a nyár folyamán, 2010 őszétől pedig 

megkezdődött a kérdőívek lekérdezése a Közép-Magyarországi Régió egyetemein, az 

elsőéves hallgatók körében. A lekérdezés önkéntes fiatalok bevonásával történt, a több mint 

ezer fős reprezentatív minta feldolgozása jelenleg is tart. Várható bemutatás: 2011. ősz. 

3. NYITOK Tanulási Partnerség modell étékelése – együttműködés a Szövetség Az Életen 

Át Tartó Tanulásért hálózattal a Helyi Tanulási Partnerség projektben. 

 

III. KÖNYVKIADÁS, SZAKFOLYÓIRAT 

 

1. B. Gelencsér Katalin: A tudás a megismerés és a társas megértés öröme kötetének 

kiadása Együttműködő partnerek: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Művészetek Háza –

Gödöllő, Tinta Kiadó (szerkesztő: Kálóczy Katalin és Arapovics Mária, 2010. Budapest, 471 

oldal) 

2. Szinoptikum periodikum előkészítése (szerk. Arapovics Mária – Nagy Tímea). ELTE Az 

Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, Budapest. 

3. Andragógia című folyóirat előkészítésének támogatása 

 

IV. CIVIL ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI FÓRUMOK, KONFERENCIÁK 

SZERVEZÉSE, TÁMOGATÁSA 

 

-„Neveléstudomány, reflexió, innováció” – ELTE PPK Neveléstudományi Intézet 

konferenciájának támogatása és részvétel (2010. április 16.) 
- Részvétel támogatása a Mellearn konferencián, Pécsett (2010. április) 

- Nonprofit Képzési Műhely szervezése (Szakmai Nap - 2010. július 2.) 

- Közösségi-civil szervező felsőfokú szakképesítés és a nonprofit menedzser OKJ-s program 

nyomon követése, a felsőfokú szakképzés elindításának szakmai támogatása 

- Add tovább mozgalom eseményein részvétel, ELTE Központ szervezése (2010 ősz, 

MMI, november – Kunbábony) 

- B. Gelencsér Katalin 70. éves születésnapi ünnepségének előkészítése (2011. január 22.) 

- ESREA nemzetközi konferencia előkészítése (2011. június 14-16.) 
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- Partnerkapcsolatok, együttműködés, érdekvédelem erősegítése a felnőttképzési nonprofit 

szervezetek között 

 

V. ÖNKÉNTES PROGRAMOK, KÉPZÉSEK 

 

- Önkéntesség Európai Éve programjainak előkészítése - Együttműködés az Önkéntes 

Központ Alapítvánnyal (ÖNKÉNTES TURNÉ, 2011. január 8-14. Millenáris Teátrum ) 

- Részvétel a Malagában rendezett „Jordanas Civicas Europeas 2010” konferencián az Európa 

Házzal együttműködve (2010. május 7-9.) 

- Önkéntesek képzése – 5 fő részvétele a Kunbábonyban szervezett képzésen (2010. 

november), 3 fő illetve a Szövetség Az Életen Át Tartó Tanulásért programban és 11 önkéntes 

mentorálása  

- Add tovább ELTE Központ létrehozása – együttműködve a Közösségfejlesztők Egyesülete 

és a Civil Kollégium Alapítvánnyal 

 

VI. IDŐSPROGRAMOK, ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROJEKTEK 

- A szakmai gyakorlatok közül kiemelkedik az a stratégiai együttműködés, amelyet a főváros 

XI. kerületének önkormányzatával alakítottunk ki, és amelynek segítségével a szakmai 

gyakorlatukat végző hallgatók a helyi nyugdíjasok képzési programjainak, igényeinek 

felmérését végezték el 

- Idősek képzési programjai (Dr. Striker Sándor, Dr. Sz. Molnár Anna)  

- Nyitott Tanulási Központok projektben együttműködés a Szövetség Az Életen Át Tartó 

Tanulásért hálózattal. 

- Idén is folytattuk az élethosszig tartó művelődést segítő, népszerűsítő esélyegyenlőségi 

projektjeinket. 

 

VII. HONLAP, TÁJÉKOZTATÁS 

Anyagi gondok nem tették lehetővé a bővítést, továbbra is ideiglenes tárhelyen működik a 

honlap, tanszéki hirdető nyilvánosságával élünk. A megoldott kötelező adatszolgáltatás 

mellett az elektronikus publikáció lehetőségét is jelentené egy professzionálisabb webes 

megjelenés az Alapítványunk által végzett szakmai munka, civil érdekegyeztetés, non-profit 

képzési programok és tudományos igényességű munkák területén. 

 

VIII. EGYÉB  

Pályázatírás, projektmenedzsment, forrásteremtés, 1 %-os propaganda, A mindennapi 

működés biztosítása. 

 

 

 

Budaörs, 2011.05.30. 

             a szervezet vezetője  

(képviselője) 


