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I.  AZ „ ELTE AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ M ŰVELŐDÉSÉRT” 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 2011. évi üzleti év 2011.01.01-től 2011.12.31-ig tart. 
A mérlegkészítés időpontját az Alapítvány 2012.03.31-ban határozta meg. A beszámoló 
aláírásának dátuma, a beszámolót elfogadó kuratóriumi ülést követő dátum. 
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Az Alapítvány 2011. évi számviteli beszámolója a mellékelt mérlegből és 
eredménykimutatásból áll. 
Az Alapítványnak a tárgyévben befektetett eszköze nem volt, tárgyi eszközökkel 1 db 
lézernyomtatóval és 1 db notebookkal rendelkezett Mindkét eszköz kis értékű - 100.000,- Ft 
alatti bruttó értékű - tárgyi eszköz.  
 
Az Alapítvány a tárgyévben nem rendelkezett készletekkel. 
Az Alapítvány vagyonát kizárólag adományokkal, támogatásokkal gyarapította.  
 
EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
a, Bevételek: 
 KIM – NCA támogatás             1.850 eFt 
 ELTE támogatás              2.077 eFt 
 Magánszemélytől kapott adományok   190 eFt 
 SZJA 1%-os támogatás         6 eFt 
 Közhasznú tevékenység bevétele      15 eFt 
 Bankkamat         14 eFt 
      Összesen:          4.152 eFt 
 
b, A közhasznú tevékenység ráfordításainak részletezése: 

Irodaszer:         75 eFt 
Kisebb anyag jellegű költségek:    124 eFt 

      Összesen:             199 eFt 
 
Terembérleti díjak:      358 eFt 
Utazási költségek:        50 eFt 
Oktatások, szakmai gyakorlatok költségei:   979 eFt 
Szakértői költségek:      160 eFt 
Humán kutatás fejlesztés:       30 eFt 
Nyomdaköltségek:              1.159 eFt 
Könyvelés:       100 eFt 
Postaköltség:         40 eFt 
Fénymásolás, irodai jellegű szolgáltatások költségei:   86 eFt 
Honlap, web szolgáltatások:       72 eFt 
Szakmai rendezvények szervezési, catering költségei: 210 eFt 
Fordítás:         60 eFt 

      Összesen:          3.304 eFt 
 
Bankköltség:         30 eFt 

      Összesen:    30 eFt 
 
 Személyi jellegű kifizetések reprezentációs költségek:   13 eFt 
     utazási bérlet     63 eFt 
 Bérjárulékok:         12 eFt 
 Értékcsökkenési leírás (kis értékű tárgyi eszközök):    90 eFt 
 
         Mindösszesen:          3.710 eFt 
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III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁ S: 
 
A Saját tőke összetétele:  a, Induló tőke:             100 eFt 
    b, Tőkeváltozás:        +    30 eFt 
    c, Tárgyévi közhasznú eredmény:      +  441 eFt 
    Saját tőke:              571 eFt 
 
Az Induló tőke az Alapítvány alapításakor a tagok által befizetett vagyon. A Tőkeváltozás a 
2010. 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 SZERVT ŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT 
ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAP OTT 
TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA: 
  
Az Alapítvány a 2011. évben központi költségvetési támogatást az alábbiak szerint kapott: 
 
KIM Irányító szervezet (NCA) támogatása:           1.850 eFt 
Az Alapítvány a 2011. évben helyi önkormányzati támogatást nem kapott.  
Az Alapítvány a 2011. évben sz SZJA 1%-os felajánlásokból kapott támogatása:  6 eFt 
 

VI.  A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA 
 
Az Alapítvány a 2011. évben a KIM Irányító szervezet (NCA) 2010. évi támogatását 200 eFt 
azaz a támogatás teljes értékében használta fel:  humán kutatás fejlesztés, előadói díj.
  
Az Alapítvány a 2011. évben a KIM Irányító szervezet (NCA) 2011. évi pályázati 
támogatásait 1.850 eFt azaz a támogatás teljes értékében használta fel:  
területek: terembérleti díj, szakmai előadói díjak, rendezvényekkel kapcsolatos költségek, 
catering, nyomdai munkák, grafikai szerkesztés, honlap tervezés. 
 
A 2010-ben kapott SZJA 1%-os támogatást az Alapítvány az alábbiak szerint használta fel 
2011-ben: 
A működési költségeire (könyvelési költség) az összeg 30 %-át használta fel: 8 eFt értékben. 
A cél szerinti tevékenységéhez az Alapítvány az összeg 70%-át tárgyévben nem használta fel, 
így a tartalékolt teljes összeg: 34 eFt. 
Az Alapítvány a 2011. évben sz SZJA 1%-os felajánlásokból kapott támogatását 6 eFt 
értékben a tárgyévben nem használta fel. 
Az Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 
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VII. A VEZET Ő 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 TEVÉKENYSÉGR ŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZÁMOLÓ: 
 
Az Alapítvány 2011. 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 azon kívüli formában, amelyek a 
különböző korosztályok önismeretének, műveltségének, életlehetőségeinek, életminőségének, 
szakmai kompetenciájának fejlesztéséhez járultak hozzá, az ismeretek gyarapítását, 
képességek kibontakoztatását biztosították. 
 
I. Programok 
 
Magyra Kultúra Napja 
2011 januárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával megjelentettük B. 
Gelencsér Katalin A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme című kötetét, melyet 
a Tinta Kiadó adott ki. A  kiadvány bemutatására és átadására a Magyar Kultúra Napja 
rendezvénysorozaton került sor a Gödöllőn, a Művészetek Házában. 
 
Önkéntesség Éve - Partnerkapcsolatok, együttműködés, érdekvédelem erősegítése a 
felnőttképzési nonprofit szervezetek között, az élethosszig tartó tanulás támogatása. 
2011. március 8-án Önkéntes Napot rendeztünk az ELTE PPK-n, több mint 100 
egyetemista hallgató és több mint 20 civil szervezet részvételével.   
A rendezvény bekerült az Önkéntesek Éve hivatalos rendezvényeinek sorába. A rendezvényen 
zászlót bontott az „adttovábbelte” csoport az AddTovább mozgalomhoz csatlakozva. 
Az Add tovább mozgalom célja, hogy konkrét cselekvési terepet biztosítson a fiatalok és 
oktató-nevelő intézményeik, szervezeteik társadalmi szerepvállalásához, úgy, hogy egyúttal 
elősegítse a települési közösségek megújulását és mindezzel hozzájáruljon a magyar 
demokrácia megerősödéséhez. A felsőoktatásban tanulók tanító- és facilitátor-szerepet 
vállalnak a segítségükre igényt tartó, fogadó településeken (falvakban, városrészekben) az 
önszerveződés minden lehetséges területén (előadások, előadássorozatok, tanfolyam-jellegű 
képzések tartása, felzárkóztató programok szervezése, tanulmányutak szervezése itthon és 
külföldön a helyieket érdeklő fejlesztési témákban, pl. turizmus, ökogazdálkodás stb). 
A mozgalom nem új intézményeket épít, hanem ráépül a jelenlegi intézményrendszerekre és 
hálózatokra, s a meglévő kapacitásokat egészíti ki új funkciókkal, melyek a már korábban 
működő tevékenységeket is fejleszthetik-integrálhatják, pl. közösségfejlesztő, ifjúsági- és 
diák, civil segítő szervezetek esetében. 
 
3. Gyakornoki Program fejlesztése, hallgatók facilitálása  
A tervezett gyakornoki program sikeresen megvalósult, alapítványunk koordinálásával. 
Egyéves munkánk eredményeképpen szerződéses viszony jött létre az ELTE PPK és 
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Alapítványunk között a szakmai gyakorlatok szervezésére. Alapítványunk 15-20 civil 
szervezetet és felnőttképzési intézményt vont be (és folyamatosan von be) a tevékenységbe. 
Az gyakornoki program fejlesztése a Budapesti Művelődési Központtal partneri 
együttműködésével történik. 
 
4. 2011. május 6-án Andragógus Szakmai Napot szerveztünk az összes andragógia MA (60 
fő) és andragógia BA (kb.160 fő) valamint oktatóik, gyakorlatvezetőik bevonásával. 
Aznap bemutattuk a szakmai gyakorlat keretében megjelentetett „Szinoptikum” kiadványt 
is, mely az andragógus hallgatók munkáit mutatja be. 
 
A Nonprofit Képzési Műhely és a Civil-nonprofit Kutatási Műhely találkozójának 
támogatására az ELTE PPK-n. 
 
Közösségi és civil szervező felsőfokú szakképzés elindításának szakmai támogatása 
2011 májusában az ELTE PPK Kari Tanácsa előterjesztése lett a közösségi-civil szervező 
felsőfokú szakképesítés indítása, a Forrai Magániskola közreműködésével. A program 
bemutatása az ESREA konferencián, angol nyelvű képzési program támogatása. 
 
ESREA "Adult Education and Citizenship Relations in Space and Time" nemzetközi 
konferencia támogatása az European Society for Research on the Education of Adults és az 
ELTE Andragógia Tanszék együttműködésében szervezett programokon. (2011. június 16-
18.) 
 
Demokrácia-kutatás: Egyetemes értékek az egyetemen kutatás 2011. szeptember 23. 
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 (1750 fő) véleményét kérdezte. A lekérdezés és 
feldolgozás önkéntes fiatalok bevonásával történt. 
A helyzetértékelésen túl a projekt keretében 2011.09.23-án, a Kutatók Éjszakájának napján, 
az ELTE PPK felújított aulájában mintegy 50 fő hallgatóság és 11 fő előadó részvételével 
megrendezett „Egyetemes értékek az egyetemen - Nyitott kapuk a Kulturális Utcába 
konferencia az Állampolgári Részvétel Hete keretében”  c. konferencián 
megfogalmazhatóvá váltak olyan javaslatok, amelyek a hiányosságok átgondolását célozzák, 
és proaktív módon segíthetik, hogy elkerülhető legyen az egyetemisták körében jelenleg 
tapasztalható közéleti passzivitás és radikalizálódás. 
A kutatásról „Egyetemes értékek az egyetemen” címmel kiadvány is készült ISBN 978-
963-08-2488-0 
 
9. Együttműködés időseknek szervezett programokon a XI. kerületi önkormányzat, a 
Budapesti Művelődési Központ és  Közösségfejlesztős Egyesülete rendezvényein. 
 
II. Az élethosszig tartó tanulás és civil együttműködések támogatása 
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-2011. április 21-22. Részvétel támogatása a 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong 
Learning Konferencián. Előadás a „Inkluzív és intelligens növekedés az életen át tartó tanulás 
szellemiségében” szekcióban. 
- III. Európai Civil Találkozó 2011. június 6-7. részvétel 
 Budapest, Századvég rendezésében 
 
- Múzeumandragógiai programok szervezése és a részvétel támogatása (Magyar Nemzeti 
Múzeum, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum) 
- Művelődés, műveltség és egzisztencia 50 éves képzés jubileumi konferenciájának 
támogatása, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 2011. november 25. 
 
- AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ MŰVELŐDÉSÉRT DÍJ MEGALAPÍTÁSA , mely Köblitz Birgit 
Ferenczy Noémi-díjas üvegművész alkotása. 
Képzésünk 50 évfordulója és Alapítványunk 10 éves fennállása alkalmából szakmai díjat 
hoztunk létre, mellyel minden évben olyan egyént jutalmazunk, aki segíti a tudatosabb 
életszervezést, az életproblémák önsegítő, hatékony megoldását, a természeti, a környezeti, a 
kulturális értékek megbecsülését, és segíti az alkotó erők kibontakozását. Első alkalommal,  
2011-ben az iskolateremtő tevékenységéért, tudományos munkásságáért és életművéért  DR. 
MARÓTI ANDOR (nyugalmazott egyetemi docens) tanár úrnak ítéltük az Élethosszig Tartó 
Művelődésért Díjat. 
 
II. Könyvkiadás 
Szinoptikum - Szakdolgozat-kivonatok gyűjteménye (2011) 
ELTE PPK Andragógia szakos hallgatók absztrakt gyűjteménye. ISSN 2062-7009 
 
Egyetemes értékek az egyetemen - Kutatási jelentés 2011. Szerk: Kálmán Teréz. 
ISBN 978-963-08-2488-0 
 
Arapovics Mária: A közösség tanulása (2011) 
A kötet A civil társadalom és nonprofit szervezetek szerepe az egész életre kiterjedő 
tanulásban című, az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában védett doktori disszertáció 
alapján készült. ISBN 978-963-89432-0-0 
 
A művelődés, kultúra, felnőttképzés 50 éve az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
szakemberképzésében. Szerkesztők: Arapovics Mária - Sz. Molnár Anna - Striker Sándor 
ISBN 978-963-89432-1-7 
  
IV. Egyéb tevékenységek 
Önkéntesek képzése, felkészítése a feladatokra 
www.muvelodesert .hu honlap létrehozása, folyamatos frissítése 
Partnerkapcsolatok, együttműködés, érdekvédelem erősegítése a felnőttképzési nonprofit 
szervezetek között.  
A napi működés biztosítása - pénzügyi és szakmai adminisztráció, pályázatírás, szakmai 
tanácsadás. 
 
 
 
Budaörs, 2012.05.30. 
             a szervezet vezetője  

(képviselője) 


