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Szöveges beszámoló a közhasznú

tevékenységről

A 2008-as évben folytattuk az előzőekben megkezdett tevékenységet (a honlap működtetése, helyi
mühelyek kiépítése és működtetése, továbbképzések tartása, a szociális kompetenciák fejlesztésének
céljából létrejött civil hálózat tevékenységében val ó részvétel). A rendkívül sikeres Tanácsadó rovatot
anyagi feltételek híján április óta kénytelenek vagy unk szüneteltetni.
Az ELTE felkérésére kidolgoztuk a szakvizsgás képzés osztályfőnöki specializációjának tematikáját.
A képzésen belül az osztályfőnöki tevékenységre 100 órát fordítunk . A kurzusok a 2008i2009-es
tanévben indulnak el.
~
Kapcsolatokat építettünk ki a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével és az Észai$fbácskai
Pedagógus Szövetséggel. Az utóbbi felkérésére osztályfőnöki tanfolyamokat indítunIt ez év
szeptemberétől Szabadkán.
Az augusztusban rendezett VII. Nevelésügyi Kongresszus kísérőrendezvényeként indítottuk el az
egyesületi honlapon az elmúlt év novemberében a V irtuális Nevelésügyi Kongresszust, amely 2008
júniusában zárult. Ennek keretében heti rendszerességgel került fel a honlapra az a 25 naplórészlet,
melyek szerzői igyekeztek személyes látleletet adni az iskola vi lágáról. A naplók között szép számmal
akadtak komoly vitát provokáló írások, melyeknek - s a mindinkább aktivizálódó olvasói körnek is 
hála, színes, sokrétű, az iskolákban felmerülő problémákkal tabuk nélkül foglalkozó beszélgetés
bontakozott ki a virtuális kongresszuson.

A virtuális kongresszushoz kapcsolódó számszerÜ adatok
A virtuális kongresszus cikkeinek a 2007. november 2 1. és 2008. június 19 . közötti időszakban 22 943
egyedi látogatója volt. Ugyanezen időszakban 4794-en keresték fel a Virtuális kongresszus
rovatoldalát.
.' lásokat
A vitaindítókhoz összesen 514 hozzászólás érkezett, a zárszóhoz további 97 .. (A hOZZáSI)
jóformán nem kellett moderálni, a többségük konstruktív volt; szinte senki nem pró Ikozott
személyeskedő, trágár vagy alkotmányt Séliő megnyi lvánulásokkal tönkretenni az eszmecseré ~

A www.osztalvlol1ok. hll portál adatai a kongresszus időszakában
Összes látogató : 322953.
Cikkeket letöltő egyedi látogatók: 169246 (a honlapon összesen kb. 540 cikk található).
Összes hozzászólás: I 443 (a Tanácsadó hozzászólásai nélkül 663).
Összes lapletöltés: l 549 394.
A nyitólapnak 61249, a legnézettebb szolgáltatásnak (Tanácsadó) 49917, a legnézettebb cikknek
(Rendhagyó megemlékezés 1848. március 15-ről) 8 063; a legnézettebb rovatoldalnak (Óratervek)
6564 egyedi látogatója volt.
Virtuális rendezvényünket főként azért tekintjük sikeresnek, mert spontán módon megszerveződött
egy elkötelezett és igényes kisközösség, amellyel a k övetkező tanévben - más formában - folytatj uk a
közös munkát az iskolai valóságjobbítása érdekében.
A vitaindító írásokból Az iskola dolga címmel az ÖNKONET Kiadó gondozásában egy 10 íves kötet
~.
is megjelent.
A virtuál is kongresszus tapasztalatai alapján és 50 szakember bevonásával elkezdtük ~ hazai
közoktatást erősségeinek és gyengeségeinek feltárását. Az elemzés eddigi eredmél}Yeit az
Iskolakultúra közli.

$
~'

Jelenleg a virtuális kongresszus során összegyűlt problémák rendszerezése és elemzése fo1yik. Az
egyesület által létrehozott munkacsoport szeptember 27-én egy problémafa megalkotását kezdte meg.
A megbeszélés eredményeit a honlapon vitára bocsátj uk.
Anyagi feltételeink minimálisak, az idei évben mindössze 300 ezer forintnyi működési költséget
kaptunk az NeA-tól. A honlapszerkesztés és a könyvelés díját a tagdíjakból egyesület munkatársai
által végzett · szakmai tevékenységek eJlenértékéből fedezzük. Az általunk nyújtott pedagógiai
szolgáltatások ingyenesek, és a virtuális kongresszus szervezői, szerzői és szerkesztői sem kaptak
anyagi ellenszolgáltatást a tevékenységükért. A kötet kiadásának nyomdai költségeit az ÖNKONET
Kiadó vállalta.
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2. Penziigyi beszamol6

Az EgyesiiJet tarsadalmi szervezet, vagyonnal nem rendelkezik
Az Egyestilet a 2006. evben az al<ibbi bevetelekbol gazdalkodott, illetve val6sitotta meg
kozhasznusagi tevekenyseget.
Kozhasznu celu mukodesre kapott tamogatas:
Kozponti koltsegvetesbol (1 %)
OKM
NCA

871 e F t
7 1 e Ft
500 e Ft
300 eFt,

K ozhasznusagi tevekenysegbol szarmaz6 bevetel:

6522 eFt.

Tagdijb61 szarmaz6 bevetel:

29 e Ft

Koltsegvetesi tamogatas felhasznalasa
Az OKM (Oktatasi es Kulturalis Miniszterium) alapkeze l6je altai megitelt mukodesi celu
tamogatas:l00+400 e Ft
100 eFt utalasanak datuma: 2008. 03.11., az elszamo las hat<irideje 2008.04.30.
400 e Ft utalasanak datuma: 2008. 12 . 20., az elszamolas hatarideje 2009. 02.0l.
A teljes osszeget a targyevben koltOtttik el.
A tamogatas felhasznalasanak reszletezese:

Az OFOE honlap szerkesztese es
karbantartasa, 2 h6nap

Raforditas

A kiadas jellege

200000 Ft

szolgaltatas

Ped. Szakertes
Az OFOE honlap szerkesztese es
karbantartasa 2 h6nap

60000 Ft

szellemi tevekenyseg

100000 Ft

szo]galtatas

konyveloi dij, 6 h6nap

ISO 000 Ft

szolgtdtatas

Az OKM alapkezel6jevel hatarid6re elszamoltunk, a szamlakat csatoltuk, az elszamolast elfogadtak.
Az NCA kurat6riuma osszesen 300 E Ft mukodesi ce lli tamogatast itelt meg.
A tamogatas utalasanak datuma : 2008 . 09. 10.
Az elszamolas hatarideje : 2009. 05.31 .
A megitelt tamogatas osszeget a honlap mukodtetesre(200 eFt) es konyvel6i dij (100 eFt) kifTzetesere
forditottuk. A felhasznalas 2008. szeptembere es 2009 majus kozotti idoszakban lOrtent
Az elszamolas a kert hataridore megtortent.
1 %-b61 szarmaz6 felajanlasok osszege: 71 000,- Ft
iii
Ezt az osszeget kommunikaci6s koitsegek, utikoltsegek es szakertoi dijak kifizetesere forditotq.Jk .

~
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Az OFOE alland6 havi kiadasai (2 008-ban)
Honlap mukodtetes
Konyve16i dij

50 E
25 E

3

Altallinydljas szamitagep karban tartas
Mobilhasznalat
Osszesen

5E
20 E
lOOE

Celszerinti juttatast az Egyestilet nem kapott. Maganszemelyt61, vallalkozast61 szarmaz6 bevetele
nem volt.
Avezet6 tisztsegvisel6k semmifele juttatast, koltsegteritest nem kaptak, feladatukat tarsadalmi
munkaban lattak el.
OSZTAL't'FONOKOK ORSzAGOS
SZAKMAIEGYESOLETE

Budapest, 2009. maJ'us 31.

1137 Bp., ~egedus Gyula u. 7.111.31. '
.
Ad6sz ' 18173242-1-41
Banksz : 1'1705008-20474887 Szekszardi

Ferencne Dr. Kosza Julianna

Zaradek
A beszamol6t az OFOE eves kozgyiilise elfogadta.

4

Statisztikai számjel :

18173242-9499-529-01

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
Közhasznú egyszerű sített beszámolója
200B. év

,
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Szervezet:

Osztályfőnökök

Országos Szakmai Egyesülete

KSH : 18173242-9499-529-01

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése
2008. év

Sor~z .

A tétel megnevezése

a

b

A.

Közhasznú célú

működésre

kapott támogatás

I

I

a.
b.
c.
d.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
"

1.
2.
3.
4.

év

c

Összes közhasznú tevékenység bevétele

1.

B.

Előző

NeA
OKMT

központi költségvetéstől
helyi önkormányzattól
egyéb
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdíjból származó bevételek
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele i
Rendkívüli bevételek
Aktivált saját teljesítmény értéke
Vállalkozási tevékenység bevétele

Adatok ezer Ft-ban
Előző év(ek)
Tárgyév
helvesbítése
e
d

10086

7422

45
700

71
300
500
71

45

9309
31
1

\~

6522
29

.~
"

O

O

Árbevételek
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek

C.

Összes bevétel

10086

7422

D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

10846

6759

Ráford ításként érvényesíthető kiadás
Ebből: továbbutalt támogatás
Ráfordítást jelentő eszközváltozások
Ráfordítást jelentő elszámolások
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

10846

6750

1.
2.
3.
4.

Vállalkozási tevékenység költségei

E.

1.
2.
3,
4'5.
6.
7.

I'ix

9

'f

O

~~

O

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráford ítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Aktivált saját teljesítmény értéke

F.

Összes tevékenység költségei (D+E)

G.

Adózás

H.

10846

6759

O

O

Adófizetési kötelezettség

O

O

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

O

O

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

előtti

vállalkozási eredmény (B-E)

663

-760
<
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Jif~zetöje

Szervezet: Osztályfőnőkök
KSH: 18173242-9499-529-01

Országos Szakmai Egyesülete

Egyszeres könyvvitelt

vezető

egyszerűsített

egyéb szervezetek közhasznú
beszámolójának mérlege
200B. év
Adatok ezer Ft-ban

-,.

Sorsz.

Tétel megnevezése

a

b

Előző

c

Befektetett eszközök

A.
I.
II.
III.
IV.

I.
II.
III.
IV.
C.

Tárgyév
e

d

222

O

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetetl pénzügyi eszközök
Befektetett eszközök értékhelyesbitése

222

Forgóeszközök

B.

év

Erözö évek hel yesb ítése!

2468

2027

Készletek
Követelések
Ertékpapí rok
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

I

n

2027

~~~

O

2468

O

.,:,!

Eszközök összesen

2027

-' 2690

D.

tőke

2027

2690

tőke

9
2778

9
2018

-760

663

O
O

O

-

Saját
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Induló

Tőkeváltozás

E.

Lekötött tartalék
Ertékelési tartalék
Tárgyévi eredményalaptevékenységből
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

O

O

Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások

O

O

I.
II.
III.
G.

Források összesen

l~
-'

2027

2690

;.; .~

Budapest, 2009. május 22.
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Az egyéb szervezet. vezetője
(képviselője)

(képviselője)

Szervezet:

Osztályfőnökök

Országos Szakmai Egyesülete

KSH : 18173242-9499-529-01

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése
200B. év

Forintban

Tájékoztató adatok

A.

Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltségek
a. Megbízási díjak
"b. Tiszteletd íjak
2. Személyi jellegű egyéb költségek
3. Személyi jelle gű költségek közterhei
Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítás
B.

O

1.

C.
D.
E.

F.

Ertékcsökkenési leírás
Pénzügyileg rendezett egyéb

jellegű

6749909
9300

;;;

ráfordítás

•

A szervezet által nyújtott támogatás (pü. rendezett)
Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege

71 250

Budapest, 2009 . május 22.
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Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

