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A Hungaro-Dalton Egyesület közhasznúsági jelentése 2010. évről 
 
 
 
Az egyesület jog-állása a bíróság Pk.60208/2005/4/I,2006.02.24. számú végzése 
alapján közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége, célja megvalósításában 3 fő 
elnökségi tag a Dalton-fejlesztő műhely tagjaival társadalmi munkában koordinálja 
a további ön-kéntesek, közel 30 fő leginkább pedagógusok munkáját az ország 
különböző régi-óiban. Jelenleg öt bemutató iskolai partnere 11 programmal van 
jelen az Educatio „Szolgáltatói kosarában”. 
 
 
1. Számviteli beszámoló 
 
A Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról a 
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített be-
számolót állított össze.  
 
A mérleg főösszege 2423 ezer Ft, saját tőke 2087 ezer FT. A részletes kimutatás 
jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll az egyszerűsített éves beszámoló mérle-
géből és az eredmény kimutatásból áll. 
 
 
2 A költségvetési támogatások, pályázatok felhasználása 
 
 
Pályázati úton elnyert támogatások: 
Az Egyesület az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága által kiírt „Közoktatásban és 
kisebbségi oktatásban működő országos szövetségek, egyesületek 2009 évi 
költségvetési támogatására” című pályázaton, működési támogatásként 200 ezer Ft 
támogatásban részesültünk, 2010.január 27-én, a pénzügyi elszámolás és szakmai 
beszámoló hivatalos elfogadásáról szeptember 2-i és szeptember 6-i dátummal 
kaptunk értesítést. 
 
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése által „Társadalmi szervezetek, alapítványok, 
stb. támogatására” kiírt pályázaton 100 ezer Ft támogatást folyósítottak 
2010.07.21-én, „Az erőszak pszichológiai kezelése tantermi környezetben”című 
nyílt szakmai nap lebonyolítására. Az elszámolás 2010. december 15.-ig 
megtörtént. 
 



Az SZJA 1%-ból a tárgyévben 36 ezer Ft folyt be közhasznú célú működésre, melyet 
az Egyesület közhasznú tevékenység ellátására felhasznált. A 2009-es évben kapott 
230 ezer Ft-ot pedig tartalékolta, 2011-es évi felhasználással. 
 
A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a közhasznú éves beszámoló 
mérlegének 2. oldala mutatja be részletesen. 
 
 
3. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás (lásd eredménykimutatás) 
 
 
Az előző veszteséges évben -128 ezer Ft volt az Egyesület vagyona, tárgyévben a 
tartalék, vagyon 2215 ezer Ft-tal gyarapodott. Okai, a „Sok fény maradt utánuk” 
kötet kiadási költségei 2009-es évre estek, a bevétel pedig a tárgyévben jelent-
keztek, melyből 826 ezer Ft-ot tartalékoltunk egy erre a célra elkülönített bank-
számlán a 2011-es évben megjelenő újabb kötet kiadására. A tárgyévben sikerült 
feltölteni annyi működési tartalékot, hogy a következő esztendőkben nem kelljen 
forrást elvonni a biztonságos működéshez. 
A működési tartalékot az egyesület a közhasznú szolgáltatásainak bevételéből 
fedezte, (30 órás akkreditált továbbképzés, projektvezetés, lebonyolítás, kosár-
program tulajdonjoga) 
 
 
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi, megyei 
önkormányzatoktól, kapott támogatás mértéke és felhasználása: 
 
 
A Hungaro-Dalton Egyesület a 2010. évben jelen közhasznúsági jelentés 2. pontjá-
ban felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban részesült költségvetési, illetve 
egyéb szervtől.  
 
Az egyesület a megelőző évben a megye helyi önkormányzataitól 522 ezer Ft támo-
gatást kapott, melyet a „Sok fény maradt utánuk. Jeles pedagógusok Győr-Moson-
Sopron megyében” c. gyűjteményes könyv kiadásának támogatására adtak. A könyv 
kiadása 2009-ben megtörtént. Tárgy évben a 2. pontban leírt Közgyűlési 
támogatáson kívül nem kapott egyéb támogatást. 
 
 
5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, 
illetve összege 
 
 
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 379 ezer FT volt.121 ezer Ft-tal több 
mint az előző évben. Az Educatio kosár programjához kapcsolódóan bemutató 
tanároknak, illetve tanácsadás és lektorálás jogán fizettünk ki. Megállapítható, 
hogy az Egyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt.  
A vezető tisztségviselőknek és tagoknak 41 ezer Ft kocsi futás térítést fizetett az 
Egyesület, mely néhány előadás, rendezvény helyszínére történő utazás költségeit 
fedezte. 
 



  
Bérköltség: 269000 FT 
  
Bérjárulékok  

Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítása   65368 FT 

Szakképzési hozzájárulás     3632 FT 

Összesen:   69000 FT 
  
Saját gépkocsi használat   41505 FT 
Mindösszesen:  379505 FT 
6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
 
A Hungaro-Dalton Egyesület felnőttképzést folytató intézmény. Akkreditált peda-
gógus-továbbképzési programjain keresztül információt nyújt a Dalton-terv céljá-
ról, tartalmáról és keretfeltételeiről. Támogatja a tanárokat és iskolákat 
egyénre/személyre/iskolára szabott Dalton-pedagógiai modelljük/koncepciójuk 
kialakításában. Jelenleg az ország 5 iskolájában folyik Dalton „Jó gyakorlattal” a 
nevelő-oktató munka. 
 

Folyamatos programjaink közt szerepel négy féle továbbképzésünk, mely a tapasz-
talatcserétől, iskolai nyílt szakmai napok – hospitálással egybekötött bemutatóin, a 
szakmai műhelyfoglalkozásokon át a rövid, illetve a 30 órás akkreditált képzésig 
tart közel harminc önkéntes pedagógus bevonásával végzünk. 
 

Az Egyesület indulása óta sikeresen működtetjük honismereti és művészetpeda-
gógiai csoportunkat. Honismeretei csoportunk ebben az évben második emlék-
kötetét adja ki. 
 
Legújabb programunk a konstruktív konfliktuskezelés alternatív formája a peer-
mediáció, azaz konfliktuskezelés felnőtt segítsége nélkül;  peer-coach tanárok, 
peer-mediátorok  képzésével tanulói szintre visszük a konfliktuskezelést az oktatási 
intézményekben.  
 
A 2011-es évben az egyesület közhasznú tevékenységeiből 3000 ezer FT folyt be a 
számlára, mely lényegesen több mint az előző évben. Okai egyrészt a „Sok fény 
maradt utánuk” könyv értékesítése, mely leginkább a 2010-es év bevételét növelte. 
Másrészről az egyesület partnerként vett részt a közOKA-XXI.„Pedagógiai fejlesz-
tések, alternatív pedagógiák alkalmazása a szakmai kompetenciák fejlesztése érde-
kében” című pályázatban, amely során 30 órás akkreditált továbbképzést, és a gya-
korlati munkákat, bemutató órákat koordinátori munkálatait az egyesület tisztség-
viselői és tagjai önkéntesen végezték. Továbbá az Educatio „Szolgáltatói kosár” 
programcsomagjainkat is sikerült értékesíteni.  
Megállapítható, hogy az Egyesület alapító okiratában meghatározott közhasznú 
tevékenységét a tárgyévben sikeresen végezte, a kitűzött célokat teljesítette, 
feladatát eredményesen ellátta. 
 
A 2010-es egyéb rendezvényeinket, programjainkat lásd a http://www.hungaro-
dalton.hu/rendezvenyek.html oldalon. 
 
 



Köszönetnyilvánítás 
A Hungaro-Dalton Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékeny-
ségének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 
 
 
Győr, 2011.02.09 
 
 
 

 
Gömöryné Mészey Zsuzsa 
elnök 
 
 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Hungaro-Dalton Egyesület közgyűlése 2009.február 9-én 
elfogadta. 
 
 


