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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

I. ÉRDEKKÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG 
A 2017. évi egyesületi munkában az AME ügyvezetés legfontosabb feladata az  
érdekképviselet volt. Ennek keretében minden - naponta - felmerült közoktatásban fontos  
kérdésben az ügyvezetés egy-egy tagja, vagy az érintett testület tagja véleményt nyilvánított.  
Gyakran konzultáltunk Egyesületünk különböző tagozatainak képviselőivel az őket, valamint 
az egyes nem budapesti intézmények vezetőivel az őket érintő kérdésekben. 
 
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE A SZÓBAN FORGÓ IDŐSZAKBAN ÜLÉSEZETT. 
Január 20. 
Február 17. 
Március 24. 
Május 19. 
Szeptember 7. 
Október 20. 
November 17. 
December 9. 
 
II. EGYESÜLETI RENDEZVÉNYEK 
2016-ben is folytattuk a már bevált „Igazgatói Csütörtökök” című rendezvénysorozatunkat. 
Alábbiakban az e sorozatba tartozó rendezvények mellé az „ICs.” jelzést teszem. Egyesületünk 
tagozatai is számos alkalommal üléseztek az AME székhelyén. 
 
Január 26.  ICS  
Február 23.  ICS 
Március 30.  ICS 
Április 20.-22.   ECNAIS - Róma 
Április 27.  ICS 
Május 5.  Szakképző tagozati ülés 
Május 6.   Várhegyi György Díj átadás, Gilvánfa Tanodák 
Május 27.  Közgyűlés 
Szeptember 28. ICS 
Október 26.  ICS 
November 24-26. ECNAIS - Prága 
December 1.  ICS – Radó Péter könyvbemutatója, ELTE 
 

III. SZAKÉRTŐI IRODA – FOLYAMATOS SZOLGÁLTATÁSOK 

2017-ben is folytattuk a már évek óta bevált Szakértői Iroda tanácsadó hálózatának 
működtetését szakmai szolgáltatónk, a Független Pedagógiai Intézet által. 
Az intézményi tanácsadó szolgáltatást a témában jártas szakértők – jogi-, gazdasági-, 
pedagógiai – meghatározott időpontokban (heti rendszerességgel), illetve igény szerint 
tartották az érdeklődők számára az alábbi témákban:  

 Pedagógiai és intézményfejlesztési illetve iskolaalapítási kérdések. 
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 Jogi és gazdasági ügyek intézése. 
 Adminisztrációs és ügyviteli kérdések. 
 Információs szolgáltatás a tagok, valamint a szülők és diákok felé. 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Az egyesület nem közhasznú 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Az egyesület nem közhasznú 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:  

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Várhegyi György alapítvány támogatása 0 32 

Összesen: 0 32 
 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Bak Zsófia ügyvezető igazgató 1 727 1 932 

Összesen: 1 727 1 932 
 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 10 764 10 296 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 

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 árbevétel [B-(C+D+E+F)] 10 764 10 296 
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 10 541 10 711 

ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 2 629 2 878 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 10 421 0 

K. Tárgyévi eredmény 223 - 415 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
 

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  
 Igen Nem Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       

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

(két évi bevétel átlaga)       

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]  X X 

(két év egybeszámított adózott eredménye)       

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X X 

(személyi jellegű ráfordítások aránya)       

Társadalmi támogatottság mutatói       

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X X 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)       

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]  X X 

(közhasznú ráfordítások aránya)       

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X X 

(közérdekű önkéntesek száma)       
 

7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. EGT/156M1-0019 
 

Támogatási program elnevezése: EGT/156M1-0019  

Támogató megnevezése: ME-UNIOS Fejl.FEJ.KEZ.ELŐIRÁS BP  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  
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 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama:   

Támogatás összege  (1000HUF)  623 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 623 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 623 

 -tárgyévben folyósított összeg: 623 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 0 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Mind a magunk, mind pedig a fogadó intézmények nevében ki 
lehet jelenteni, látogatásunk maximálisan elérte célját. minden résztvevő készségesen állított ki 
látogatásunk sikerességéről egy-egy dokumentumot. (Elektronikus formában kaptuk, továbbítani 
tudjuk.)Az SSSK, a Hjallastefnan ehf valamint a Tanárképző igényt tart a további együttműködésre, 
mivel fontosnak tartják annak az ajtónak a kinyitását, melyet a közösen létrehozott "Iroda" jelent 
kapcsolatainkban. Amikor e jelentést írom, már újabb jelentkező érkezik Izlandról, a miénken kívül 
azok biztatása nyomán, akik már részt vettek közös tevékenységekben. Most a távoli Westfjords-ból 
érkezik 14 fős tanári csoport május végén. Annak ellenére, hogy az Izlandra irányuló turizmus 
jelentős fellendülésének lehetünk tanúi, a célzott, szakma szerinti kapcsolatépítésnek, mobilitások 
szervezésének igénye tetten érhető. Ezekről lehetett eszmét cserélni a látogatás 
során, mind retrospektív, mind pedig tervező munkát folytatva partnereinkkel. Az informatikai 
kooperáció alapjait lerakták, rendszergazdánk megismerkedett az ajándékba kapott program fontos 
részeivel, annak adaptációját meg tudja indítani, nem hiányzik hozzá semmi. Ennek ellenére azonban 
rendszeres kapcsolattartást beszéltek meg az izlandi kollégákkal, esetleges elakadás, vagy probléma 
orvoslása érdekében. Megj: ebben a tekintetben is látszik változás az izlandi fél, felek részéről, 
mert 2013-ban, amikor ez a kapcsolat kezdődött, még igen hézagos, hiányos és megbízhatatlan volt a 
kommunikáció, ami azonban mára jelentős javuláson ment keresztül. A social media (Facebook) a 
leghasználhatóbb kapcsolattartási forma bár, de legalább azonnali, prompt, nem pedig hetek 
telnek el egy-egy kérdés és válasz között. Ez is jelentős eredmény, melyet szerénytelenség nélkül 
tulajdonítunk az immár 4 éves közös munka eredményének. 

7.2.2. FÜPI 
 

Támogatási program elnevezése: FÜPI  

Támogató megnevezése: FÜPI  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama:   

Támogatás összege  (1000HUF)  547 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 547 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 547 

 -tárgyévben folyósított összeg: 547 
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Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 0 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Egyesületünk alkalmazottjának bérét részben e támogatásból tudtuk fedezni. 


