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Általános rész 
 
A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 1972-ben alakult, jelenleg a legrégebbi és legnagyobb 
taglétszámú szakmai pedagógus szervezet az országban. Tevékenységét az eltelt időszakban mindig 
a legkorszerűbb tudás megszerzésére, átadására, szakmai kommunikációjára helyezte. Folyamatosan 
napirenden tartotta a gyógypedagógusok és a gyógypedagógiai intézmények közötti kapcsolattartás, 
tudás- és tapasztalatátadás lehetőségét.  Minden erejével támogatta a fogyatékos személyekkel napi 
kapcsolatot tartó intézmények, civil szervezetek, szakmai és érdekképviseleti együttműködések 
szakmaiságának megalapozását, fejlesztését, a különböző szervezetek közötti együttműködések 
fejlesztését, megismerését. 
Működési keretét a fogyatékossági típusonkénti szakosztályi forma jellemzi, a szakosztályok tartanak 
kapcsolatot a tevékenységi körükbe tartozó intézményekkel, civil szervezetekkel és rajtuk keresztül a 
célcsoporttal, a fogyatékos személyekkel. 
Legfontosabb országos tevékenységei: 
- Éves összegző konferencia szervezése és lebonyolítása aktuális szakmai jelleggel, az összegyűlt 

új tapasztalatok és információk átadására, új kapcsolatok kiépítésének teret engedve és ezeket 
motiválva (évente 3 nap, 500 fő részvételével). 

- Szakmai folyóirat megjelentetése, új és a gyógypedagógiai szemléletet formáló, korszerűsítő 
tudás disszeminálására, a legfontosabb szakterületi hírek és ismeretek átadására (évente 4 
alkalom, 2100 példány). 

- A „Beszédpercepciós diagnosztika és terápia” képzés lebonyolítása, amely segítséget nyújt 
kisgyermekkel foglalkozó szakemberek számára a nyelvi fejlődés mérésére és a fejlesztés 
segítésére (évente legalább 2 tanfolyam, 60 hallgató). Ez évben 2009-ről áthúzódó költség volt. A 
következő évre betervezett tanfolyam a hallgatói jelentkezések alapján az elmúlt időszak 
intenzitásával folytatódik. 

- A gyógypedagógus szakmát, a fogyatékos személyeket, a gyógypedagógusokat és az 
intézményeket érintő kormányzati intézkedéseket figyeli és lehetőség szerint véleményével segíti 
a törvényhozás és előkészítés munkáját (igény és lehetőség szerint). 

- Szakmai szervezetként részt vesz a gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens képzés 
fejlesztésében, a szakmai ismeretek megszerzésének támogatásában (gyp. asszisztens 13 
képzőhely). 

- Felkérésre véleményez szervezetek és fenntartók részére vezetői pályázatokat, szakmai 
programokat (alkalmankénti felkérés alapján). 

- A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, mint szakmai szervezet, az országos ernyőszervezet 
szerepét szeretné betölteni az elkövetkező időszakban. A fogyatékossági típusonként működő 
szakosztályok kialakult kapcsolatrendszerén alapulva összegyűjti és szintetizálja a fogyatékos 
személyek életében felmerülő akadályokat és lehetőségeket. 

- A szakosztályi működés lehetőséget teremt a sérülés-specifikus problémafeltárásra, az egyesületi 
rendszer pedig az összefogott, általánosított, egységes szemléletű, a fogyatékossági területek 
között is esélyegyenlő megoldási javaslatok kidolgozására. 

 



- Az egyesület a működésben alapegységnek tekinti a szakosztályokat, a kapcsolattartásra fontos 
fórumnak a szakmai napokat és éves összegző konferenciákat. A tapasztalatok, kutatások 
tudásanyagának átadására honlapokat működtet és negyedévente megjelenő szakmai folyóiratot 
ad ki, amelyek az ismeretek disszeminálásának hatékonyabbá tételét szolgálják. 

- A feladatokat az eddigi tapasztalatokra építve, új szemlélet és szervezési keretek között valósítjuk 
meg. Az új szemléletet egy új vezetési és irányítási struktúra felállítása segíti, amely fokozottan 
épít az aktív együtt gondolkodásra, a tapasztalatok átadásának folyamatosságára és a stratégiai 
fontosságú kérdésekben a konszenzuson alapuló szemlélet képviseletére. 

- A társadalom egyre jobban igényli a gyógypedagógusok szakértelmét a fogyatékos személyek 
beilleszkedésével és befogadásával kapcsolatban, amelyhez konkrét, gyakorlatban alkalmazható 
segítséget képesek nyújtani. Olyan szemléletű szakemberekre van szükség, akik bármely 
intézményi vagy civil közösségben képesek hitelesen, megfelelő tudásra alapozottan a 
kirekesztés minden formáját feltárni, szemléletbeli vagy információhiányból fakadó okaira 
rámutatni és kivezető utat keresni a társadalom tagjainak bevonásával. 
 

 
Az egyesület tevékenységét közhasznú szervezetként folytatja, így közhasznú tevékenysége 
során az Alapszabály 2.§-ban célként megjelölt olyan közhasznú feladatokat lát el, melyek az 
1997. évi CLVI. tv. 26.§.c./ szakaszában szereplő alábbi alpontoknak felelnek meg: 

 1. Egészség megőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs 
      tevékenység 
 2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 
 3. Tudományos tevékenység, kutatás 
 4. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés  
11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 
14. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében folytatott  
      sporttevékenység kivételével 
12. Emberi és állampolgári jogok védelme 
19. Euroatlanti integráció elősegítése 

 
 

A közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény 19. §. (1) bekezdése szerint a 
közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést 
köteles készíteni. 
A közhasznúsági jelentést az alábbi szerkezetben és tartalommal kell elkészíteni: 

I. Számviteli beszámoló (közhasznú egyszerűsített mérleg) 
II. A költségvetési támogatás felhasználása 
III. A vagyon felhasználásának kimutatása 
IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása 
V. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 
VI. Más szervezetektől kapott támogatás felhasználása 

VII. A vezető tisztségviselők juttatásai 
 
 
Az Alapszabályban megfogalmazott feladatát az egyesület elnökének irányítása mellett a 
szervezet önkéntes segítőivel látja el (rendszeres segítő 38 fő, alkalmi segítő 62-70 fő). 
 
 



 
 
Az egyesület egyszeres könyvvezetést végez. 
 
I. Számviteli beszámoló - közhasznú -  

 
 

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 
2011. december 31. 
 
 
ESZKÖZÖK       eFt - ban  

ELŐZŐ ÉV       TÁRGYÉV 
 
A. Befektetett eszközök 
I.    Immateriális javak 
II.   Tárgyi eszközök 
III.  Befektetett pénzügyi eszközök 
 
B. FORGÓESZKÖZÖK                                                  1740                         1702 
 
I.     Készletek 
II.    Követelések 
III.   Értékpapírok 
IV.   Pénzeszközök                                                         1740        1702 
 
Eszközök összesen:                                       1740                         1702 
 
 
 
 
 
 
 
FORRÁSOK                                                                                   eFt-ban  
                                                                                 ELŐZŐ ÉV          TÁRGYÉV 
 
C. SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V)                                  1740                    1615 
I.   Induló tőke                                   500                   500 
II.  Tőkeváltozás/Eredmény                                               3551             88 
III. Lekötött tartalék 
IV. Tárgyévi eredmény alaptev.ből, (közhasznú tev.ből) - 2311                 1027 
V. Tárgyévi eredmény vállalk. tev.ből 
 
D.  TARTALÉK 
 
E.   CÉLTARTALÉKOK 
 
F.   KÖTELEZETTSÉGEK                                                                               87 
I.   Hosszúlejáratú kötelezettség                                                
II.  Rövid lejáratú kötelezettség                              87 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Források összesen (C+D+E+F)                      17 40                1702 
 
 
 



 
 
Közhasznú egyszer űsített beszámoló közhasznú eredmény levezetése 
 

              Előző év             tárgyév  
Tájékoztató adatok                        2010. eFt            2011. eFt 
 
A   Pénzügyileg rendezett  személyi jelleg ű ráfordítások 
       1. Bérköltség 
              Ebből    - megbízási díjak 
                           - tiszteletdíjak 
       2. Személyi jellegű egyéb kifizetések                           2513    1865 
       3. Bérjárulékok                                                  1061    1018 

 
 
 
 
 
2011. december 31.                      2010. eFt              2011. eFt 
 
A    Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)         2165  9217 
 
   I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)         2165   9217 
 
       1. Közhasznú működésre kapott támogatás 
           a) Alapítótól 
           b) Központi költségvetésből (1%)                    330 
           c) Helyi önkormányzattól 
           d) Egyéb  
       2. Pályázati úton elnyert támogatás              900 
       3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel                530                     7705 
       4. Tagdíjból származó bevétel                                             728                     1066 
       5. Egyéb bevétel                                                                    7                       116 
 
   II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 
 
 
B    Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 
       1. Pénzügyileg rendezett bevételek 
       2. Pénzbevétel nem jelentő bevételek 
 
C     Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)                       2165            9255 
 
D     Pénzbevételt nem jelent ő bevételek ( A/II+B/2) 
 
E      Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)           4476   9255 
        1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások                       4476                      8266 
        2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 
        3. Ráfordítást jelentő elszámolások 
        4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                                              989 
 
F     Vállalkozási tevékenységek ráfordításai (1+2+ 3+4) 
        1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 
        2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 
        3. Ráfordítást jelentő elszámolások 
        4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 
 
 
 
 



 
G     Tárgyévi pénzügyi eredmény ( +  1 + 2 )                -2311                    - 38 
 
         1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye   -2311                    - 38 
      (A/1- E/1-E/4) 
         2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 
                  (B/1-F/1-F/4) 
 
H      Nem pénzben realizált eredmény ( +  1 + 2 ) 
         1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 
             (A/II- E/2- E/3) 
         2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 
             (B/2- F/2-F/3) 
 
I       Adózás el őtti eredmény (B/1-F/1+  H/2) 
 
J      Fizetend ő társasági adó  
 
K     Tárgyévi eredmény 

        1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye            -2311           1027 
           (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 
        2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 
 
 
B   Pénzügyileg rendezett anyagjelleg ű ráfordítások 
 
C   Értékcsökkenési leírás  
 
D   Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 
 
E   A szervezet által nyújtott támogatások 
       (pénzügyileg rendezett) 
 
 

 
II. Költségvetési támogatás felhasználása  
 
2011-ben költségvetési támogatás: 330 e Ft 
Felhasználás: 330 e Ft 
Az előző évi SZJA támogatás folyósítása megtörtént, az elnök asszony sikeres NAV-val történő 
tárgyalása alapján.  A GYOSZE kiadvány posta költsége, mivel a posta szerződés alapján 
juttatja el a tagok, illetve előfizetők részére. 
 
 
 
III. Vagyon felhasználásának bemutatása  

                                  2010. eFt                2011. eFt 
Befektetett eszközök 
 
Forgóeszközök                                                      1740                       1702 
Eszközök összesen:                                                        1740                       1702 
 
Kötelezettségek                  87 
Saját tőke                               1740                       1615 
Források összesen:                              174 0                       1702 
 
 
 
 



Az előző évhez képest 38,- eFt-tal csökkent az egyesület vagyona. A rendelkezésre álló 
források bevételének jogcímei a bázishoz képest számszakilag ugyan csökkentek, viszont a 
jogcímeken belül stabilizálódott a tagdíjhoz kapcsolódó tagok aktív száma. A számviteli 
előírások betartása, bevallások határidőre való teljesítése, a könyvvezetés naprakészsége 
elővetíti a költségvetési támogatás (SZJA 1%)  növekedését, valamint pályázati részvételi 
esélyeinket. 
 
A 87,- e Ft kötelezettség a Gósy tanfolyam felhasználói szerződés decemberi kifizetésének 
kifizetői EHO fizetési kötelezettség a NAV felé, melynek teljesítési határideje, 2012. jan.12-e. 
 
 
 
IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása  
 
Az alapítvány cél szerinti juttatásban nem részesült. 
 
 
 
V. Közhasznú tevékenységr ől szóló beszámoló  
 
A közhasznú tevékenységre rendelkezésre álló források: 
pénzügyi eszközök nyitó állománya 2011. január 1-én :    1.740,- eFt 
  tagdij         1.066,- eFt 
  SZJA 1 %           330,- eFt 
  rendezvény(1513,-eFt), GYOSZE (406,-eFt),Gósy tanf.(5786,-eFt) 7.705,- eFt 
  egyéb            116,- eFt 
2011.évi bevétel összesen:      9.217,- eFt 
Összesen: (nyitó + 2011. évi bevétel)               10.957,- eFt 
 
A rendelkezésre álló forrásból az egyesület céljai megvalósításához 2011. évben 9.255,-eFt-ot  
használt fel, valamint 38,- eFt negatív pénzügyi  eredménnyel zárt, azaz 1.702,- eFt záró  
pénzkészlettel tudja nyitni a 2012-es évet. 
 
 
 
VI. Más szervezetekt ől kapott támogatás  
 
Nyilatkozat: Az Egyesület más szervezetektől támogatást nem kapott. 
 
 
 
VII. Vezető tisztségvisel ők juttatásai  
 
Nyilatkozat: Az Egyesület tisztségviselői juttatásban nem részesültek. 
 
 
 
 
 
Közzétéve: www.magye-1972.hu   
 


