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Közhasznúsági jelentés a 2019. évi munkáról 

 

A TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület 2019-ben az Alapszabálya, az éves 

Munkaterve és Költségvetése, valamint a törvényi előírások alapján végezte munkáját. A célok 

között elsődleges volt a színvonalas, eredményes munka további fenntartása az Egyesület minden 

tevékenységi területén és a működőképesség megőrzése. Alapvető célkitűzéseinket sikerült 

megvalósítanunk. Tevékenységünkben kiemelkedő szerepe van a felnőttképzésnek, amely az 

anyagi hátterét teremti meg a hagyományos ismeretterjesztésnek, tehetséggondozásnak valamint 

a működés feltételeinek. Elsődleges törekvésünk a színvonalas tudományos ismeretterjesztő 

funkció eredményes működtetése és szinten tartása az Elnökség irányításával és a tagság 

bevonásával. Kiemelt figyelmet fordítottunk a tavalyi évben is az országos nagyrendezvényekre, 

mint a Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Kultúra Napja, a Magyar Nyelv Hete, a Természet- 

és Társadalomtudományi Hetek. A megtartott 121 előadás többsége az Egyesületünkkel 

együttműködő közösségek kérése alapján került megtartásra. 2019. július 26 és augusztus 8-a 

közözött a Vega Csillagászati Egyesülettel csillagász tábort rendeztünk. Továbbra is 

meghatározó tevékenységi területünk az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, a szakképzés. 18 

OKJ-s csoportban 344 fő szerzett szakképesítést. Gépkezelő hatósági vizsgát 17 

vizsgacsoportban 531 fő tett. Egyéb képzéseinken 3 csoportban 118 fő vett részt. A gazdálkodó 

szervezetek egyre kisebb létszámban iskolázták be munkavállalóikat tanfolyamainkra. A 

felnőttképzésben elfoglalt piaci pozíciók megtartását a munkanélküliek képzése segítette, 7 

csoportban 129 munkanélküli szerzett szakképesítést. 

 

Testületi munka 

 

Az Egyesület Elnöksége az Alapszabályban meghatározottak szerint végezte a munkatervben 

meghatározott feladatait, ülései határozatképesek voltak, a szükséges döntéseket meghozta, ezzel 

is segítve az Egyesület eredményes munkáját. Az Egyesület Közgyűlésére 2019. május 28-án 

került sor, mely értékelte az elmúlt évben végzett munkát és elfogadta a 2018. évi közhasznúsági 

jelentést, a 2019. évi munkatervet és költségvetést, illetve a Felügyelő Bizottság jelentését a 

2018. évben végzett szakmai és gazdálkodási tevékenységről. Az Egyesület gazdálkodását, 

számviteli munkáját a költségvetés alapján és a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően 

végezte. 

 

A Felügyelő Bizottság jelentése a TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző 

Egyesület 2019. évben végzett munkájáról, a 2019. évi közhasznúsági jelentésről, 

a 2020. évi munkatervről és költségvetésről 

 

 

A Felügyelő Bizottság 2020. március 03-i ülésén megtárgyalta az Egyesület 2019. évben végzett 

munkáját, a 2019. évi Közhasznúsági jelentését, a 2020. évi Munkatervét és Költségvetését. 

Megállapításait az alábbiakban terjeszti a Közgyűlés elé. Az elmúlt évben az Egyesület az 

Alapszabályában foglaltak szerint, mint közhasznú szervezet végezte tevékenységét.  

A 2018. évben végzett munkáról szóló beszámolót, a 2018. évi közhasznúsági jelentést, a 2019. 

évi munkatervet és a költségvetést az Egyesület Közgyűlése 2019. május 28-án megtárgyalta és 

elfogadta. A jogszabályban előírt Pk-342.sz. beszámoló az OBH részére beküldésre került. 

A Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a testületi munkát és a gazdálkodást. A 

Közgyűlésen, az Egyesület Elnökségi ülésein és rendezvényein részt vettünk, szükség szerint 

javaslatot tettünk, illetve véleményt nyilvánítottunk. A testületi ülések határozatképesek voltak, 

döntéseiket az Alapszabály és a törvényi előírások betartásával hozták. Az Egyesület ügyintéző 

szervét, az Egyesületi Iroda működését, tevékenységét folyamatosan ellenőriztük, 



szabálytalanságot, hiányosságot nem tapasztaltunk. Az iroda munkatársai az Alapszabályban, a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint végezték munkájukat. 

 Az Egyesület munkája eredményes volt, megfelelt a törvényi előírásoknak. A TIT Szövetség 

tagjaként az Egyesület részt vett a Szövetség munkájában. Az elmúlt évet a pályázati bevételek 

eredményeként a pénzügyi stabilitás és a kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte. Az Egyesület 

bevételei fedezték a kiadásokat. A 2019. évben elért bevétel 81 millió Ft, mellyel szemben 80,3 

millió Ft kiadás került elszámolásra. Az eredmény 703,8 ezer Ft volt. Az elért eredményekhez 

nagyban hozzájárult a sikeresen működő pályázatokban végzett munka.  

Az Egyesület Közhasznúsági jelentésével, a végzett munkájáról szóló beszámolóval, 2020. évi 

munkatervében megfogalmazott célokkal, költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási 

keretekkel egyetértünk, azt megvalósíthatónak, elfogadásra alkalmasnak tartjuk, és annak 

elfogadását javasoljuk. 

         

 

2020. évi Munkaterv 

 

Az Egyesület munkáját 2020-ben is az Alapszabályban leírtak és a Munkatervben 

megfogalmazottak alapján végzi. Alapvető törekvésünk következőképpen foglalható össze:  

 

Élethosszig tartó tanulás. Befektetés a jövőbe ! 

 

Továbbra is legfontosabb feladatunk az Egyesület működőképességének biztosítása. A kitűzött 

célt az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési, szakképzési tevékenység és az ebből befolyó 

bevételek szinten tartásával, piaci pozíciónk megőrzésével, megerősítésével érhetjük el.  

felnőttképzés törvényi változásai az Egyesület tevékenységét nagyban megnehezítik 

Egyesületünk felnőttképzési tevékenységét engedéllyel és önálló vizsgajogosultsággal rendelkező 

szervezetként az elkészített képzési terv alapján végzi. 2020. évi tervünkben 25 csoport (ebből 

10 OKJ-s) indítását tervezzük. Az OKJ-s csoportjainkban előreláthatólag 300 fő szerezhet 

piacképes szakképesítést. A 2020-ban indított hatósági vizsgákon legalább 400 fő gépkezelő 

jogosítványának megszerzését kívánjuk biztosítani. A képzési tervben megfogalmazott célok 

összhangban állnak a költségvetésben megállapított bevételi előirányzatokkal.  

Alapvető célunk továbbra is a tudományos és népszerű ismeretterjesztő funkció fenntartása. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az ismeretterjesztés területén a hagyományos kulturális 

nagyrendezvények szervezésére, lebonyolítására, mint a Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar 

Nyelv Hete, a Kultúra Napja, a Társadalomtudományi- és Természettudományi Hetek, a 

Felnőtt - Tanulók Hete stb. Az év folyamán célkitűzésünk legalább 100 előadás megtartása 

2000 fő érdeklődővel a megye településein. A terveink megvalósulását nagyban nehezíti a 

Koronavírusból fakadó bizonytalanság, a bevezetett szigorító és korlátozó intézkedések. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2020. évi Testületi ülések 

 

Egyesületi Közgyűlés 

 

2020. szeptember 28. (hétfő) 15:00 óra 

 

1./ Jelentés a 2019. évben végzett munkáról. 

2019. évi Közhasznúsági jelentés, 2020. évi Munkaterv és Költségvetés 

Előadók: Bánfalvi Péter, elnök  

Rózsás Csaba, ügyvezető igazgató  

Az előterjesztés módja: írásban 

 

2./ A Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2019. évben végzett szakmai és 

gazdálkodási tevékenységéről. 

Előadó: Horváth Miklós, a FB elnöke 

Előterjesztés módja: írásban 

 

Elnökségi Ülések 

 

2020.szeptember 28. (hétfő) 14:00 óra 

 

1./ Jelentés a 2019. évben végzett munkáról. 

2019. évi Közhasznúsági jelentés, 2020. évi Munkaterv és Költségvetés 

Előadók: Bánfalvi Péter, elnök  

Rózsás Csaba, ügyvezető igazgató  

Az előterjesztés módja: írásban 

 

2./ Az Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2019. évben végzett szakmai és 

gazdálkodási tevékenységéről. 

Előadó: Horváth Miklós, a FB elnöke 

Előterjesztés módja: írásban 

 

2020. december 21 (hétfő) 16:00 óra 

 

1./  Tájékoztató az Egyesület 2020. évben végzett munkájáról 

Előadók:  Bánfalvi Péter, elnök 

Rózsás Csaba, ügyvezető igazgató  

Az előterjesztés módja: szóban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020. évi Esemény- és rendezvénynaptár 

 

1./ 2020. január-december: Az Univerzum csodái (előadások és távcsöves bemutatók) 

 

2./ 2020. január-július a „Pályázatok éve” megvalósítás lezárása, beszámolók 

 

- EFOP-1.3.5-16-2016-00002 kódszámú: Közösségépítés Zala megyében. 

- EFOP-3.7.3-16-2017-00008 kódszámú: Tanuljunk egy életen át! 

- EFOP-3.3.2-16-2016-00025 kódszámú: Nem formális és informális foglalkozások Zalában. 

 

3./ 2020. január 22. Magyar Kultúra Napja 

 

4./ 2020. március – május hó Koronavírus zárlat 

 

5./ 2020. március – április: Társadalomtudományi Hetek 

 

6./ 2020. március – szeptemberig 

34Magyar Természettudományi Társulat által szervezett tanulmányi versenyek megyei 

fordulóinak lebonyolítása 

 

7./ 2020. április: Magyar Nyelv Hete 

 

8./ 2020. július 17 – 25. TIT Vega Egyesület csillagász tábor  

 

9./ 2020. augusztus-szeptember: Oktatók továbbképzése, Felnőtt tanulók hete  

 

10./ 2020. szeptember: Kutatók éjszakája program Zalaegerszegen 

 

11./ 2020. november: Magyar Tudomány Ünnepe 

 

12./ 2020.december: Természettudományi Hetek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2020. évi Költségvetés 

 

Kiadások: 

I. Anyagköltségek (irodaszer, takarítás, egyéb anyag ktg.) 1.000.000 

II. Bérköltségek és járulékok 

Tényleges létszám: 3 fő (főfoglalkozású) 1 fő (részfoglalkozású)  

2020.évre tervezett béralap: 1.800.000.- 21.600.000 

Egyéb bérköltségek: 800.000 

Béralap összesen: 22.400.000 

Szociális hozzájárulási adó  3.472.000 

Bér és járulékok összesen 25.872.000 

III. Egyéb költségek: 

1. Reklám és propaganda költségek: 1.000.000 

2. Ismeretterjesztő előadások, tehetséggondozó rendezvények  400.000 

3. Tankönyvek, folyóiratok, közlönyök: 500.000 

4. Oktatási, vizsga, szakértői, tanácsadói díjak: 5.000.000 

5. Bérleti díjak: 1.500.000 

6. Posta, telefon költségek: 800.000 

7. Gépkocsi km. díjak: 700.000 

8. Nyomdai költségek: 800.000 

9. Bank, biztosítás költség: 500.000 

10. Egyéb szolgáltatás költségei: 6.000.000 

11. Értékcsökkenés: 2.000.000 

Egyéb költségek összesen: 19.200.000 

IV. Általános Forgalmi Adó és egyéb adók 500.000 

Kiadások összesen: 46.572.000 

V. Bevételek: 

1. Előadások bevétele: 100.000 

2. Vizsgaszervezés bevételei: 3.000.000 

3. Egyéb tanfolyamok bevétele: 37.032.000 

4. Kamat bevétel: 100.000 

5. Tagdíj bevétel: 40.000 

6. Támogatás: 1.300.000 

7. Bérleti díj bevétele: 2.500.000 

8. Egyéb bevételek: 2.500.000 

Bevételek összesen: 48.572.000 

 

 

 
























