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1. A SZERVEZET ALAPADATAI
1. Elnevezés: A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány
2. Képviselő: Béni Gabriella (kutaróriumi elnök)
3. Székhely: 1123. Budapest, Csörsz u. 45.
4. Levelezési cím: 1123. Budapest, Csörsz u. 45.
5. Adószám: 18255803-2-43
6. TB törzsszám: 18255803-2-43
7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 9.Pk.60.642/2005/2. 2005. július 26.
9. Közhasznúsági végzés száma, hatálya:

9.Pk.60.642/2005/2. 2005. július 26.

10. A szervezet céljának rövid leírása:
A magyarországi hálózati tudás terjesztését támogató szervezetek és intézmények operatív
tevékenységgel történő támogatása, Magyarország gazdasági versenyképességének javítása és
az információs társadalom kihívásainak történő megfelelés elősegítése. E körben az
Alapítványnak kiemelt célja a foglalkoztatás bővítése, a munkanélküliség csökkentése, a
rugalmasabb munkaerőpiac kialakítása, a humánerőforrás fejlesztése, központi koordinációs
szerep betöltése az egyén és a társadalom közös érdekeit szolgáló informatikai-hálózati
képzések támogatásában, oly módon, hogy közös képzőhelyeket („hálózati akadémiákat”)
létesít a Magyarországon szakképesítést nyújtó oktatási intézményekkel, illetve ezen
intézményekre támaszkodva segíti a szakmai vizsgáztatás lehetőségét, elősegítve a piacképes
informatikai tudás minél többek által történő megszerzését.

2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

3. KIMUTATÁS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány 2007. évben nem részesült
költségvetési támogatásban.
4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány 2007. évben az alábbi bevételeket
realizálta és az alábbi költségei merültek fel:
Bevételek
Társaságtól kapott támogatás
31.053.360,-Ft
Magánszemélyektől kapott támogatás
390.000,-Ft
Központi költségvetéstől kapott támogatás
885.000,-Ft
Oktatási tevékenységből származó bevétel
9.881.000,-Ft
Egyéb bevétel (kerekítési különbözet)
35,-Ft
Értékpapírok értékesítéséből származó
árfolyamnyereség
1.204.758,-Ft
Kapott bankkamat
10.179,-Ft
Tananyag-fejlesztés (saját aktivált teljesítmény)
866.087,-Ft
Összesen:
44.290.419,-Ft
Kiadások
Nyomtatványok, irodaszerek
4.500,-Ft
Bérleti díjak
364.937,-Ft
Futárszolgálat
103.327,-Ft
Oktatás
3.536.276,-Ft
Könyvelési díj
612.400,-Ft
Könyvvizsgálat
250.000,-Ft
Adótanácsadói díjak
56.400,-Ft
Ügyviteli, irodai szolgáltatási díjak
133.667,-Ft
Egyéb szakértői és üzletviteli tanácsadói,
valamint alvállalkozói díjak (tanulmányok,
fordítás, versenyfeladatok)
5.693.160,-Ft
Ügyvédi díjak
2.213.833,-Ft
Rendezvények, bemutatók, hirdetési és egyéb
marketing költségek
1.930.888,-Ft
Kiküldetési és utazási költségek
858.873,-Ft
Tolmácsolás, fordítás díja
86.651,-Ft
Illetékek
73.000,-Ft
Bankköltség, befektetési szolgáltató díjai
198.168,-Ft

Tárgyi eszközök értékcsökkenése
Egyéb személyi jellegű kifizetés (választott
tisztségviselők díja)
Magánszemélynek fizetett megbízási díjak
Magánszemélynek fizetett költségtérítések
Reprezentációs költségek
Nyugdíjbiztosítási és egészbiztosítási járulékok
Adott támogatások
Adójellegű ráfordítások (IPA)
Egyéb ráfordítások
Pénzeszközök és kötelezettségek átváltásából
eredő árfolyamveszteség
Kiadások összesen:

295.152,-Ft
0,-Ft
810.870,-Ft
58.761,-Ft
318.705,-Ft
298.636,-Ft
7.601.030,-Ft
197.500,-Ft
1.402,-Ft
74.622,-Ft
25.772.758,-Ft

A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány 2007. évben újabb egyedi etananyagot fejlesztett ki, melyet a 2007. évtől, oktatási tevékenysége során felhasznál. A
Számviteli törvény 25.§-val összhangban a fenti tananyag kifejlesztésének 2007. évben
felmerült költségeit (866.087,- Ft-ot) az Alapítvány kísérleti fejlesztés aktivált értékeként
mutatja ki, melyre a 2007. évben értékcsökkenést a tananyag oktatásának megkezdését
követően számolt el.
A Számviteli törvény előírásaival összhangban az Alapítvány a kísérleti fejlesztési
fordulónapon fennálló nettó értékének összegét lekötött tartalékba helyezte az
eredménytartalék terhére.
5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány 2007. évben az alábbi cél szerinti
támogatásokat kapta:
Cisco Systems Inc. 100,000 USD
Magánszemélyektől kapott támogatások

21.671.000,-Ft
390.000,-Ft

A Cisco Systems Inc. a Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány kiemelt
támogatója, mely az Alapítvánnyal kötött együttműködés keretében támogatja az Alapítvány
céljait.
A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány 2007. évben az alábbi pályázati
úton elnyert támogatásokat kapta:
Cisco Systems Inc. F_email project 52,000 USD
9.382.360,-Ft

A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány 2007. évben az alábbi cél szerinti
támogatásokat nyújtotta:
Lenhardt & Weichinger Kft (Hálózati Akadémia
Programok megszervezése – Word Skills
Nemzeti forduló)
Informatika a Látássérültekért Alapítvány (CCNA
képzés vak oktatók részére)
Eszközadomány (Sopronkőhidai Büntetésvégrehajtási Intézmény)
Eszközadományok informatikai szakképzőintézmények részére
F-email projekt (pályázati társult intézmény:
School of Electrical Engineering, University of
Belgrade) támogatási rész 15,000USD
F-email projekt (pályázati társult intézmény:
Youth Association for Habitat) támogatási rész
4,000USD
F-email projekt (pályázati társult intézmény:
Istambul Technical University) támogatási rész
11,000USD

1.550.000,-Ft
615.000,-Ft
67.847,-Ft
28.333,-Ft

2.672.250,-Ft

711.360,-Ft

1.956.240,-Ft

PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK
KIMUTATÁSA
A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány 2007.
pontjában felsoroltakon kívül az alábbi támogatásban részesült
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától,
önkormányzattól és mindezek szerveitől.
Nemzeti Civil Alapprogram működési támogatás
2007.évi rész

évben jelen jelentés 3.
költségvetési szervtől,
kisebbségi települési
az egészségbiztosítási

885.000,-Ft

A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány a Nemzeti Civil Alapprogramtól
1.500.000,- Ft értékben részesült működési támogatásban a 2007.06-2008.05 időszakra,
melynek 2008. évre jutó részét a Számviteli törvénnyel összhangban időbeli elhatárolással a
tárgyévi ráfordítási közül kivezette, azt a 2008. üzleti év terhére számolja el.

7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK,
ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA
A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány 2007. évben az alábbi pénzbeli,
juttatást nyújtotta vezető tisztségviselőinek:
Tiszteletdíj FB tag részére

300.000,-Ft

Ugyanakkor, a beszámoló készítés lezárását megelőzően megállapodás született a Felügyelő
Bizottság tagjai számára a 2006 év tevékenységének vizsgálatával kapcsolatban fizetendő
díjakról, melyet az Alapítvány időbeli elhatárolással szerepeltet a 2007. évi beszámolójában
600.000 Ft összegben.

8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA
A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány 2007. évben regisztrálásra került,
mint oktatási intézmény, majd elindította az általa kidolgozott program akkreditációját is. Az
egyes képzések beindítása nyomán, az Alapítvány célja, hogy a jövőben akkreditált oktatási
intézményként tevékenységét kiterjessze a programok bővítésével összhangban így
kiegészítve cél szerinti tevékenységét.
Az Alapítványnak ugyanakkor kiemelt célja a foglalkoztatás bővítése, a munkanélküliség
csökkentése, a rugalmasabb munkaerőpiac kialakítása, a humánerőforrás fejlesztése, központi
koordinációs szerep betöltése az egyén és a társadalom közös érdekeit szolgáló informatikaihálózati képzések támogatásában, és ezáltal a piacképes informatikai tudás minél többek által
történő megszerzésének elősegítése, melynek érdekében támogatja a hálózati tudásterjesztését
elősegítő oktatási programok kidolgozását és lebonyolítását mind iskolai rendszerű képzést
nyújtó szervezetekkel együttműködve, mind a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek
információs társadalomba való belépését elősegítve. Az Alapítvány további távlati tervei
között szerepel a fenti tevékenység kiegészítése a munkaerő-közvetítési tevékenység
felvételével.
Ezen belül a közvetlen feladatok között szerepel:
 az informatika oktatás és a gazdaság kapcsolatainak erősítése,
 a 'Public Private Partnership' típusú együttműködések bővítése, támogatása
 az informatikai hálózati ismeretek és az eLearning rendszerek korszerűsítése, népszerűsítése,
terjesztése,
 innovációs és kutatási tevékenységek ösztönzése az informatikai hálózati ismeretek
oktatásának fejlesztése érdekében,
 a hazai és nemzetközi oktatási intézmények oktatási közösségben való működésének és
együttműködésének ösztönzése, javítása,
 a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képzésének és foglalkoztatásának elősegítése
 a hálózati szakemberhiány csökkentése,
 felnőttképzési helyek kialakításának és fenntartásának támogatása, saját felnőttképzési
hely(ek) működtetése
Projektek
 F_email
Az F_email projekt célja, hogy képzett női informatikai szakemberbázist hozzon létre, átfogó
segítséget nyújtva nem csupán jó elhelyezkedési lehetőséget nyújtó szakma elsajátításával, hanem
a munkakereséshez szükséges egyéb képességek oktatásával, és nem utolsó sorban - a helyi
munkaerőpiacot ismerő szervezetek révén - az elhelyezkedésben való közvetlen

segítségnyújtással. A képzés tananyagának részét képezik például az interperszonális készségek,
mint például az álláskeresés és a kommunikáció, valamint a konkrét szakmai ismeretek, mint az
alapszintű számítógépes készségek és az informatikai hálózatüzemeltetés.
A F_email projektben résztvevő nők az Országos Képzési Jegyzékben is szereplő "Informatikai
hálózatirendszer-telepítő" (nemzetközi nevén CCNA) képesítéshez juthatnak mintegy 10 hónap
alatt.


Mobil hangkommunikációs hálózati ismeretek bevezetése

A Magyar Kormány 2005-2013 közötti fejlesztési időszak szakképzés-fejlesztési stratégiájában
kiemelt prioritásként szerepel a hatékonyság javítása:
„Az eredményes és hatékony oktatási rendszer, szociális szolgáltatások biztosításának feltétele a
megfelelő színvonalú, területileg kiegyenlített, mindenki számára hozzáférhető oktatási, képzési,
szociális infrastruktúra
Az IKT szerepének növelése
Az intézmények és pedagógusok módszertani kultúrájának átfogó megújítása "
A projekt céljai illeszkednek a Kormány szakképzés fejlesztési stratégiájának fent említett
operatív céljaihoz.


IT Essentials tananyag és felnőttképzési program

Az Alapítvány 2007. évben készítette el az „IT Essentials” néven szereplő tananyagát és hozzá
kapcsolódó képzési programját, melyhez kapcsolódóan 2007. évben sikeresen lebonyolított egy
képzési programot is, mely alátámasztotta az Alapítvány felnőttképzési koncepcióját és a hazai
munkaerőpiac átalakítása, a humánerőforrás fejlesztése, központi koordinációs szerep

betöltése vonatkozásában.
Az IT alapismeretek program tartalma: a PC hardver és szoftver v4.0 tananyagot felsőoktatási
hallgatók, szakközépiskolai diákok, felsőfokú szakképzésben résztvevő diákok és olyan 4 éves
képzések diákjai számára fejlesztették ki, akik informatikai karrierre vágynak és szeretnének
használható tudást szerezni a számítógépek működéséről, összeállításáról, hardveres és szoftveres
hibák felismeréséről és javításáról.


World Skills

A hazai szakképzési rendszer reformjának célja, hogy a diákok modern, a piac igényeinek
megfelelő, jó elhelyezkedési esélyeket, nyújtó szakmákat tanuljanak, és tanulmányaik során az
adott iparág legújabb technológiai fejlesztéseit sajátíthassák el. A World Skills verseny
támogatásával a szponzorok a szakképzési rendszer korszerűsítéséhez kívánnak hozzájárulni, a
diákok idegen nyelvi kompetenciának fejlesztésével, a legújabb információs technológiai
ismeretek elterjesztésével, és az innovatív oktatási formák népszerűsítésével.



Felnőttképzés

Az Alapítvány 2007. évben az alábbi minősítésekkel rendelkezett:
- Regisztrált felnőttképző intézmény
- Cisco IT Essentials Regionális Akadémia
- Cisco CCNA Lokális Akadémia


Vakbarát képzés

A projekt résztvevőinek közös célja a Cisco CCNA képzés megnyitása a mozgássérültek után a
látássérült emberek számára is. A HTTP Alapítvány finanszírozásával, az "Informatika a
látássérültekért" Alapítvány lebonyolítása mellett folyó projekt három konkrét célkitűzése a
látássérültek számára is elérhető tananyag kidolgozása, kísérleti céllal látássérült résztvevők
oktatása, illetve a megszerzett képzettségen keresztül a vak és gyengénlátó emberek számára új
munkalehetőségeket teremteni.

Kelt: Budapest, 2008. február 21.
A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Kuratóriuma 2008 (év) február (hónap) 21.
(nap)-i ülésén elfogadta a 2007. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.
……………………………
kuratóriumi elnök

