
A JOGISMERET  ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet
 (Főv. Bíróság 14.Pk.60.622/1998.,  Adószám: 18091478-2-41; székhely: 1031 Budapest, Kazal u. 20; www.jogismeret.hu )

TÁJÉKOZTATÓJA
a 2010. évi tevékenységének, gazdálkodásának, működésének legfontosabb adatairól (Khtv.5.§)

Számviteli alapadatok:

Összes közhasznú tevékenység bevétele:             17.326.000,-Ft
Közhasznú célú működésre kapott támogatás:          4.032.000,-Ft

Ebből központi költségvetésből:                   2.530.000,-Ft
Közhasznú tevékenységből származó bevétel:         6.008.000,-Ft
Egyéb bevétel:                                                            77.000,-Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele:                                   0,-Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai:                   20.320.000,-Ft

Kiadások:                                                   20.226.000,- Ft
Közhasznú tevékenység eredménye:                     -2.984.000,-Ft
Összes pénzügyi eredmény:                                   -2.910.000,-Ft

A támogatásokat (összesen 1.350.00,-Ft) három forrásból kaptuk, ebből kettő központi költségvetési 
forrás:  NCA, SZJA 1% (összesen 630.000,-Ft); egy támogatás pedig az alapítótól származik (720.000,-
Ft).  

Bevételek és támogatások részletezése:
Minisztériumoktól (fejezeti kezelésű előirányzatokból): 500.000,-Ft NCA  működési támogatás.
Adományok, egyéb támogatók: 720.000,-Ft (Magántámogatás)
SZJA 1%-ából befolyt összeg: 130.000,-Ft
Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó bevétel : 6.008.000,-Ft
Egyéb bevételek: 77.000,-Ft
Bevétel és támogatás összesen : 22.766.000 ,-Ft

Az NCA működési támogatást és az SZJA 1% költségvetési támogatást a közhasznú alaptevékenységek finanszírozására 
fordítottuk: jogi ismeretterjesztés kiadványaira, képzési költségekre és jogismereti kutatásra; valamint az alapítványi iroda 
helyiségbérleti díjára és rezsiköltségekre, munkadíjra és járulékaira.

A cél szerinti juttatások kimutatása

2010. évben 12 ösztöndíjas részesült támogatásban kutató munkájához vagy felsőoktatásban részvételhez. 
Az  ösztöndíjakra  fordított  összeg  összesen:  9.830.000,-  Ft.  (A  teljes  2010.  évre  számítva,  átlagosan 
42.000.800,-  Ft/fő/hónap.)
Más civil szervezetnek 2010. évben nem nyújtottunk támogatást.
A Jogismeret Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: 0 Ft. 
Egy főállású munkavállaló dolgozott az alapítványnál 2010. évben.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi felsorolás 2010. évre vonatkozóan:

1. Jogi információs szolgáltatásaink:
1.1. Folyamatosan működött a 2010-es évben a NONPROFITJOGház jogi információs szolgáltatásunk a 
www.nonprofit.hu/joghaz weboldalon (Civil szervezeteknek). 
1.2. Az ISKOLAJOGház programunkat (www.joghaz.hu/iskolajoghaz) ugyanolyan struktúrában és rendszerben működtetjük, 
mint a NONPROFITJOGházat. (Diákoknak, sajátos nevelési igényű tanulóknak, diákönkormányzatoknak, szülőknek, 
pedagógusoknak, közoktatási vezetőknek).
1.3. Harmadik JOGház-programunk: a  GYERMEKJOGház. Struktúrája hasonló a másik két JOGházhoz; tartalmában 
gazdagabb a gyermekjogi kutatások tanulmányainak nyilvánosságra hozatala tekintetében.

2. Képzéseink:

2.1. A felsőoktatásban 2010. évben is azokon a karokon és szakokon vettünk részt jogismereti alapozó stúdiumok tartásában, 
amelyek összefüggésben állnak a hátrányos helyzetű emberek jogérvényesítési esélyeinek javításával: 
- ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar nappali és levelező tagozatán a gyógypedagógus-képzésben a sajátos 
nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsésggel küzdő gyerekek jogaival összefüggésben;
- a CORVINUS Egyetem Tanártovábbképző Karán a gyermeki jogokkal és diákjogokkal összefüggésben;
valamint a Közgazdasági Továbbképző Intézettel együttműködésben a polgári és közigazgatási jogi ismeretterjesztés körében.
2.2. Akkreditált pedagógusképzéseket tartottunk több helyen az országban „Jogok az iskolában?” valamint „Agresszió az 
iskolában – és a jog?” címmel.

http://www.jogismeret.hu/


3. Kiadványok:

3.1. Kiadtuk a 2010. évne  is a Civil Szervezetek Jogi Értesítője című folyóiratot. Ezzel törekszünk a civil szervezeteket 
negyedéves rendszerességgel tájékoztatni a hatályos, őket érintő jogi változásokról.
3.2. Továbbra is terjesztettük "Agresszió az iskolában - és a jog?" című módszertani tanulmánykötetünket.
3.3. Kiadtuk a „Jogágazat születik…  A gyermeki jogok helyzete és érvényesülése Magyarországon.” című 
tanulmánykötetünket.

4. Kutatások:
4.1. Gyermekjogi kutatásokat folytattunk a gyermeki jogok magyarországi helyzetéről. 
4.2. Tovább folytattuk pedagógusok körében az agressziós cselekményekre és azok tipikus iskolai reakcióira vonatkozó 
kutatásunkat. (Minden rendezvényünkön a résztvevőket megkérjük az önkéntes, anonim kérdőív kitöltésére, ezzel bővül 
folyamatosan a mintánk. Az értékelés első szakaszának eredményeit az "Agresszió az iskolában - és a jog?" című módszertani 
kötetünkben tettük közzé.)
4.3. A nagy jogágak (polgári jog, büntetőjog, munkajog, gyermekjogok, nonprofit jog, fogyatékos személyek jogai) 
ismeretterjesztésre alkalmas segédanyagainak, módszertanának kutatása. Kísérletezünk olyan jogi ismeretterjesztő 
modulokkal, amelyek a jogász-előadók, képzők számára a nem-jogász hallgatók, résztvevők irányába feldolgozható jogi 
alapismereteket tartalmazzák - olyan módszertannal, amely a jogkeresés, joghasználat készségére alapozva elmozdul az 
ismeretközléstől az ismeretszerzés (jogi információ megszerzése) irányába.

5. Szakmai rendezvények előadókkal, programokkal történő segítése
Az alapítvány munkatársai több gyermekjogi, iskolajogi, gyermekvédelmi és civil szakmai rendezvényen vettek részt 
előadóként, trénerként, közreműködőként. A 2010. évben hozzávetőlegesen 10 ilyen alkalom volt a jogi ismeretterjesztés 
folytatására konferenciákon, nevelőtestületi értekezeleteken, műhelytalálkozókon, workshopokon, képzéseken.

A közhasznú tevékenységeinkkel közvetlenül érintett, szolgáltatásainkat közvetlenül igénybe vevő személyek száma 2010-ben  
hozzávetőlegesen 770 fő. (Könyvek és kiadványok megrendelői, képzések hallgatói, előadások és konferenciák közönsége, 
kutatások adatszolgáltatói, a két Jogház-programban partnerek.)

Budapest, 2011.  augusztus 5.

Dr. Virág-Karsai Orsolya
kuratóriumi elnök, képviselő
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