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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az Apertus Nonprofit Kft. 2014-ben megállapított alapcél szerinti tevékenysége: a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemmel (NKE) megkötött szolgáltatási szerződés értelmében közszolgálati
alapon, nyereség-érdekeltség nélkül, magas színvonalon támogatni a közszolgálati továbbképzési
rendszer fejlesztését és működtetését.
A Társaság alapfeladatát különösen a közszolgálati felsőoktatás, továbbképzés és felnőttképzés
területén érvényesíti.
Ennek keretében az Apertus Nkft. tervező, fejlesztői és tesztelői kapacitást, hardver- és
alkalmazás-üzemeltetési kapacitást, ügyfélszolgálati kapacitást (a továbbiakban: alapszolgáltatás)
biztosít az alábbi feladatokhoz:
 a továbbképzési rendszer – ideértve az alap- és szakvizsga rendszert is – folyamatait
támogató oktatás-informatikai rendszerek, adatbázisok és alkalmazások fejlesztése és
üzemeltetése,
 az elektronikus tananyagfejlesztés, tananyaggyártás és e-tanulás folyamatait
támogató oktatás-informatikai rendszerek, adatbázisok és alkalmazások fejlesztése és
üzemeltetése,
 az előző két tevékenységhez kapcsolódó egyéb oktatásszervezési feladatok.
Informatikai fejlesztés és üzemeltetés
Informatikai szoftverfejlesztés területén 2018-ban az Apertus Nkft. feladata volt
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére tervezési, fejlesztési és tesztelési folyamatok
elvégzése mind a továbbképzési mind a vizsgarendszer, valamint a minőségirányítási
rendszer tekintetében a programok minősítésétől kezdve a tanúsítvány kiállításáig, és a
továbbképzési eredmények nyilvántartásáig, értékelések visszacsatolások kezeléséig;
 a Probono portál és háttér adminisztrációs rendszerek folyamatos fejlesztése
(alap/szakvizsga, e-learning, minőségirányítás,) és új funkciókkal ellátása az NKE szakmai
részlegeinek megrendelése alapján;
 e-learning keretrendszer továbbfejlesztése;
 kompetencia mérő rendszer kifejlesztése
Informatikai üzemeltetési területen 2018-ban feladat volt
 mind a produktív, mind az irodai szerverek teljes körű házon belüli üzemeltetése, az
üzemeltetési személyzet biztosítása;
 informatikai irodai környezet üzemeltetési szolgáltatás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
munkavállalói számára;
 alapvető munkakörnyezet kialakítása és biztosítása (laptop, monitor , nyomtató);
 irodai háttérszerverek (levelezés, fájl szerver, domain) üzemeltetése karbantartása, hardver
környezet fejlesztése, folyamatos frissítése;
 service desk szolgáltatatás a munkavállalók részére;
 leltár és eszköznyilvántartások kezelése;
 a Probono portál és nyilvántartások alkalmazás üzemeltetése;
 a produktív rendszerek háttérkörnyezetének teljesítménytűrő üzemeltetése;
 biztonságos üzem folyamatos biztosítása (mentési rendszer, redundancia stb.);
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E-learning fejlesztések és üzemeltetés
Az Apertus Nkft. 2018-ben végzett e-learning fejlesztési tevékenységei:
 egyedi e-learning tartalomfejlesztés, valamint komplex programok fejlesztése
 az oktatók (tananyagszerzők) módszertani felkészítése, a forgatókönyvek validálása;
 e-learning tartalmak – köztük multimédia (kép, rajz, animáció, film) – gyártása,
 módszertani kutatásfejlesztés
 kompetenciarendszer kialakítása

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1.
Közhasznú tevékenység megnevezése:

A
közszolgálati
tisztviselők
továbbképzési
rendszerével kapcsolatos feladatok ellátása, úgymint
informatikai rendszerek és adatbázisok működtetése
és fejlesztése, e-learning tananyagok és szakrendszer
működtetése és fejlesztése, oktatásszervezési
feladatok ellátása.
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó Közszolgálati tisztviselők továbbképzése a 2011. évi
közfeladat, jogszabályhely:
CXCIX. törvény 80. §-a és a 273/2012 (IX: 28.)
Korm. rendelet 6. §-a szerint.
Közigazgatási és ügykezelői alapvizsgákhoz
szükséges informatikai rendszerek és adatbázisok
működtetése és fejlesztése a 174/2011. (VIII. 31.)
Korm. rendelet 1. és 3. §-a szerint.
Közigazgatási szakvizsgához szükséges informatikai
rendszerek és adatbázisok működtetése és fejlesztése
a 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés
és 4. § (6) bekezdés szerint.
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Közszolgálati tisztviselők.
Közhasznú tevékenységből részesülők 1800 közigazgatási szerv közel 100.000 tisztviselő.
létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A köztisztviselők továbbképzési kötelezettségét és a teljesített képzéseket a közigazgatási
szervek és az NKE egy elektronikus adminisztrációs alkalmazásban tartják nyilván, melynek a
neve Probono. Ez egy webes portálon, a probono.uni-nke.hu oldalon érhető el és az alábbi
támogatást nyújtja a rendszer felhasználói számára:
 Tisztviselők továbbképzésével kapcsolatos adatok nyilvántartása, ellenőrzése.
 Egyedi képzési tervek létrehozásának informatikai támogatása.
 Képzés- és vizsgaszervezés informatikai támogatása.
 Panasz- és észrevétel kezelés elektronikus formátumban történő biztosítása.
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 a képzési rendszerben 1.744 csatlakozott közigazgatási szerv intézte munkatársai
továbbképzését,
 közel 100.000 tisztviselő továbbképzési adatait, 2018 során 197.500 továbbképzésen
részt vett tisztviselő 3.335.000 tanulmányi pontját tartja nyilván a rendszer,
 összesen 514 db egyedi elearning tananyag elérhetőségek biztosítása és karbantartása

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Apertus Nonprofit Kft. 2018. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Ügyvezető

15 809
2 910
18 719

Felügyelő Bizottság
A. Összesen:

Tárgyidőszak

15 064
3 900
18 964

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző időszak

Tárgyidőszak

1 443 973

1 510 819

0
1 443 973
0

0
1 510 819
0

0
0
1 451 956

0
0
1 511 113

1 204 240
1 443 973
-7 983

1 279 437
1 511 113
-294

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)
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6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X
X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X
X
X

