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MICE PROGRAM ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége az alábbiakban foglalható össze: középiskolai és 
felsőfokú oktatásban résztvevő magyar anyanyelvű fiatalok oktatása, továbbképzése, tanulmányaik 

elősegítése, támogatása. Célunk olyan magas szintű üzleti kommunikációs képzés, amely 

középpontjába a vállalkozást és az etikus üzleti magatartást állította. 

Tevékenségünk szervezése során nagy figyelmet fordítunk: 

- kiemelkedő tehetségű diákok kiválasztására, oktatására, támogatására 

- tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok támogatására 

- magas szakmai tudású és etikus gazdasági kultúra meghonosítására 

- szakmai tanulmányutak szervezésére   

- folyamatos kapcsolatot tartunk és figyelemmel kísérjük a végzett diákok életútját az Alumni 

szervezeten keresztül. 

 

Az oktatási és képzési tevékenység során kiemelt figyelmet fordít alapítványunk a tudományos 

tevékenység, kutatás támogatására, kapcsolatok kialakítására a határon túli magyarsággal, valamint a 
környezetvédelemre, környezettudatos magatartásra való nevelésre. 

 

2004-ben a MICE-VTP Vállalkozói tréningprogramot azzal a céllal hoztuk létre, hogy vállalkozói, 

üzleti ismeretek átadását biztosítsa magyar fiatalok számára. A tréningprogram elsősorban az etikus 
vállalkozás alapismereteit tanítja egyedülálló és izgalmas módon.  

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. kiemelkedő tehetségű diákok oktatása, támogatása 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: kiemelkedő tehetségű diákok oktatása, támogatása 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CXC Tv. a nemzeti köznevelésről (4.§ (1). 
a)-u) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: középiskolai és felsőfokú oktatásban résztvevő fiatalok 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 62 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Lehetőséget adtunk diákoknak arra, hogy térítésmentesen vegyenek részt programunkban. A MICE-
VTP Vállalkozói Tréning Program keretében magas szintű, professzionális üzleti kommunikációs 

ismereteket adtunk át 16-23 éves tehetséges fiatalok számára. 

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása) 

Nincs adat megadva. 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
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Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév 

MICE-VTP program 3 958 2 919 

Összesen: 3 958 2 919 

 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Vezető tisztségviselők juttatása 0 0 

Összesen: 0 0 

 

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 3 650 2 991 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 74 11 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 3 576 2 980 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 3 957 2 919 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 194 360 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3 957 0 

K. Adózott eredmény - 307 72 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
 

7. 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]  X 

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

Társadalmi támogatottság mutatói     
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 Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 
 

8. Kiegészítő melléklet 

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A MICE-VTP Vállalkozói Tréning Programot Somogy megyében, a Mátyás Király Gimnáziumban 

szervezte az alapítvány. A programban 30 diák vett részt és tett sikeres vizsgát. A tréningprogram 

keretében a középiskolai diákok megismerték a vállalkozás alapjait, az etikus üzleti magatartást, 
ismereteket szerezhettek a vállalkozások és a piaci környezet viszonyáról. A záró vizsgához saját 

ötletük megvalósítására üzleti tervet készítettek és azt szakmai zsűri előtt prezentálták.  

  

A Budapest II. kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium etikus vállalkozói ismereteket oktató tanárait 60-
órás foglalkozás keretében felkészítettük a nemzeti alaptanterv szabadon választható etikus vállalakozói 

ismeretek tantárgy tanítására melyet egy saját ötletre épülő üzleti terv elkészítésével zártak. 

 

A MICE által alkalmazott módszerek alapján önkéntes/vendég előadókat szerveztünk egy-egy óra 

kiegészítésként a gimnáziumban. 

 

2014 szeptemberétől a Baptista szeretet szolgálat Kőrösi Csoma Sándor kétnyelvű gimnáziumban 

indítottuk új képzésünket a 2014/15 tanév keretében 32 fővel. 

 

 

8.2. Támogatási programok bemutatása 

8.2.1. MICE-VTP Vállalkozói Tréning Program Fonyód 
 

Támogatási program elnevezése: MICE-VTP Vállalkozói Tréning Program 
Fonyód 

 

Támogató megnevezése: MICE INC USA  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2014-2015  

Támogatás összege  (1000HUF)  909 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 909 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 909 

 -tárgyévben folyósított összeg: 909 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
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 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 909 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 909 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

MICE-VTP Vállalkozói Tréning Program keretében megvalósult képzés, tréning középiskolások 

részére. 2013-2014-es évben Fonyódon a Mátyás Király gimnáziumban zajlott 1 tanév alatt az oktatás. 

Ebben az évben 30 diák vett részt az oktatáson. 

 

 

8.2.2. MICE-VTP Vállalkozói Tréning Program Budapest 
 

Támogatási program elnevezése: MICE-VTP Vállalkozói Tréning Program 

Budapest 

 

Támogató megnevezése: MICE INC USA  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2014-2015  

Támogatás összege  (1000HUF)  84 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 84 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 84 

 -tárgyévben folyósított összeg: 84 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 84 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 84 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

MICE-VTP Vállalkozói Tréning Program keretében megvalósult képzés, tréning középiskolások 

részére. 2014-2015-ös évben Budapesten a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Baptista 
Gimnáziumban valósítjuk meg sikeresen programunkat 32 diák részvételével. 


