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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A szervezettárgyévi közhasznútevékenységeaz alábbiakbanfoglalhatóössze:középiskolaiés felsőfokú
oktatásbanrésztvevő magyar anyanyelvű fiatalok oktatása, továbbképzése,tanulmányaik elősegítése,
támogatása.Célunkolyan magasszintű üzleti kommunikációsképzés,amelyközéppontjábaa 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 
- folyamatoskapcsolatottartunkés figyelemmelkísérjüka végzettdiákok életútjátaz Alumni szervezeten
kereksztül.

Az oktatásiésképzésitevékenységsoránkiemelt figyelmet fordít alapítványunka tudományostevékenység,
kutatástámogatására,kapcsoaltokkialakításáraa határontúli magyarsággal,valaminta környezetvédelemre,
környezettudatos magatartásra való nevelésre.

2007-bena MICE-VTP Vállalkozói tréningprogramotazzala céllal hoztuk létre, hogy vállalkozói, üzleti
ismeretekátadadásátbiztosítsamagyarfiatalok számára.A tréningprogramelsősorbanazetikusvállalkozás
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: 59

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Budapesten és Bicskén tartott tanfolyamainkon 59 diák képzése indult, illetve fejeződött be.
Munkánkat önkéntesként 12 fő elismert szakember, üzletember segítette meghívott előadóként, szakmai zsűri
tagjaként.
Előkészítettük a pedagógus továbbképzés anyagát.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

MICE-VTP program 1 366 849

Összesen: 1 366 849

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
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Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Vezető tisztségviselők juttatása 0 0

Összesen: 0 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 7 462 328

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

12 0

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)] 7 450 328

H. Összes ráfordítás (kiadás) 4 378 2 866

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 333 358

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 378 2 866

K. Adózott eredmény 3 084 -2 538

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

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem
Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 3 895

(két évi bevétel átlaga)    

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X 546

(két év egybeszámított adózott eredménye)    

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.10

(személyi jellegű ráfordítások aránya)    

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00

(szja 1% a korrigált árbevételhez)    

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00

(közhasznú ráfordítások aránya)    

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0

(közérdekű önkéntesek száma)    

7. Kiegészítő melléklet
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7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A MICE-VTP Vállalkozói Tréning Program kerektében 2015-2016-os tanévbe Budapesten a Kőrösi Csoma
Sándor Kéttannyelvű Baptista Gimnáziumban valósítottuk meg képzésünket.

32 diák vett részt az elméleti és gyakorlati oktatásban és készített írásos üzleti tervet és sikeresen bemutatta azt
egy szakmai zsűrinek. Az oktatást kétnyelvü tankönyv segítette.

A Budapest II. kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium etikusvállalkozói 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.

 

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. 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: 2016-2017.

Támogatás összege (1000HUF) 327

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 327

-tárgyévben felhasznált összeg: 327

-tárgyévben folyósított összeg: 327

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 327

Felhalmozási:

Összesen: 327

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Sikeres szervező és népszerüsitő munkánk eredményeként a 2016-2017-es tanévben Bicskén a Vajda János
Gimnáziumban indítottuk el új tanévünket. Bicskei diákok kiegészülve Felcsuti és a Virtuozok hallgatóival,
27 fővel kerültek felvételre. A MICE által alkalmazott módszerek alapján önkéntes/vendég előadókat
is szervezünk egy-egy foglalkozás kiegészítésként a gimnáziumban.
Tanfolyamunk hetente 9-13 óra között kerül szombatonként lebonyolitásra.

A Pedagógiai Kutató felkérésére kidolgoztuk az Etikus vállalkozói ismeretek tananyag 
tanári képzésének tematikáját és az oktatáshoz szükséges anyagokat. 
Az Oktatási Hivataltól megkaptuk a képzés szervezésének jogát. A pedagogus képzést a jövő év májusától
indítjuk el.
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