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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, a pedagógus képzésen keresztül is.

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 köznevelésről 4.§ (1). a-u.

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Pedagógusok és középiskolai oktatásban résztvevő diákok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 150

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Pedagógus képzés:A tantárgy vállalkozási ismeretek tananyagtartalmának tanítására szakszerűen felkészítő
Etikus vállalkozási ismeretek pedagógus továbbképzés kellően mély ismeretanyagának elsajátítása után a
pedagógusok bátran vállalhatják a tanítást.

Klasszik képzés:A képzés ismereteket ad a tanulóknak, amitúgy az elméletben, mint a gyakorlatban
hasznosíthatnak.Ezzel a tanulás világából a vállalkozói, munkavállalói 
létbe való átlépést kívánja segíteni. Az oktatás zárásaként a tanulok, az elkészített üzleti tervüket szóban és
írásban bemutatják, osztálytársaik, szüleik előtt, sikeres vállalkozások vezetői meghívásával, létrehozott
zsűrinek, bemutatva ezzel a tanfolyamon szerzett ismeretek sikeres elsajátítását.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

MICE-VTP program 0 0

Összesen: 0 0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Vezető tisztségviselők juttatása 0 0

Összesen: 0 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 18 851 18 333

ebből:   

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

29 9

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)] 18 822 18 324

H. Összes ráfordítás (kiadás) 19 229 18 017

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 541 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 19 229 18 017

K. Adózott eredmény - 378 316

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

Erőforrás-ellátottság mutatói   

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

(két évi bevétel átlaga)   

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

(két év egybeszámított adózott eredménye)   

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

(személyi jellegű ráfordítások aránya)   

Társadalmi támogatottság mutatói   

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

(szja 1% a korrigált árbevételhez)   

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

(közhasznú ráfordítások aránya)   

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

(közérdekű önkéntesek száma)   

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak: 

Befejeztük Budapesten 26-fővel 2019. december 20-ig a határontúli pedagógus továbbképzést.

2019-20 - as tanévben indítottuk hagyományos MICE tanfolyamunkat Gödöllőn, a Premontrei Szent Norbert
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Gimnázimban, 30 fő részvételével. 

7.2. Támogatási programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

7.2.1. Pedagógus képzés: etikus vállalkozói ismeretek

Támogatási program elnevezése: Pedagógus képzés: etikus vállalkozói ismeretek

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapítvány

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2019. május - 2019.december

Támogatás összege (1000HUF) 14,900

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 14,900

-tárgyévben felhasznált összeg: 14,900

-tárgyévben folyósított összeg: 14,900

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 14,900

Felhalmozási:

Összesen: 14,900

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A MICE alapítvány programján alapuló akkreditált, pedagógus továbbképzést (Etikus vállalkozási ismeretek),
tartottunk a határon túli magyar középiskolai tanárok részére.
A képzést alapitványunk bonyolította le a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásának felhasználásával.
A képzés 1 hetes tanfolyam keretében Budapesten került megrendezésre.
A képzés a tanárok számára ingyenes. 
A képzés célja: 
Vezető tanárok felkészítése, a határon túli középiskolák tanulóiközül kiválsztott 20-hetes MICE tanfolyam
diákjainak tanitására, a tanfolyamok megszervezésére.
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