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A szervezetet nyi|vántaÍtó bííóság megnevezése:
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szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység főbb adatainak megje|enítése
(Elektfuhjkus kilöltés esetén nása]t . nen írható nezók')

Neve:

Egyl€te

Nyi|vántanásiszám| m-m- I 3 0 6 rarqyev, [tT;TiTtl
|.lőszak terjede|me: esész éV x toredék éV ! EEE=E-EE-EE EEEE-EE-EE

idószak kezdete dőszak Vége

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papÍr a|apon nern kü|dhető be! Nyomtawa: 2018.05.17 17.48.58
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A kettős könv,vrzite|t vezető egvéb szervezet eqvszerűsitett

éves bészámolója és kii'ihasznúsági melÍéklet PK-342
2oI7 . év

A szervezetet nyi|Vántanó bíróság megnevezése: Tárgyév:

01 Fővárosi Törvén
ldőszakterjede|me: eoészévffi bíedékéV! EEEE-EE_EE EEEE_EE-EE

időszak kezdete időszak Vége

Vá|assza ki' hogy a beszámo|ó (és közhasznúsági me||ék|et) az a|ábbiak közü| me|yikíe vonatkozik!

a. szervez€t

b. Jogi szemé|y szeívezeti egység (származtatott iogi szemé|y)
B
!

onéneIemtanárok Egy ete

szervezet székheIye:
Irányitószám: 

EEEE
TeIepú|és:Budapest

Közterület neVe:

Házszárn:

Rumbach sebestyén KÖzterü |et je||ege: l;;"-l'E--___l
F___l 

Lépcsóhaz: 
-J 

Eme|et. Altó

Jogi szemé|y szervezeti egység székhe|ye:
I'anv,'os/dm: flllf'lll relepLles:

L l l  l L  l l
KÖzterÜ|et nevei

Házszán:

hozteruleljellege:

Ajtó:

NyiIvántanási szám:
Ilo9''zené\ '2c4P/.ü ^q óqP p|eaó.' 'A4' é. /F^ czAt )

Bejegyző határozat száma:
(Jogi szené]y szefuezeti ewség esetébeh:
Jog| szenéllyé nyilváníb határazat szana)

szervezet ' Jogiszemé|y szervezeti egység adószáma:

m-m | 3 t 0 t 6

m'm F E 5 r8l5|l / Er, f, |ól /EE

11916  s1716 l0-E-EE
sz€rvezeJ / Jo9i szeme|y szervezeti egység Mik|ósiLász|ó

Képvise|ő a|áírása: L''L
KeItezés:

Buclapest EEEE-EE-EE

Jogi szemé|y szervezeti egység neveI

Ny.V.|2.2 A nyomtatvány papir a|apon nem kü|dhető be! Nyomtatvar 2018.05.17 17.48.59
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A kettős kónywite|t vezető egyéb szerveze( egyszerűsített I

éves beszámolója és közhasznúsági mel|ék|et | 'o-'o,
2017 . év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

em.ená'ok Egy|ete

Nyomtatva: 2018.05.17 17.48.59

1t

Az egyszerűsített éves beszámo|ó mér|ege Adatok ezer Íarin|bah )

E|őző év
heIyesbítése

TáígyéV

EsZKÖZÖK (AKTiVAK)

A. BeÍeKetett eszkóztk 1681 1 075

|. ImmateÍiá|is javak 1449 804

||' Tárgyi eszközök L92 27L

|||' BeÍekleleft pénzÜgyi eszkÖzÓk

B. FoÍqóeszkózök 5 364 5 603

|. Készletek

||' KÖvelelések 16 16

|||. Énékpapííok 4 883 5 087

|V. PénzeszkÖzök 465 500

c' AktíV idóbe|i e|haláío|ások

EszKÓzoK osszEsEN 7 045 6 678

FoRRÁsoK (PASSZiVÁK)

D' Saját tőke 4 990

|' Ind!|ó tőke/jegyzeft tóke 616 616

l|- Tőkeváltozás/eredmény 3 846 4 375

|||' Lekötött ta(a|ék

|V. Ertéke|ési |ana|ék

V' TároVéV| eíedménv a|aDtevékenvséobó|
(ko:hasznutevékényséqbó|) 

- -37 204

V|. TárgyéVi edemény Vá||a|koza5i tevékenységból 565 370

E' cé|tarta|ékok

F. Koleleze segek 289 238

|' HátÍasoÍo|t köte|ezeltségek

Il. Hosszú |ejáÍalú köte|ezercégek

||l. RÓvid |ejáratÚ ktle|ezettségek 289 238

G. PasszíV időbe|i e|hatáÍo|ások 1 766 875

FoRRÁsoK osszEsEN 7 045 6 678

Ny.V.|2'2 A nyomtatvány papír alapon nem kü|dhető bel
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A kettős könywite|t vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági mel|éklet PK-342

20!7 . év
szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

ónéne|emtanáÍok Egy|ete

Az egyszerűsített éVes beszámo|ó eredménykimutatása 
Adatak eze| fa hÍban,)

A|aptevékenység Vá||a|kozasi tevékenység osszesen

1. Énékesítés nettó árbevétele 459 2 565 370 7 024 372
2. Akt]Vá|t saját te|jesítmények

3' Egyéb bevéte|ek 7 796 I 716 7 796 9 716

ebből]

. tagdÍj 759 759

. a|apítótó| kapotÍ beÍ zetés

. tánogatasok 7 062 8 954 8 954
ebbő|:adományok 2 674 2 L65 2 674

4' Pénzügyi műVe|elek
5 5

A' osszes bevéte| (1+.2+3+4) I 259 I723 565 370 a 424 10 093
ebbő|: kÖzhasznÚ teVékenység

I 259 9 723 a 259 I723

5' AnyagjelIegú ráíordílások 3 757 5 178 3 757 5 178
6' személyije||eqÚ ráÍo rdítasok 3 602 3 444 3 602 3 444
ebbő! Vezető tisztségvise|ók
luua6sal 654 754 564 754

7. ÉrtékcsTkkenési Ieíras 795 492 795 492
8' Egyéb ráÍordítasok 142 5 742 5
9..Pénzüqyi műVeIetek

B' osszes ráiordítás
(5+6+7+8+9) a 296 I 519 I296 9 519

ebbó|: kózhasznÚ levékenvséo
íáÍordításai 8 296 I 519 I 296 I 519

c' Adózás e|őtti eredménv
(A.B) -37 204 565 370 524 574

10. AdóÍ]zetési krteIezettség

D' TárgyéVi eredmény (c.10) -37 204 565 370 524 574

Nyomtátva: 20la'05.17 l'7.48.59Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papíÍ á|apon nem kü|dhető be!
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A kettős kónywite|t vezető €gyéb szerv€zet €gyszerűsített

éves beszámo|ója ós közhasznúsági me||éklet PK-342

20t7. év
szervezet / Jogi szemé|y szeruezeti egység neve:

Egylete

Az egyszerűsített éVes beszámo|ó eredménykimutatása 2. a.dao,k ezer rJnntban')
A|aptevékenység Vá||alkozási tevékenység Osszesen

TájékoztaÍó adatok

A. KÓzponti kÓ|tségvetési
IamoqaIaS 4 go7 363 4 907

ebből:
. normatíV támogatás 734

B' He|yiönkormányzati
kö|tségvetési támo.qatás x 000 996 1000 996

ebbó|:
- norrnatív támogatás

c' Az Európa Un ó stíu|(uráj|s
a|apIaIbó|. i||etve a IohéZós
AIapbó| nyú]tott támoqatás

D' Az ELlíóoaj Unió kt|tséo.
Vetésébő| vaov más ál|anrió|'
nenrzetktzi s:-eíVezettő|
száímazó támogatás

E' A szemé|vi iövede|emadó
meqhatározött Íészének aZ
adízó Íende|kezése szerinli fe|
haszná|ásáró| szó|ó 1996' éVi
CXXV|'törvény a|apján átuta|t
osszeg

216 200 246 200

F' Közszo|gá|tatási bevéle|

G. Adományok 2 674 2 165 2 674 2 165

A2ada tokk ö nwv i z sqá |a t . a |a l á vannak t ámaszw l ö nyw i z sgá | ó i z á r adék ! tg "n f f iN " .

Ny.v.|2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be! Nvomtatvar 2018.05.17 17.48.59
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet eByszerűsített I
éves beszámolója és közhasznúsági me||éklet | ,o-'o,

2017. é,r

1. szervezet / Jogi szerné|y sz€rvezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: szervezet

Egylere

1.2 székhe|y: szervezet
|ÍányÍtószám:

KtzterÜ|et neVe:

r-aTsram: 
['______l 

rep( soha.,: T-'-l 
rmeleL: 

|i,----'l

1.2 székhe|y: Jogi szemé|y szervezeti egység

KözterÜ |et ]e||ege:

Irányílószán:

KÖzterü|et neve:

na.zszan. 
[ 

. epcsona,,: f----l r-reter f-- 
- 

l Airo:

1.3 Bejegyző / Jogi szemé||yé nyi|vánító határozat száma:

1.4 Nyi|vántartási szám| (.AnyaszeNezet)

1.5 szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egység adószáma:

1.6 szerv-ezet / Jogi szemé|y szervezeti egység

m.ffi.FElsFfil'mtm
m-m- 3 0 6

EEEEEEEE-E-EE
ik|ós iLász|ó

Rumbach sebestyén

1.x NéV: Jogi személy szeívezeti egység

2. Tárgyévben végzett a|apcé| szeíinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

TTF 2017. éM tévékenységének rÖ színGre|.
szakmai konÍeÍenciá|! Íend€zvény€kszervezése
szek$ái prqektekbén való részvéte|
szé|es kiirÍi civi| és szakmai keDcso|eÍénd$zer múkódrcése
szakmai é.dekvéd€.mi é5 vé|eményezési tevékenység
PoÍÉ|ok szelkésztés€, m ü k.idlelés€
Tórténe|emtanárok P7.) oÍszágos KoníeÍenci4a
7. o|dót'er 14{n Íend€zliik m€g a TTE (27 ') országos konÍerenc.ájá. Témá: se nem nagy' se nem

líóberi? KonÍerencia 19f'.6| i|I' ReÍoímáoó ás toíéne|emhnÍlás . mÜhe|ykonrerencia l/|egnyitó e|

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnev€zése: ai szoIgá|tatás, informáci

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közf eIadat, jogszabá|yhe|y: ' év] cxc töÍvény a nemzétikozneve|

ésíó| 4. 5
3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoponja: rténeIemtanárok' s a történeIem iÍánt érdek|ődők
3.4 Közhasznú tevékenységbő| részesü|ők |étszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredmenyei:

1000000

A tte'hu Ío|yamatos ÍÍissílése akfuáis közokarási, szakmai, ciM|szervezet hÍrekke|, inÍormációkka|.
Je|€ntós, szé|esk.irÜ az érdek|ödes a Tény|eg'com o|dal iránl
TTE konfe.enc.á|( e|öadások ú.léó és szÓvéges anyagalnak' Íolódokumenráció

Nyomtátvá: 2018.05.17 17.48.59

/n-'

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített I

éves beszámolója és közhasznúsági mel|ék|et l p'.-'o,

20|7. év

1. szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: szervezet
E9ylere

1.2 székh€|y: szervezet
Irányítószám:

KözteÍüiet neVe:

Hazszá 'n:  
l .  l  Lépcsőhaz:  r J  Eme|et :  

[ | . J

1.2 székhe|y: Jogi szemé|y szervezeti egység
|íányítószám:

KözterÚ|et neVe:

uazszan: f 
_| réocsőhaz: FJ emetet f AÍó:

1.3 Beiegyző / Jogiszemé||yé nyi|vánító hatáíozat számá:

1.4 Nyi|vántartási szám: (''AnyaszeNeze| )

1.5 szervezet l Jogi szemé|y szervezeti egység adószáma:

f,!!! reteo"tas,

1.6 szerv-ezet / Jogi szemé|y szervezeliegység
KepvrsetoleneK neve:

KtzteíÜ|et ie ||ege:

3 0 6

-E-EE

Telepü|és:

hozleru let  je l leqe:
Rumbach sebestyén

1.1 Név: Jogi szemé|y szervez€ti egység

m.m.ETitsFFfl/EFm/mm-m-
9 7  6 t 0 t 0

k|ósi Lász|ó

2. TárgyéVben végzett a|ápcé| szerintiés közhasznú t€vékenységek bemutaiása

k be á? .E|ha]|galott lönéne|em megismeneÉse" címme|' Az e|nyen üímogarásbó| egy .i'bt' e|embT|
ló proje|cet tudrunk mégve|ósftáni áz álábbiak szérint:
két napos {anánoviábbképzésr tanoEun|( me|yhez kísérö r€ndPvények is c.sáüákozte'q így az |degen

an - orosz f{i|dón meggydlorve c'mÜ kiálítís |átogatás4 és koszorúzások a máenkij íobolhoz
ódó autentikls baranyai em|ékhelyeken;

a lovát'bképzésen e|hangzó anyagokváogatiásiíbó| ÍÍísos ősszefogla|ót készÍtenijnk á rönéne|mi
emUláÉsále;
a lémába vágó Jó gyako.|abk bemurá!ásán pályázátot Írfunk ki, és e |egsikéresébbekel közzéletttik

lapunkon;

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevekenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezéseI ai szo|qá|tatás, inf ormáci

3.2 Kózhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közíeIadat, jogszabá|yhe|y:

és ro |4 .  g

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportia: örténeIemtanárok, s a törteneIem iránt érdekIodok
3.4 Kózhasznú tevékenységből Íész€sü|ők |étszáma:
3.5 Kdzhasznú tevékenység Íóbb eredményeiI

1000000

nyi|viinossií tére|e a TTE hon|apján'
A TTE áta| kezdeményezett a!áíriisgyÚjtés soÍán r.ibI} |llinl 5 ezer a|áíó rámogálásáÉl eléíiit! hogy a
718. éVi tenévben t'ármi|yen adasz hasznáható az érettségi vizsgán' (Ez az elözó tanéviné| is j

Nyomtatva: 2018.05.17 17.48.59

1..-
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papíÍ alapon nem kü|dhétó be!



A kettős könywiteIt vezető egyéb szerveze1 egyszerűsített I
éves beszámolója és közhasznúsági me||ék|et | ,n-.'o,

2017. év

1. szeÍvez€t / Jogi szemé|y szervezeti egység azonosító adatai

1.1Név: szervezet

néne|e'n|án&ok Egyete

1.2 székheIy: szervezet
|íányítószán:

KÖzterÜ|e{ neve:

TeIepü|és:

hozLeíuIet je||ege:
Rumbach sebestyén

Hdls/"r 
lt---'.l 

repLsdhd/ 
f l 

Emerpr: 
[.____l

1.2 székhe|y: Jogiszemé|y szervezetÍ egység
Irányitószám: !f!! reteoutes:

Közterü|et neve:

1.1 Név: Jogi szemé|y szervez€ti egység

Kozteíú|et je||ege:

Hászám: r_-J réncsőhaz: I eme|et: f
1.3 Bejegyző / Jogiszemé||yé nyi|vánÍtó hatáíozat száma:

1.4 Nyi|vántartási szám: (,,AnyaszeNeze| )

1.5 szervezet / Jog. szemé|y szervezeti egység adószáma:

.l.6 szerv-ezet / Jogi szemé|y szervezeli egység
Kepvrsetolenex neve:

A]tó:

EE.E!.FliFl8tstl /EFI,I ol í mm-m- 3 0 6

EEEEEEEE-E-EE
Miklósi Lász|ó

2. TárgyéVben végzett a|apcé| szerinti és közhásznú tevékenységek bemutatása

os kégyelel. em|ékú{Ía mentÍinlq aho| Recsk emlékpaÍkjának Íe|keresése uúín 'e|vidéki, 'omáíia| és
jai autennkUs he|yszíneken |áÍrunk. l e9|ontosább megemIdke.,ést s,o|Wán Íánonuk A projektet
sáltólájékozlató ke.etében muBtluk be .rz érdek|ödöknek, vajamin! minden szá|€'yágát

e|enlenük e ne.hU.n.
. szé|es körü civi| és szakmai kÁpcso|aréndszeí milködtelése:

yÚrtmükÓdési szeErdés| ki'töttijnk a Magyar Nemzeti Múzeumma|, ame|ynek eÍMményeké |ágjánk
yenes' i||. kedvezményes be'épökhóz' munkáiukat segítT inÍormációkhoz juthatnalq va|amint az
A.szTE E|beszén rönénelem és tönéne|emtenírás kuterócaoponiáVe|, ennek k.isz.ií|h€tlen számos

segí|en egy tudományos kuErásL F€nntárÍottuk szálmai együttmliktt'désiinkel ii|agyaltanáíok

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Kózhasznú tevékeny5ég megnevezéseI iái szolgáltatás, inf orm

3'2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfeIadat, jogszabá|yhe|y: 2011' évi cxc ii'ruény a nenzeliközn.v.|

ésrő| 4. s
3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportia:TönéneIemtanárok, s a történe|em iránt érdek|ódők
3'4 Közhasznú tevékenységbő| Íészesü|ők |étszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményeiI

1000000

enbsebb siker!)
Á "Hogyan ismer.l Íe| az álhírekel?'' c. anyagot a TTE FB megoszrásainak és er azokÍá reagáó média
egjelenéseknek kosz.'nháren tóbb mint 4.lL5 ezer enrr}erÍe| ismeneÍiik meg.
Aáry-Tamiás Lajos kéíéséÍe á|iistog|alást készíreaün

Nyomtatva: 2018.05.17 17.r18.59

h^
Ny.v':2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhetó be!



A kettős könyr,wite|t vezető egyéb szervezet egyszerűsített I
éves beszámolója és közhasznúsági mel|éklet I o'.'-.o,

2017 ' év

1. szervez€l/ Jogi szemé|y szervezeti egység azonosÍtó adatai

1.1Név: szervezet
e|embnáÍok Egy|eG

1.2 székheIy: szervez€t
|Íányíószán:

KÖzterü|et neve:

Hd?s/dm 
|3 

---.l 
Lépcsdha2: 

f____l 
Eme|el' 

|L_____l
Ajtó:

Telepü|és:

I izrerulet je llege:Rumbach sebestyén

1.1 Név: Jogi szemé|y szervez€ti egység

1'2 székhely: Jogiszemé|y szervezeti egység
Irányítószám: !!!! reteorltes:

KözleÍü|et neVe:

ttazszram: [_-- l réocsőhaz: FJ rmetet: f Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogiszemé||yé nyi|vánító hatáíozat száma:

1.4 Nyi|vántart.ási szám: ('AnyaszeNezet,)

1.5 szervezet/ Jogi szemé|y szervez€ti egység adószáma:
m-m- -E-EE

Mik|ósiLász|ó

EE.m.FEFfsfdl/EEm/m
3 0 6

1.6 szerv-ezel / Jogi szemé|y szervezetiegység
xepvrsetoleneK neve:

KÖzterLj Iet je||ege i

9 t 6 010

2. Tárgyévben végzett a|apcé| szerintiés közhasznú tevékenységek bemutatiása

TÍÉ 19 szakmai szervezetle| k.izósi€n |eve|el ín csépe valéÍiához e NAT munkáaraivá| kapcso|atbaÍl. Az
özó tanévhez hason|óan ismér sikeíes a|árásgyiijlésl laíottunk több mint 5 ezeÍ a|áróvel e|énÍi|q hogy

al|aszt |ehet hasznáni a 2o17i1&es renévb€n gz éÍeÍsqi Vizsgán. A média rendszgcse'l
á|áspontiára, vé|eményére. számos interió készÚ|t a TTE €|nökéve|, \'alámint e bizotÍnány

iaiva|, a proj€ktek .ésaevöiv€|.
portá|ok

-poÍÉ| {rte.hu}: 2017-ben is gondou tuk az o|da|t, r€ndszeresen ie|enlettÍink meg cikkéker,

eg.poí.{| (teny|eg.com): cé|j4 hogy a n€ten brjeíló e|képesztö |egend?ikar a mage teréÉn és

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevék€nyse9enként)

3'1 Közhasznú tevékenység megnevezése: á|tatás. in
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közf eIadat, jogszabáyhe|y: 2011. évi cxc löÍvény a nénz.'i köznéVé|

ésÍő| 4. s
3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoponja:TórténeIemtanáÍok. s a történeIem iránt érdek|ődők
3.4 Közhasznú tevékenységbő| íészesti|ők |étszáma:
3.5 Közhasznú levékenység fóbb eredményei:

1000000

egy 8. rankönw e|fogadhara an rászeirr|' A legbbb ki'ogáso|t e|emeljavÍlották Az
lásfog|alást k'zzérettÍik hon|apunkon.
Kózzáert.ik e GULÁc=Gt,VPl emtékév keÍelében '.E|ha||gatott törÍénetem meg.smenelÁse. .ímme|

Nvomtawa: 2018.05.17 17.48.59Ny.v.:2'2 A nyomtatvány papÍr a|apon nem kü|dhető be!
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W
A kettős könywite|t vezető egyéb szerv€zet €gyszerűsitett l

éves beszámo|ója és közhasznúsági mellék|et | 'o.-.o,
2017' é"l

1. szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység a'onosító adatai

1.1 Név: szeÍvezet

Egylere

1'2 székheIy: szervezet
Irányítószám:

Közteíüíet neVe:

Hazszám:  
[3J  

Lépcsóhá :  
- J  

Eme|e t :  
| | .  J

1.2 székhe|yI Jogi szerné|y szerv€z€ti egység

Kozteíú|et neve:

lazszám: [] répcsőlaz: f____l emetet: f____-l Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi szemé||yé nyi|vánító határozat számai m'm.ffiEil['EE'm
1.4 Nyi|viánraniísi szám. (Anyas2eMzeÜ

1.5 szeÍvezet / Jogi szemé|y szervezeti

1.6 szervezet / Jooi személv szervezeti
képVÍse|őjének nele:

m-m-mlqEItr
egység adószáma: EEEEIIEEE-EI-EE
egység Mik|ósiLász|ó

IlEEETeIepülés:

t.lNév: Jogi szemé|y szeÍvezeti egység

2. TáÍgyévben végzett a|apcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

http J/tÍe. hUÍne.a.mediaban ;

3. Kózhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:Pedagógiai szo|qá|tatás' intormáció

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közIe|adat, iogszabá|yhely: évi cxc 'öryény a neózéli közn.v.l

ésrő| 4. 5
3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja:T(irténeIemtanárok' s a tönéneIem iránt érdek|ődők
3.4 Közhasznú tevékenységbó| részesü|ók |étszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység Íőbb eredményei:

1000000

.oje|c.ink rdnénelemtÁn&ás! ranulásr segítö szakanyagait:
a anánovábbképzésen e|hangzó anyagok vá|ogerásár'ó| kás.ü|t Írásos összeÍog|a|ó!
á pedagógusok áIÍa| bekii|dön jó.gyako.|arokar
szakénóink áte! a rémában készíren 11 kózéD

Nyomtatva: 2018.05.17 17.48.59

!, ,
J t -

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papíí a|apon nem kü|dhető be!
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W
A kettős könylvite|t vezető egyéb szervezet egyszerűsített I

éves beszámolója és közhasznúsági me||ék|et I px.aaz

2017 . év

1. szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység azonosÍtó adatai

1'1 Név: szeÍvezet

emtanáíok Egylete

1.2 székh€|y: sz€rvezet
IrányílószámI EEEE 

Te|ee0|és:
Közterület neve: K0zte

Házszám:

1.2 székhe|yl Jogiszemé|y szeÍvezeti egység

Közterü|et neve:

Lépcsóha7' f____l Eme|er: 
[i 

-_-l

EE.Eil.EI{s] 8l-s tl /EEEE / m
l.E-m-1 t 3 t 0 t 6

Mik|ósiLász|ó

Hazsza.n f___l reocsóraz: f emetet: I
1.3 Beiegyző / Jogi szemé||yé nyi|vánító határozat száma:

1.4 Nyi|vántertási szám| (.Anyaszefuezet,,)

1'5 szeívezel, Jogi szemé|y szervezeti egység adószáma:

1.6 szerv-ezet , Jogi szemé|y szervezeli egység
xepvrsetolenex neve:

Rumbach sebestyén

1.1 Név: Jogi szémé|y szervezeti egység

Kózterü|el je|tege:

2' Tárgyévben végzett a|apcé| szerintiés közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenysegek bemutatása (tevékenysé9enként)

3.1 Kózhasznú tevékenység megnevezése: iai szo|oátalás. inf oímác

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közíeIadat' jogszabá|yhe|y:

srő| a. 5
3.3 Közhasznú levékenység cé|csoportja:Torténe|€mtanáÍok, s a történeIem iránt érdek|ödok
3.4 Közhasznú tevékenységb6| Íészesü|ók |étszáma:
3.5 Közhásznú tevekenység íőbb eledményei:

sko|ai és 4 lí|tatános isko|a| tanóra váz|aro! és 15 érersáJi íeladaror'
valam'nt a kárpárd'ál szo|yvára teÍ szelotrá, kegye|€ri úr Íoródokumenúcióiáú
E|készítettÚk és kozz&errÍik a kÍséÍ|eÍ rankőnwek Töíéne|em 10. kötet seakma'

1000000

Nyomtawa: 2018.05.17 17.48.59Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be!
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A kettős kön}witelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített I

éves beszámolója és közhasznúsági mellék|et l p'.-'o,

2017. év

1. szervezet, Jogi szemé|y szervezeti egység azonositó adatai

1.1 Név: szervezet

Egylere

].'2 székhe|y: szervezet
|ÍányÍtószám: EEEE TeIepÜ|és:

K0zteÍü|et je||eqe:

Lépc5őhaz: Emelet: 
[-

1.2 székhe|y: Jogi szemé|y szervezeti egység
Irányíiószám:

KtzteÍÜ|et neve:
!!!! reteoutes:

hozleru let  je l lege:

Hazczar f---l tep"',ona,,: [-- l rmeter: f Ajtó:

1.3 Bejegyző i Jogi szemé||yé nyi|vánító határozat száma: m.p!.FTi|s F-|sTl /íiTö]-, Íq' m
l..4 Nyi|vántartási szám| ( AnyaszeNezet,,)

1.5 szervezet / Jogi szemé|y szervezeti

1.6 szervezet ' Joqi szemé|V szervezeti
képvise|őjének nel/eI

@-m- | 3 t 0 t 6
egység adószáma: 6 l s l l 7 l 6 l 0 l 0-E-EE
egyseg k|ósi Lász|ó

Rumbach sebestyén

1.1Név: Jogi szemé|y szervezeti egység

2. Tárgyévben végzett a|apcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú teVékenység megnevezése: Pédaqóqiai szoIqá|latás, informáci

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó kiizÍe|adat' jogszabá|yheIy:

ésrő| 4. s
3'3 Közhasznú tevékenység cé|csoponja:TöÍténeIemtanárok, s atörténeIem iránt érdek|ődők
3.4 Közhasznú tevékenységbó| Íészesü|ők |étszámaI
3.5 Közhasznú tevékenység Íőbb eredményei:

1000000

ásét
Médi3 megje|enések ébben á2 évben is alcív vo|l a médiajelen|étÍ:nk .Jyi|áíozók Mik|ósi Lász|ó,

ky ||dikó (talkönyve|emzés, edesz-iigy)' Lörinc Lász|ó (é.ercégi). Kopesik |sNán renlthagyó
órál(at lanoü a K|ubrádÍ

Nyomtatva: 2018.05.17 17.r18.59Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kü|dhetó be!

L,'
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A kettős kön}.wite|t vezető egyéb szerveze1 egyszerűsített I

éves beszámolója és közhasznúsági me||ék|et I px-saz

20Í7 ' év

1. szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység azonosító adatai

1.1 NéV: szeívezel

Egyl€te

1.2 székhe|y: szervezet
Irányítószárn:

Közterú|et neve: KózterL]|etje||ege:

Hazszám: 
[- 

Lépcsóh':

|íányítószám:

Kozteít]|et neve:

Hazszam: f répusonw: f____-l rr.eter f____l Ajtó:

k|ósi Lász|ó

1.1 Név: Jogi szemé|y szervezeti egység

1.2 székhe|y: Jogi szemé|y szervezeti egység

!![! rereor:res,
KözteíÚ|el ]e ||ege:

1.3 Bejegyző / Jogiszemé||yé nyi|vánító hatiírozat száma:

1.4 Nyi|Vántanási szám| (''Anyavervezet,)

1'5 szervez€t/ Jogi szemé|y szervezeti egység adószáma:

l.-6 szerv.e;et, Jogi szemé|y sz€rvezeti egység
Kepusetolenex heve:

m.mfliFFFfl/EEm/m
l t 3 t 0 t 6m-m-

1 t9 7 l 6 l 0 l 0-E-m

2. TáÍgyévben végzett a|apcé| szerintiés közhasznú t€vékenységek bemutatiása

3. Közhasznú tevékenységek bemutaÉsa (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: iai szo

3.2 K('zhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közf eIadat' iogszabá|yhely:

ésÍő| 4' g

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csof]ortja: néne|emtanáÍok' sattirténe|em iránt érdek|ődók
3.4 Kózhasznú tevékenységbő| részesü|ók |étszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység Íőbb eredlnényei:

1000000

dé|e|ür' músoíál'an. 1 } k.irÚli e|södleges megje|enésÜnk voh az év soláh az e|€KÍonikus
sajróben.

Nyomtatva: 2018.05.17 17.48.59Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be!

/n-
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W
A kettős könywite|1 vezető egyéb szervezet egyszerűsített I

éves beszámo|ója és kiizhasznúsági me|léklet | 'o-.o'
2oI7. év

szeÍVezet, Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

5 . 1 cél szerinli juttatas megnevezése TárgyéV

Pá|yázati partnereknek juttatás 140 0

cé| szeÍinti juttatás megnevezése Tárgy éV

5.3 cé| szeÍnti jutattás megnevezése Tárgy éV

cé| szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) ' 140 0

cé| szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen} L40 0

5. cé| szerinti jutattiísok kimutatása (adatrk ezet farintban )

6. vezető tisztségViseIoknek nyújtott iuttatás

Tisztség E|őző éV (1) TáígyéV (2)

Mik|ósi László e|nök. tiszte|etdÍj 744 627

6 . 2 Tisztség E|őző éV (1) raÍgy éu (2)

Kopcsik István a|e|nök.tiszte|etc|íi 32 70

Vezetó tisztséovise|óknek nVúitott
iuttatás(mindósszesen): 

-
976 754

Egylere

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papíÍ a|apon nem kü|dhető be! Nyomtatva: 2018.05.17 L7.48,59

In'
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W
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített I

éves beszámolója és közhasznúsági mellék|et I ,n-'o,
2017 . év

szervezel / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

5.1 cé| szerinti juttatás megnevezése TárgyéV

5.2 cé| szeíintj jlttatas meqnevezése Tárgy év

5.3 cé| szeí]nti julatlás megnevezése Tárgy éV

cé| szeíinti iuttatások kimutatása
(öss2esen)

cé| szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze.en) .140 o

5. cé| szerinti jutattások kimutatása
(Adatok ezeÍ Íorintban )

6. Vezető tisztségvise|óknek nyújtott juttatás

6 . 1 Tisztseg E|őző éV (1) TárqyéV (2)

Lórincz Lász|ó a|é|nók' n€qbÍzési dÍj /Eduka| Bt/ LL2 0

6.2 Tisztség Előző éV (1) Tárgy éV (2)

Fdekascsábá  b i zo t lmány| tag . t i sz te|e ldÍ i 118

vezeto tisztséqViseIoknek nvúitott
j u l t a t á s (m ind ó s s z e sen ) : ' 976

önéne|emhnáÍok Egy|ele

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhetó be! Nyomtatva: 2018.05,17 17.48.59

l.+
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W
A kettős könwvite|t vezető eqyéb szerv€zet egvszerűsített I

éves b-eszámo|ója és köihasznúsági me.iiéklet I ,n-'.o,
2017 . év

szervezet/ Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

5.1 cé| sze rinti juttatas megnevezése TárgyéV

cé| szerinti juttatás megnevezése Tárgy éV

cé| szerint] jUtattás megnevezése TáÍgy éV

c-é| szerinti juttatások kimutatása
(osszesen)

cé| szeÍinti iuttatások kimutatása
(mindösszeien) 140 0

5. cé| szerinti jutattások kimutatása (Ada|Tk é2er ÍTrin|ban )

6. Vezető tisztségvise|őknek nyúitott juttatás

Tisztség E|óző éV (1) TárgyéV (2)

Fepánszky ||dikó bizottmányi tag . liszté|etdÍj 0

6.2 Tisztseg E|őző éV (]-) rá'gy éy (2)

vezeto tisztséoviseIoknek hvúilott
juttalas (mindósszesen): - -

976 754

Egylere

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a]apon nem kü|dhető beI Nyomtatva: 2014.05.17 17.48.59

It'
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W
A kettős könylrrite|t vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámo|ója és közhasznúsági melléklet pK-342

20|7. év
szeÍvezet ' Jogiszemé|y szervezeti egyséq neve:

önéne|emlánáÍok Egylele

7. Közhasznú iogá||ás megá||apításához szükséges mutatók (AdatTk eze | Ío|intban. )

Alapadálok E|őző év (I\ IáÍgyév (2)

B. EVes összes bevéte| a 424 10 093

ebbó|:

c. A szemé|vi iövede|emadd meoha!ározott részének az
adózó rendé|k.ezése szerinti teIhászná|ásáró| szÖ|ó
l.996. éVi cxxv|. törvény a|apján átuta|t összeg 276 200

D. Közszo|oá|tatási bevéte|

E. NoÍmatív támogatás 0 134

F. Az Európai Unid struklurá|is a|apiaibó|. i||etve
a Kohézidi A|apbó| nyúitott !ámogáás

G. Korrigá|t bevéte| [B.(c+D+E+F)l I608 I 759

H. osszes ÍáfoÍdílás (kiadás) 8 296 I 519

|. Ebbő| szemé|yi je||egű ráfordítás 3 602 3 444

J. Közhásznú tevékenység ráfordításai 8 296 9 519

K. Tárgyévi erec|mény 524 574

L. A szervezet munkáiáLban kőzreműködó közérdekű önkéntes
tevékenvséqet veozó szemé|vek száma
(a közéraekü önkántes revekönvséqroI szó|o
20o5. évi LxxxV|||. törvénynek inegJeIeIoen)

0 0

E r őf o r r ás e l l átatLs ág m ut ató i Mutató te]jesítése

lgen

Ectv.32. S (4) a) [(81+82)/2 > 1.ao0.o00, - Ft] tr !
Ecv. 32. S (4) b) [K1+K2>=0] B !
Ectv.32. S (4) c) Kt1+t2 A1 A2)/(H1+H2)>=A,251 B !

Társ ad al mi tamogatoft ság mutatói Mutató teljesítése

Ectv.32. S (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=a,021 B !
Ectv. 32. S (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=A,5] B !
Ectv' 32' 5 (5) c) [(L1+L2)/2>= fi fó] ! x

Nvomtatva: 2018.05.17 17.48.59Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető beI

i,r'
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W
A kettős könylrrite|t vezető eg5léb szervezet egyszerűsített

éves beszámo|ója és közhasznúsági me||éklet PK-342

20L7 . év
szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egység neve:

önéne|emranárok Egylete

Támogatási progÍam e|nevezése:GUL.16.A.2016.00045 Elha||gatott történeIem megismertetéséért

Támogató megnevezése: Emberi ErőÍorÍiás Támogatáskeze|ő

Támogatás íorÍása:

kÖzponti kÖ|tségvetés B
önkormányzati kó|tségvetés !

!nemzetközi foÍrás

más gazdákodó !
Támogatás időtartama: 2016.07.15.' 2017.05.31.

TámogatásiÖsszeg: 4 559

. ebbő| a táÍgyéVÍe jutó összegI 4 425

tárgyéVben feIhaszná|t összeg: 4 425

. tárgyéVben fo|yósított összeg: 4 259

Támogatás tÍpusa: vrsszalerl lendo n vissza nem lérit€ndo [Íl

Tárgyévben f é|hászná|t összeg részIetezése jogcímenként:

szemé|yl L 323

Doloqi 3 102

FeIha|mozás

Osszesen: 4 425

Támogatás tárgyévi fe|haszná|ásának szi'veges bgmutalása:

Az tizleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

TTE Pécsi csopoíjának szakma' sikeres páyá2alor nyljlonunk b€ a' "F|hal|gelor' tondne|em
eíletése. cÍmme|. A? e|nyeí támogarásbó| egy több e|embö| á|ó píojektet ü,drunk megva|ósírani az
sz€nnÍl

kér napos ranánovábbképzést taÍottunlq me|yhez kísérö Íend€zvények Ís csaíakozrak, igy az |degen ég alan '
Íd|don meggyotdrve cÍmü |(|á|Í|ás |álogalása' Ás kos'oÍú.ások a máenk|j robo&oz kapcso|ódó altenükus

em|ókhe|yek€n;
a továbbkéPzésen e|hangzó anyagok váogalásábó| írásos össze'og|alór készílcttiink a tönÉn€|mi h!Írér

anuaÍi
A|á.ásgyiijt& indu|; szabád adászválasztásr az é.ettsfui vizsgiin! szabad Íánkönywáeszrásd
sáiróráiéko.raró: a TÍÉ és a Íaníranék megtámadásáÍó|. A TTE €|ten. páraJan rámadás t'nént! l.|émeth szi|&d

nök szerint a ÍTE e|tekelÍtandó sze ez€L

Részvérel és a TTE e|nokének t's.éde a TanÍtanék tüntetés€n
Tanárck e Gö,dórben (aÍTE kiá|íróetKp réndezvényén)

Nvomtatvar 2018.05.17 17.48.59Ny'v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be!
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A kettős ktinywitelt vezető egyéb sz€rvezet egysz€rűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342

20|7. év
szervezet 1 Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

el Egyle&

Támogatiísi progÍam eIneVezése:GUL.16.A.2016.00046 EIha||gatott történeIem megismeíetéséért

Támogató ÍnegneVezése: Emberi ErőÍorrás Támooatáskez€|ő

Támogatás forrása:

központi kö|tségvetés m
ónkormányzati kT|lségvetés !

!nemzetkÓzifoÍás

má5 gazdá||odó !
Támogatás idótartanra: 2016.07.15. - 2017.0s.31.

TámogatásiÖsszeg: 4 559

. ebbő| atárgyéVre jutó összeg: 4 425

. lárgyéVben Íe|haszná|t összeg: 4 425

. lárgyéVben Ío|yósított összeg: 4 259

Támogatás típusa: Visszatérítendő 
!

Vrssza nem teíitendo 
B

Tárgyévben ÍeIhaszná|t összeg részIetezése jogcímenként:

szemé|yi

Dologi 3102

FeIhaImozá5i

Osszesen: 4 425

Támogatás tárgyévi fe|hasznáásának szöveges bemutatása:

Az üz|eti évben végzett Íőbb tevékenységek és pÍogramok bemutatása

páyázato! írtunk ki, és a l€9sikeresébb€k€r közzétefiik honlapunkon;
szakénóink 11 kÓzép.sko|ai és 4 á|ta|iinos isko|ai tanóra váz|atot kés?írerték a rémábáni
ósszeiílílottunk. az új érerBégi követé|ményéknek meg'e|e|öen . 15 érettségi f€|ada!o! ámelyek e

p€rencidej|eszlés me||eí a diákok em|ékezetku|lÚráiár is ségÍnE
22 bniíf' 7 diák' ás e konÍeÍencián Íésztvevö 2. geneÍiíciós szo|Wai ádozal részvére|éve| 4 nepos k€gyeleti
|ékútra mentijnlq aho| Recsk em|ékpalkjának |e|keresése u!án fu|vidéki, romániai és káÍpátÁ|jaj autenrikls

e|yszíÍ€ken járfunk A |egÍontosabb megemlékezést szolyván ienolrÜ'c A píqeKet

a Íi gye|m€t az em e|t sz intÜ ér6üségi pÍob|émás {16.)
írré. hu/kockazatos'kerdes'a.tonene|€m'e'eltseo in/

Az "E|hál|garott rönéne|em megismenetése'' cÍmii projekt szglmai bemularója
szrusi

sz.get Fesztivá: részvére| az Tra.sparenry |nÉrnerioná| MagyaÍország Alapítvá.y sliÜában €gy korrupcióval és a2
v á|empo|gársággá| kapcso|alos k€rekaszte| beszé|getésen.

Részváe| a Megoszró komp.omisszum . az 1867.€s kiegyezés 150 év távlanábó| c. konferencián a paí|amenll'€n.

2018.05.17 17.48.59

/ \
l  ' \ ' '

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be! Nyomtatva:
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TN
A kettős könywite|t vezető egyéb szervez€t egyszerűsít€tt

éves beszámo|ója és közhasznúsági melléklet PK-342

2017 . év
szeÍvezet ' Jogiszemé|y szervezeti egység neve:

Egylete

Támogatás] program e|nevezése:GUL.16.A.2016.00046 EIha||gatott történelem megismertetéséért

Támogató megnevezése: Emberi ErőÍorrlís Tálnogatáskeze|ő

Támogatás forÍása:

Bközponti költséqVetés

!önkoímányzati kÓ|tségvetés

!nemzetkÖzi foírás

!mas qazdá|kodó

Támogatás idótanama: 2016.07.15. - 2017.05.31.

Támogatasi összeg: 4 559

. ebbő|a tárqyéVre jutó Összeg: 4 425

. tárgyéVben fe|haszná|t összeg: 4 425

tárgyéVben Ío|yósított összeg: 4 259

Támogatás típusa: Vissza nem téÍÍtendő 
B

visszatérítendő 
!

Tárgyévben íelhaszná|t összeg részIetezése jogcímenként:

szenré|yi L 323

Dologl 3 to2

FeIhalmozási

Osszesen: 4 425

Támogatás tárgyévi fe|haszná|ásának szöveges bemutatása:

|nszákmai 
saitóüijékoztató kereÉben muanuk be ai érdeklldóknek, va|amint minden szakanyasát megje|enreíiik e 

I

l-ltl
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és píogÍamok bémutatása

Nyomtatva: 2018.05,17 17.48.59

L''
Ny.v.:2.2 A nyomtawány papír a|apon nem kü|dhető be!
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ffi
A kettős kön}'wite|t vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági me|lék|et PK-342

2017. év
szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egység neveI

e|emtená'ok Egy|ete

Támogatásl píogram e|nevezése:NEA.KK.16.|\4.0426 Működési támogatás

Támogató megneVezése: Emberi Erőíorrások lÚinisztériuma

Tánoqatás Íorrása:

központi kö|tségVetés B
Ónkoímányzatj kÖ|tséqVetés !

!nemzetközi ÍoÍas

mas gazdá|kodó !
Támoqalás idóta(ama: 2016.03.31. - 2017.03,30.

Támogalasiösszeg: 300

'ebbő|a tárgyéVre iutó összeg: 7L

. tárgyéVben feIhaszná|t összeg: 7I

. tárgyéVben fo|yósfuott osszeg:

Támogatas típusa: Visszater|tendö 
!

V|ssza n."m teíitendo 
B

Tárgyévben Íelhaszná|t összeg rész|etezése jogcímenként:

Személy

Doloq 7L

FeIha|mozási

Osszesen: 7I

Támogatás tárgyévi f eIhaszná|ásának szöVeges bemutatása:

Az üz|eti évben végzett főbb tevékenységék és programok bemutatása

sze.veze. mükMésének alapi4 hogy irodá raísu.k Íenn, irodavezetöl a|kalmazzunK .endsze.es€n 'rissíthessük
on|apjatn|(át kommunikán. ludjunk tagjainkka| (post4-, té|e'oí|kö|rség), biztosírsuk a megÍe|e|ó s.ámvile|i
o|gátarást, a s2ükséges irodaszereket nyomlatványokát. A mindezekhez a|apvetö kö|rségek finenszÍrczásáIe

ítotfuk az e|nyen úmogaüíst 0rodabér|eti díj, irodaszer, nyomdakö|tsé!]). Ez ném.|eg hozzájáru|t a kóvetkezó
kénységek mégva|ósílásiíhozl

Tönén€|emtanáÍok (25.' országos Kon'érenci4a megrendezése;
A pedagógus szakmai szervezer€k, ütgiaink és ar érdeHödrk szé|es k.'.ü rájékozradsa érdekében re

iíció és r.'néne|emEnílá5 . mühelyl@nlerencia. A konferencia vid eói, a2 e|öad]ísok írásos vátozata,
PT i. 4án|iísa" sajtóvisszhengja e|élhelö a TÍF hon|ap|án.
. A cenEopával 'olytatfuk hagyományos együÍmükMésijnket, ismét MdeókészÍtö versen}l h.ídetliin|q .endezttink
sikelAsen lezán|t á TrE GULAG.GI'JVP| programia ennek valamennyi szakanyagát megjelenEniik a ne.hÜ
dalunkon.
EgyüttmÜk.idési sze.zódést kóttittiink a Magyer Nemzeli Múzeumma|| a|Íe|ynel( eredményeként tagjaink ingyenes

||. kedvezményes bé|éptkhÓ.' mU'|kájukat segító inÍormációkhoz juüatnak

Nvomtatva: 2018.05.17 17.48.59Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető b€!

l,-
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TN
A kettős könywit€|t vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámo|ója és közhasznúsági mellék|et PK-342

2017 . év
szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egység neve:

Támogatás] pÍograÍn e|nevezése:NEA.KK.16.|v|.0426 Múködés. támogatás

Támogató megneVezése: Emberi ErőÍorÍlí|sok Minisztériuma

Táínogatás forrása:

központi költségvetés m
önkoímányzat kt|tségveté5 !

!ner.zetktzi ÍoÍá5

mas qazdá|kodó !
TáÍnogatas idótartama: 2016.03.31. -2017.03.30,

Táínogatasitsszeg: 300

. ebbő| a tárqyévre jLrtó összeg: 7l

. tárqyéVben ÍeIhaszná|t Összeg: 7L

' tárqyévben fo|yósított ósszeg:

Támogatás típusa: visszater rendo 
!

v ssza nem téntendo 
B

Tárgyévben f eIhaszná|t összeg részIetezése jogcímenként:

Szemé|yi

Doloqi 7L

FeIha|mozási

Osszesen: 7L

Támogatás tárgyévi Íe|haszná|ásának szöVeges bemutatása:

dezvényelq eszmecse.ék szervezése, inÍolmációk cseréje' e|jurtatása hagyományos és elekÜonik's úlon.

Az üz|etiévben végzettÍóbb tevékenységek és programok bemutatása

e{embn&ok Egylete

Nvomtatva: 2018.05.17 17.48.59Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kü|dhétő bel

Ü ' - '
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tN
A kettős kön}'witelt vezető egyéb szervezet es'vszerűsített

éves beszámo|ója és köihasznúsági me.iiék|et PK-342
2017. év

Szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

Tárno9alasI program eIneVezese:NEA-KK.17.M.0451 TTE Működési támogatás

Támoga|ó megnevezése: Emberi EÍó'oÍrások Minisztériulna

Támogatas forrása:

kozponIi kö|lségvetés B
Önkormányzati kó|tségvetés !
nemze&tzi foríás !
más gazdá|kodó !

Támogatas időtanama: 2017.04.01. - 2018.03.31.

TámogalásiÖsszeg: 200

. ebbi| a lárgyéVre jutó összeg: 774

targyevben Íe|haszná|t osszeg: 178

' táÍgyéVben Ío|yósílott összeq: 200

Támogatás típUsa: visszatérÍtendő 
! V|ssza nem téíitendó |Il

Táí]Jyévben ÍeIhasznált ('sszeg rész|etezése jogcímenként:

47Szemé|yi

Dologi 131

FeIha|mozási

Osszesenl 178

Támogatás táígyévi Íe|haszná|ásának szöveges bemutatása:
egylet miiködése a|+fu trérete a tervezen-dElEi$fuiEEE

A Ti'néne|efiráná'ok (27.) o.szágos KonÍe.enciáia megrendézése.

,l.Il!,ffIm" 
.u^*jánák e|mélÍtése éÍdékében cé|unk az egyesú|et s?akérlÖi kö.ének kiszé|esírése,

A he|yi szalanaj közé|et megindítása.
Tö.ténelemszem|é|etel.formáó Tény|eg!? o|de| mtik.idretése, Íeilesrtése, a2 aihoz kápcsolódó Fac€book-o|da|

Az üz|eti évben végzett Íőbb tevékenységek és PÍogramok bemutaiása

Nyomtatva: 2018.05.17 17,48.59
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Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kú|dhetó be!
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tN
A kettős könywitelt vezető egyéb szervez€t egyszerűsített

éves beszámo|ója és kiizhasznúsági me|lék|et PK-342

2017. év
szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

önéne|emtanárok Egy|et€

Támoga1ási program eInevezése:NEA.KK.].7"M.0451 TTE ['|űködési támogatás

Támogaló megnevezése: Emberi Erőforriísok Minisztériuma

Támogatás Íorrása:

központi kö|tségvetés B
önkormányzatl kó|tségvetés !

!nernzetközi íoíás

mas gazdá|kodó !
Támogatás időtartama: 2017.04.01. -2018.03.31.

TáÍnogatásiosszeg: 200

. ebbóla tárgyéVre ]utó Összeq| t7a

. tárgyeVben ÍeIhaszna|t dsszegI t78

. tárgyévben f o|yósítotl összeg: 200

Támogalás típusa: Visszátérítendő 
!

Vissza nem téritendő 
B

Tárgyévben f eIhaszná|t összeg részIetezése jogcímenkénl:

Szemé|yi 47

Dologi 131

FeIha|r.ozás

Osszesen: L78

Támogatás tárgyévi Íelhaszná|ásának szöveges bemutatása:

Az üz|etiévben végzett főbb tevékenységek és píogramok bemutatása

kőrü éÍdekében rendezvények, eszmecserék sz€rvezéss, inÍoimliciókcseÉjq
juttariísa hegyományos és e|ekÚonikus úton"
a'ámennyi Íenl em|ített célkitÜzés q9ák tjgy érheró €l, ha kilön.kü|{inj i||elve egyiiltesen enyagi rÁmogará$ udunk
elezni a megva|ósíláshÓz.
szervezel mtikő'désének e|ápjá" hogy irodá hnsunk'enn, iÍodavezelöl e|kÁ|mazzun|q Íendszeresen Írissíth€ssíik

nk,4q kommunikáni tudjunk iágiajnkke| (posra.' té|eÍonkdfség)' biztosírsuk a megf€le|ö számviléli
gáraÉq a sznkséges i.odasz€leketj nyomtatványokat A cseké|y összegü émogalás miaí egyes tervek€r nom,

Nyomtatva: 2018.05.17 17.48.59Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kii|dhető be!

l.''



A kettős könFrlite|t vezető egyéb szervezet egyszerűsÍtett
éves bészámo|ója és köihasznúsági meJiékIet PK-342

2017, év
szervezet l Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

e|emlanárok Egyler€

Támogatiísi program eIneVezése:NEA.KK.17.M.0451 TTE Működés j támogatás

Támogató megnevezése: Emberi ErőÍorrások Minisztériuma

Támogatás foírása:

központ] kö|tségvetés m
onkoímányzat kt|lségvetés !

!nemzetkozi foÍá5

mas gazdá||odo !
Támogatás időtartáma: 2077 .O4.O7. - 20L4,O3,3L,

TámogatásiÖ55zeg: 200

. ebbó|a tárgyéVre jutó összeg: 178

. tárgyéVben fe|haszná|t összeg: !a

. tárgyéVben Ío|yósított összeg: 200

Támogatás típusa: visszatentendo 
!

Mssza nem teíitendo 
B

Tárgyévben f eIhaszná|t összeg részIetezése jogcÍmenként:

szenré|yi 47

Dologl 13t

Felhalmozasi

Osszesen: 178

Támogatás tárgyévi f eIhaszná|ásának szöveges bemutatása:

Az üz|eti évben végzett főbb tevékenységék és programok bemutatása

rész|egesen tudÚk megva|ósírani. A2 e'apveró kó|tségek k az e|nyen ÉmogaÉsl a|ni
i|eg hozu4áru|1 a|kálmazotfunk továbbÍog|a|kozr'ri.ához' rovábt'i .'nki.rések bevonásához az egycsü|el

nkíjába, irodabér|eti dí'unkhor, ádminiszÜatÍv kó|tségeinkhez (kt'nwe|ási díj, iÍodaszer, benkki'|t$ég)'
munikÁciós k.i|tségeinkhez @osrál releÍon}, EURocL|o rÁgsági d''unkhoz, va|aminl vezetö liszrségv'se|öink

kö|ts(E tériráséhez.

Nvomtatva: 2018.05.17 17.48.59Ny.v.:2.2 A nyomtawány papír a|apon nem kü|dhető be!
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A kettős könylrritelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági mellék|et pK-342

20L7 . év
szervezet / Jogi szemé|y szervezeli egység neve:

Táínogatási program e|nevezése:NEA.KK-17.N.0023 Normatív támoqatás

Támogató megnevezése: Emberi ErőÍorrások Minisztériuma

TámogaÍás Íorrása:

központ kö|tségvetés B
Önkormányzati kó|tségvetés !

!nemzetköziíorÍás

más gazdá|kodó !
Támogatás időtartama: 2017.04.01-2018. 03.31.

Támogatás]ósszeg: 734

' eblró| a táígyévíe jutó összeg: 134

. tárgyéVben te|haszná|t Összeg: t34

. láígyéVben fo|yósított összeg: 134

Támogatás típusa. Visszatéritendó 
!

Vissza nem téÍítendő 
B

Tárgyévben ÍeIhaszná|t összeg részIetezése jogcímenként:

Szemé|yi 34

Dologi 100

Felha|mozási

osszesen: 134

Támogatás táígyévi f eIhaszná|ásának szöveges bemutatása:

egylet m a tervezelt l€vékenvséoeknek

A Tó(éne|emtaná'ok {27.) országos KonÍerenci4e mégíendezése.
A TTE sza|onai munkájának e|mé|yÍtése é.dekében cé|unk az egyesÜ|et szakénói kirén€k kiszélesíÉse,
|andósí&isa.
A he|yi suákma| |6zé|et megindíráse
Történe|emszemlé|erer-formáó Tényíeg!? olda| mük'{'tetése, fej|esztésq ez ahlroz k.pcso|ódó Ée€book-otdal

Az úz|eti évb€n végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

e|emtánáIok Egy|€te

Nyomtatvai 2018.05.17 L7.48.59

l;'

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be!
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A kettős könylvitelt vezető egyéb szerv€z€t egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági mellék|et PK-342

2017. é,r
szervezet / Jogi szemé|y szeÍvezeti egység nevé|

€temtaná'ok Egy|ete

Támogatási program elnevezéseiNEA.KK.17-N.0023 Noímatív támooatás

Támogató megnevezése: Emberi Eíőf orrások |\iinisztériuma

Támogatás ÍoÍrása:

kozponti kÓ|tséqVetés m
önkormányzati kÖ|tségveÍés !

!nemzetkÖzi íorrás

más gazdá|kodó !
Támogatás időtaÍtama: 2017.04,01 - 2018. 03.3X.

Támogatási osszeg: 734

- ebbő|a táÍgyéVre ]Utó Tsszeq: 734

. táígyéVben Íe|haszná|t Összeg: r34

. lárgyéVben Ío|yósítotl Összeq: 134

Támogatas típusa: vrsszaiefltendo 
!

vrssza nem tentendo 
B

Tárgyévben íeIhaszná|t összeg íészIetezése jogcímenként:

szerÍrélyi 34

Dologi 100

FeIhaImozási

L34

Támogatás taÍgyévi ÍeIhászná1ásának szöv€ges bemutatásaI

Az üz|etiéVben véqzett Íőbb tevékenységek és proqramok bemutatása

Nvomtatva: 2018.05.17 17.48.59Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhető be!
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A kettős kön1wvitelt vez€tő eqvéb szervezet eevszerűsített

éves b-eszámolója és köfhasznúsági me.iiéklet PK-342

2017 ' év
szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

Támogatási píogram eInevezése:NEA.KK.17.N-0023 NormatÍv támogatás

Támogató megnevezése: Emberi Erőf orrások MinisztéÍiuma

Támogalás Íorrása:

központi k0|tségVetés

Tnkormiin}zati kö|lséqvetés

B
!
!nemzelközi íoÍrás

más gazdá|kodó D
Tárnogatás időtartama: 2017.04.01- 2018. 03.31.

Tánogalasiösszeg: 134

. ebbő|a tárgyéVíe juló Összeg: 134

. tárgyévben íelhaszná|t összeg: 134

. tárgyévben ío|yósított összeg: 734

Támogatás típusa: visszatérítendő 
[

vissza nem térítendő 
B

Tárgyévben ÍeIhaszná|t ósszeg részIetezése jogcímenként:

szemé|yi 34

Dologi 100

FeIha|mozás

osszesénI 134

Támogatás tárgyévi Íe|haszná|ásának szöveges bemutatása:

a2 e|nyen támogaúsl emi némi|eg hozz4&Utlalkálmazottunk továbbÍog|alkoztaÉsához, .Íodabó.|€ri dÍjunkhoz,
takaíús kö|tségéhez' adminiszBa!ív kónsqJein|Óez (könt'velési dÍj, bankk.'|Íség), kommun.kációs

|rs€éinlfi ez (post.' re|eÍon).

Az üz|eti évben végzett Íőbb tevékenységek és programok bemutatása

nelémbnáÍok Egy|gte

Nyomtatva: 2018.05.17 17.48.59Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papíÍ a|apon nem kü|dhető be!

/u



A kettős könylvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámo|ója és közhasznúsági me||éklet PK-342

2017. év
szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egység neve:

e|emtanáÍok Egy|ete

Támogatási progÍarn e|nevezése:REB.17.KonÍerencia.o039 Ref ormáció és tönéneIemtanítás

TáÍnogató megnevezése: Emberi ErőÍorrások Minisztériuma

TáÍnoqatás Íoírása:

központi kö|tségvetés B
önkormányzati kó|tségvetés !

!nemzetkdzi foÍrás

más gazdá|kodó !
Tárnoqatás időta(ama: 2017 .o7-oL. - 2017 .r2.3L.

Támogatasiösszeg: 100

. ebbő|a tárgyéVÍe jutó összeg: 100

' tárgyéVben Íe|haszná|t összeg: 100

. taÍgyéVben fo|yósított összeg: 100

Tánrogatás típUsa: V]sszatéÍítendő 
!

vissza nem lérítendő 
B

Tárgyévben f eIhaszná|t összeg rész|elezése jogcímenként:

Szemé|yi 100

Dologi

FeIhaImozási

Osszesen: 100

Támosatás tárgyévi fe|haszná|ásának szöveges bemutatása:

Az uzleti évben végzett főbb tevékenységek és pÍogramok bemutatása

Nyomtatva: 2018.05.17 17.48.59Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem k0|dhetó be!
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A kettős könywite|t vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves blszámo|ója és köZhasznúsági me.Íiéklet PK-342

20t7, év
szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

önéne|emBnáIor Egt'|eE

Támogatási progÍanr eIneVezése:REB.17.Koníerencia.0039 ReÍormáció és történeIemtanÍtás

Támoga|ó meqnevezése: EmbeÍi ErőÍorrások Min.sztér.uma

Támogatás foÍása:

központi ko|tségvetés B
ónkoímányzati kÖhségvetés !

!nemzelközi ÍorÍas

mas gazdá|kodó !
TárnogaÉs időtartama: 20a7 .07,07, - 20L7.L2,3L,

Tárnoqatásiösszeg: 100

. ebbő| a tárgyéVÍe iutó összeq: 100

tárgyéVben f eIhaszná|l összeg: 100

. tárgyévben fo|yósí|ott ósszeg: 100

Támogatás típusa: visszatéÍltendó 
!

Vissza nem térilendd m
Tárgyévben íeIhaszná|t összég részIetezése jogcímenkénti

szemé|yi 100

Dologl

FeIhalmozási

Osszesen: 100

Támogatás tárgyévi leIhaszná|ásának szóveges bemutatásai

Az üz|etiévben végzett Íóbb tevékenységek és progÍamok bemutatása

í]ásos vátrozaár is közzáem'k a oldal
JlÍe.hulreÍomacio€s.torlene|emtaniÍe&ÍnÜhdykonÍeíenciaí

.endezvény e|ötr behaÍangozó Írásokat is közreadlun|q továbbá egy FB esemény is népszerűsítelte a ]€odézvény!
|c A reÍormáció' mint renkönwi téma ÍeÍoímárÜs un|ónwekben

tpst/vlv,ur.youru be.comtwatch?rEguwhsUotlQ34
ÍeÍoÍmác.ó a marxisÍe üdwinéneÚ'en: szabadulás a Íeudelizmus fogságából

.youtube-comrwelch?v=twLZ(ovl\ldOc

Nyomtatva: 2018.05.17 17.48.59Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kü|dhető be!
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A kettős könywite|t vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámo|ója és közhasznúsági mellék|et PK-342

2oI7 ' év
szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

Egyl€1€

Támogatási program e|nevezéseITörtéóe|éhrdárok (27') oÍszágos Kon'éíénciája Fóvárosi onkormányzar FPHo3o/42a.u/2o17

Támogató megnevezése: FővláÍosi onkoÍmányzat

Támogatás Íoírása:

központi kö|tsegvetés !
Önkormányzati k0|tségvetés B

!nemzetközi foíás

más gazdá|kodó !
Támogatás időtartama: 2017.06,15, -2010.01.31.

Támogatfui tsszeo: 1 000

' ebbóla tárgyéVle jutó tsszeq: 996

' tárgyéVben ÍeIhaszná|t ósszeg: 996

' tárgyéVben Ío|yósított ósszeg: 1000

Támogatií6 lípusa: v|sszaleÍ|lendó !
vissza nem térílendő 

B
Tárgyévben Íe|haszná|t összeg rész|etezése iogcímenként:

szemé|yi 730

Dologi 266

FeIha|mozás]

Osszesen: 996

Támogatás tárgyévi fe|haszná|ásának szöveges bemutatása:

Az üz|etiévben végzetlÍőbb tévókenységek és progíamok bemulatása

7. október ll.én Íendeztiik meg a TTE 27. o]szágos kon'erénct4á! Témá: se nGm nagy' se nern o|cób€Íi?
19f.ró| ill. Re|oÍmáció és 6néne|emrenÍtás. mühe|ykonÍerencia Megn'tó e|óadó: sz||ágyi Ákos.

|öádók Krausz Tamás, sz. Bíró zo|tin, Ha|ász lván, l,|á'kus Gábor, D6,ényi Anná. A konte.encia ál|ásÍog|ejásában
|ást Íoga|máaunk meg a kész.|ö l.lAT{a| kápcso|aóan' és ismér |dá|tunk a szabad |ankÓnywáasz!áséÍl A

óíéne|emranáÍok (27.) országos Kon.erenciáiának anyagi in díhalók
hulse'nem.nagy's€-n grr.o|cobe.-|@nÍe'errcia.191'..o|,

Nyomtawa: 2018.05.17 17.48.59Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papíÍ a|apon nem kü|dhető be!
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A kettős könylrrite|t vezető egyéb szervezet egyszerűsitett

éves beszámo|ója és közhasznúsági melléklet PK-342

2017 ' év
szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egység neve:

e|emtenárok Egylete

Támogatási pÍogram e|nevezése:os|: Társada|mi tényekke| a ónéne|mi megbéké|ésért

Tárnogató megnevezése: Nyít Tiársada|om AIapÍtvány

Támoga|as ÍoÍrása:

központi kö|tségvetés !
önkoímányzati ko|tségvetés !

Bner.zetkÖzi foírá5

mfu gazdá|kodó !
Támogatás időtartama: 2oL2.Ío.o7.. 2014.07.3L.

Támogatás Ö55zeg: 22 003

. ebbő| a tárqyévre jutó Összeg: 685

. tárgyéVben Íe|használt összeg: 685

. tárgyéVben Ío|yósított összeg:

Támogatás típusa: Visszatérítendó 
!

Vissza nem térítendő 
8

Tárgyévben f eIhaszná|t összeg rész|etezése jogcímenkénl:

szenré|yi

Dologi 685

FeIhaImozá5i

Osszesen: 685

Támogatás tárgyévi fe|haszná|ásának szöveges bemutatása:

b. Í€i|eszrési támogarás énékcsókkenáséve| a'ányosan kimu{atott e|hatá.olt Összeg.

Az üz|etiéVben VégzettÍóbb tevékenységek és pÍogramok bemutatása

Nyomtatva: 2018.05.17 17.48.59Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papíÍ á|ápon nem kü|dhető be!

/4-'


