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m.ffi.FElsFfil'mtm

m-m-

3 0 6
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2. Tárgyévbenvégzetta|apcé|szeíinti és közhasznú tevékenységek
bemutatása
TTF 2017.éMtévékenységének
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 é5vé|eményezésitevékenység
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? KonÍerencia19f'.6| i|I' ReÍoímáoó ás toíéne|emhnÍlás. mÜhe|ykonrerencial/|egnyitóe|
3. Közhasznú tevékenységekbemutatása(tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenységmegnev€ z ése:

ai szoIgá|tatás,informáci
3.2 Közhasznú tevékenységhez
kapcso|ódó közf eIadat,jogszabá|yhe|y:
' év]cxc

töÍvénya nemzétikozneve|

ésíó|4. 5
3.3 Közhasznú tevékenységcé|csoponja:

rténeIemtanárok'
s a történeIemiÍántérdek|ődők
Közhasznú
3.4
tevékenységbő|
részesü|ők|étszáma:
1000000
3.5 Közhasznú tevékenységfőbb eredmenyei:
A tte'hu Ío|yamatos ÍÍissíléseakfuáis 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
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KözterÚ|etneVe:

uazszan:
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1.5 szervezet l Jogi szemé|yszervezetiegységadószáma:
1.6 szerv-ezet/ Jogi szemé|yszervezeliegység
KepvrsetoleneKneve:

AÍó:

k|ósi Lász|ó

2. TárgyéVbenvégzetta|ápcé|szerintiés közhasznú t€ v ékenységekbemutaiása
k be á? .E|ha]|galottlönéne|em megismeneÉse"címme|'Az e|nyen üímogarásbó|egy .i'bt' e|embT|
ló proje|cet tudrunk mégve|ósftáni áz álábbiak szérint:
két napos {anánoviábbképzésrtanoEun|( 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| ÍÍísosősszefogla|ót készÍtenijnká rönéne|mi
emUláÉsále;
a lémába vágó Jó gyako.|abk bemurá!ásán pályázátot Írfunk ki, és e |egsikéresébbekelközzéletttik
lapunkon;
3. Közhasznú tevékenységekbemutatása(tevekenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenységmegnevezéseI

ai szo|qá|tatás,informáci
3.2 Kózhasznú tevékenységhez
kapcso|ódó közíeIadat,jogszabá|yhe|y:
é s r o | 4g.
3.3 Közhasznú tevékenységcélcsoportia: örténeIemtanárok,s a törteneIem iránt érdekIodok
3.4 Kózhasznú tevékenységbőlÍész€ s ü|ők |étszáma:
1000000
3.5 KdzhasznútevékenységÍóbb eredményeiI
nyi|viinossií tére|ea TTE hon|apján'
A TTE áta| kezdeményezett a!áíriisgyÚjtés soÍán r.ibI} |llinl 5 ezer a|áíó rámogálásáÉl eléíiit! hogy a
718. éVitenévben t'ármi|yen adasz hasznáható az érettségivizsgán' (Ez az elözó tanéviné|is j
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2. TárgyéVbenvégzetta|apcé|szerinti és közhásznú tevékenységek
bemutatása
os kégyelel. em|ékú{Ía
mentÍinlq aho| Recsk emlékpaÍkjánakÍe|keresése uúín'e|vidéki, 'omáíia| és
jai autennkUshe|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|enlenüke ne.hU.n.
. szé|es körü civi| és szakmai kÁpcso|aréndszeímilködtelése:
yÚrtmükÓdési szeErdés| ki'töttijnk a Magyar Nemzeti Múzeumma|,ame|ynekeÍMményeké |ágjánk
yenes' i||. kedvezményesbe'épökhóz' munkáiukatsegítTinÍormációkhoz juthatnalqva|amintaz
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 tevékenységekbemutatása(tevékenységenként)
3.1 Kózhasznú tevékeny5ég
megnevezéseI

iái szolgáltatás, inform
3'2 Közhasznú tevékenységhez
kapcso|ódó közfeIadat,jogszabá|yhe|y: 2011'évicxc

ii'ruénya nenzeliközn.v.|

ésrő|4. s
3.3 Közhasznú tevékenységcé|csoportia:TönéneIemtanárok,s a történe|emiránt érdek|ódők
3'4 Közhasznú tevékenységbő|
Íészesü|ők|étszáma:
1000000
3.5 Közhasznú tevékenységfóbb eredményeiI
enbsebb siker!)
Á "Hogyan ismer.l Íe|az álhírekel?'' c. anyagot a TTE FB megoszrásainak és er azokÍá reagáó média
egjelenéseknekkosz.'nháren tóbb mint 4.lL5ezer enrr}erÍe|
ismeneÍiik meg.
Aáry-Tamiás Lajos kéíéséÍe
á|iistog|alást készíreaün
Ny.v':2.2A nyomtatványpapíra|apon nem kü|dhetó be!
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1'2 székhely:Jogiszemé|y szervezeti egység

Irányítószám:
!!!!

reteorltes:

KÖzterLjIetje||egei

KözleÍü|etneVe:

ttazszram:
[_--

l

réocsőhaz:
FJ

rmetet:
f

1.3 Bejegyző / Jogiszemé||yényi|vánítóhatáíozatszáma:
1.4 Nyi|vántart.ási szám: ('AnyaszeNezet,)
1.5 szervezet/ Jogi szemé|yszervez€ t i egységadószáma:
1.6 szerv-ezel/ Jogi szemé|yszervezetiegység
xepvrsetoleneKneve:

Ajtó:

EE.m.FEFfsfdl/EEm/m
3 0 6
m-m9t6
0 1 0-E-EE

Mik|ósiLász|ó

2. Tárgyévbenvégzetta|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|qhogy
al|aszt |ehet hasznáni a 2o17i1&es renévb€n gz éÍeÍsqi Vizsgán. A média rendszgcse'l

á|áspontiára, vé|eményére.
számos interió készÚ|ta 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?ikara mage teréÉn és
3. Közhasznú tevékenységekbemutatása(tevék€ n yse9enként)
3'1 Közhasznú tevékenységmegnevezése:

á|tatás.in

3.2 Közhasznú tevékenységhez
kapcso|ódó közf eIadat,jogszabáyhe|y:

2011.évicxc löÍvénya nénz.'i köznéVé|

ésÍő|
4. s
3.3 Közhasznú tevékenységcé|csoponja:TórténeIemtanáÍok.
s a történeIemiránt

érdek|ődők

3.4 Közhasznú tevékenységbő|
íészesti|ők|étszáma:
3.5 Közhasznú levékenységfóbb eredményei:

1000000

egy 8.
rankönw e|fogadharaan rászeirr|' A legbbb ki'ogáso|t e|emeljavÍlottákAz
lásfog|alást k'zzérettÍik hon|apunkon.
Kózzáert.ik e GULÁc=Gt,VPl emtékévkeÍelében'.E|ha||gatotttörÍénetem meg.smenelÁse. .ímme|

Ny.v.:2'2A nyomtatvány papÍra|apon nem kü|dhető be!

Nvomtawa:2018.05.1717.48.59
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A kettős könywite|t vezető egyébszerv€ z et € g yszerűsitett l
évesbeszámo|ójaésközhasznúságimellék|et
| 'o.-.o,
2017' é"l

1. szervezet / Jogi szemé|yszervezeti egységa'onosító adatai
1.1 Név:szeÍvezet
Egylere

1'2székheIy:
szervezet
Irányítószám:

TeIepülés:
IlEEE
Közteíüíet
neVe:

Hazszám:
[3J

Lépcsóhá:
-J

Eme|et:
||.

J

t.lNév: Jogi szemé|yszeÍvezetiegység

1.2 székhe|yIJogi szerné|yszerv€ z € t i

egység

Kozteíú|et
neve:

lazszám:

[]

répcsőlaz:
f____l

emetet:
f____-l

1.3 Bejegyző / Jogi szemé||yé
nyi|vánítóhatározatszámai
1.4 Nyi|viánraniísi szám. (Anyas2eMzeÜ
1.5 szeÍvezet/ Jogi szemé|yszervezeti egységadószáma:
1.6 szervezet / Jooi személvszervezeti egység
képVÍse|őjének
nele:

Ajtó:

m'm.ffiEil['EE'm
m-m-mlqEItr

EEEEIIEEE-EI-EE

Mik|ósiLász|ó

2. TáÍgyévbenvégzetta|apcé|szerinti és közhasznú tevékenységek
bemutatása
httpJ/tÍe.hUÍne.a.mediaban;

3. Kózhasznú tevékenységekbemutatása(tevékenységenként)

3.1Közhasznútevékenység
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 tevékenységcé|csoportja:T(irténeIemtanárok'
s a tönéneIemiránt érdek|ődők
3.4 Közhasznú tevékenységbó|
részesü|ók|étszáma:
3.5 Közhasznú tevékenységÍőbb eredményei:

1000000

.oje|c.inkrdnénelemtÁn&ás!ranulásr segítö szakanyagait:
a anánovábbképzésene|hangzó anyagok vá|ogerásár'ó|kás.ü|t ÍrásosösszeÍog|a|ó!
á pedagógusok áIÍa|bekii|dön jó.gyako.|arokar
szakénóink áte! a rémábankészíren11 kózéD
Ny.v.:2.2A nyomtatványpapíía|apon nem kü|dhető be!

Nyomtatva:2018.05.1717.48.59
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A kettős könylvite|t vezető egyébszervezetegyszerűsítettI
évesbeszámolója ésközhasznúságime||ék|et
I px.aaz
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2017. év

1. szervezet / Jogi szemé|yszervezeti egységazonosÍtóadatai
1'1 Név:szeÍvezet
emtanáíok Egylete

1.2székh€ | y:sz€ r vezet

IrányílószámI
EEEE
Közterület neve:

Te|ee0|és:
K0zte

Rumbachsebestyén

Házszám:

Lépcsóha7'
f____l

Eme|er:
[i

-_-l

1.1 Név:Jogi szémé|y
szervezeti egység

1.2 székhe|ylJogiszemé|y szeÍvezetiegység
Kózterü|elje|tege:

Közterü|etneve:

Hazsza.nf___l

reocsóraz:
f

emetet:
I

nyi|vánítóhatározat száma:
1.3 Beiegyző / Jogi szemé||yé
1.4 Nyi|vántertásiszám| (.Anyaszefuezet,,)

l.E-m-

1t3t0t6

1'5 szeívezel, Jogi szemé|yszervezeti egységadószáma:
1.6 szerv-ezet, Jogi szemé|yszervezeli egység
xepvrsetolenexneve:

/m
8l-s
tl/EEEE
EE.Eil.EI{s]

Mik|ósiLász|ó

bemutatása
2' Tárgyévbenvégzetta|apcé|szerintiés közhasznú tevékenységek

3. Közhasznú tevékenysegekbemutatása(tevékenysé9enként)
3.1 Kózhasznú tevékenységmegnevezése:

iai szo|oátalás. infoímác
3.2 Közhasznú tevékenységhez
kapcso|ódó közíeIadat'jogszabá|yhe|y:

srő|a. 5
3.3 Közhasznú levékenységcé|csoportja:Torténe|€ m tanáÍok,s a történeIemiránt érdek|ödok
3.4 Közhasznú tevékenységb6|
Íészesü|ók|étszáma:
1000000
3.5 Közhásznú tevekenységíőbb eledményei:

sko|ai és4 lí|tatánosisko|a|tanóra váz|aro! és15 érersáJi íeladaror'
valam'nt a kárpárd'ál szo|yvára teÍ szelotrá, kegye|€ri úrÍoródokumenúcióiáú
E|készítettÚkés kozz&errÍik a kÍséÍ|eÍ
rankőnwek Töíéne|em 10. kötet seakma'

Ny.v.:2.2A nyomtatvány papíra|apon nem kü|dhető be!

Nyomtawa:2018.05.1717.48.59
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A kettős kön}witelt vezető egyébszervezetegyszerűsítettI
évesbeszámolója ésközhasznúságimellék|et
@nÍn
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lmDdl
ái.{'}
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1. szervezet, Jogi szemé|yszervezeti egységazonositó adatai
1.1 Név:szervezet

Egylere
].'2székhe|y:
szervezet

|ÍányÍtószám:
EEEE

TeIepÜ|és:
je||eqe:
K0zteÍü|et

Rumbachsebestyén
Emelet:

Lépc5őhaz:

[-

1.1Név:Jogi szemé|yszervezeti egység

1.2 székhe|y:Jogi szemé|yszervezeti egység

Irányíiószám:

!!!!

reteoutes:

KtzteÍÜ|et
neve:

Hazczar f---l

h o z l e r u l e jt e l l e g e :

tep"',ona,,:
[--

rmeter:
f

l

1.3 Bejegyző i Jogi szemé||yé
nyi|vánítóhatározatszáma:
l..4 Nyi|vántartásiszám| ( AnyaszeNezet,,)
1.5 szervezet / Jogi szemé|yszervezeti egységadószáma:
1.6 szervezet ' Joqi szemé|Vszervezeti egyseg
képvise|őjének
nel/eI

Ajtó:

/íiTö]-,
F-|sTl
Íq'
m.p!.FTi|s
m

@-m-

|3t0t6

-E-EE

6lsll7l6l0l0

k|ósi Lász|ó

2. Tárgyévbenvégzetta|apcé|szerinti és közhasznú tevékenységek
bemutatása

3. Közhasznú tevékenységekbemutatása(tevékenységenként)
3.1 Közhasznú teVékenység
megnevezése:

PédaqóqiaiszoIqá|latás,informáci
jogszabá|yheIy:
3.2 Közhasznú tevékenységhez
kapcso|ódó kiizÍe|adat'

ésrő|4.s
3'3 Közhasznú tevékenységcé|csoponja:TöÍténeIemtanárok,
s atörténeIem iránt

érdek|ődők

3.4 Közhasznú tevékenységbó|
Íészesü|ők|étszámaI
3.5 Közhasznú tevékenységÍőbb 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
Ny.v.:2.2A nyomtatványpapíralapon nem kü|dhetó be!

Nyomtatva:2018.05.1717.r18.59
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A kettős kön}.wite|t vezető egyébszerveze1egyszerűsítettI
évesbeszámolója ésközhasznúságime||ék|et
I px-saz

20Í7' év

1. szervezet / Jogi szemé|yszervezeti egységazonosítóadatai
1.1 NéV:szeívezel
Egyl€te

1.2székhe|y:
szervezet
Irányítószárn:
Közterú|et
neve:
Hazszám:

KózterL]|etje||ege:
Lépcsóh':

[-

1.1 Név:Jogi szemé|yszervezeti egység

1.2 székhe|y:Jogi szemé|yszervezeti egység

|íányítószám:

!![!

rereor:res,

Kozteít]|et
neve:

Hazszam:
f

KözteíÚ|el]e||ege:

répusonw:
f____-l

rr.eterf____l

1.3 Bejegyző / Jogiszemé||yényi|vánítóhatiírozatszáma:
1.4 Nyi|Vántanásiszám| (''Anyavervezet,)

m.mfliFFFfl/EEm/m

m-m- -E-m
lt3t0t6

1'5 szervez€ t / Jogi szemé|yszervezetiegységadószáma:
l.-6szerv.e;et, Jogi szemé|ysz€ r vezeti egység
Kepusetolenex heve:

Ajtó:

1t9

7l6l0l0

k|ósi Lász|ó

2. TáÍgyévbenvégzetta|apcé|szerintiés közhasznú t€ v ékenységekbemutatiása

3. Közhasznú tevékenységekbemutaÉsa(tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenységmegnevezése:

iai szo

3.2 K('zhasznútevékenységhezkapcso|ódó közf eIadat'iogszabá|yhely:

ésÍő|
4' g
3.3 Közhasznú tevékenységcé|csof]ortja: néne|emtanáÍok'
sattirténe|emiránt érdek|ődók
3.4 Kózhasznú tevékenységbő|
részesü|ók|étszáma:
1000000
3.5 Közhasznú tevékenységÍőbb eredlnényei:

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

Ny.v.:2.2A nyomtatvány papíra|apon nem kü|dhető be!

Nyomtatva:2018.05.1717.48.59
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A kettős könywite|1 vezető egyébszervezetegyszerűsítettI
évesbeszámo|ójaéskiizhasznúságime|léklet
| 'o-.o'

2oI7.év

szeÍVezet, Jogi szemé|yszervezetiegységneve:

Egylere

5. cé| szerinti jutattiísokkimutatása

(adatrk ezet farintban)

5 . 1 cél szerinlijuttatasmegnevezése

TárgyéV

Pá|yázati partnereknekjuttatás

140

0

cé|szeÍintijuttatásmegnevezése

Tárgy éV

5.3 cé|szeÍntijutattásmegnevezése

Tárgy éV

cé|szerinti 'iuttatások kimutatása
(összesen)

140

0

cé| szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen}

L40

0

6. vezető tisztségViseIokneknyújtottiuttatás
Tisztség

E|őző éV(1)

Mik|ósi László e|nök. tiszte|etdÍj
6 . 2 Tisztség
Kopcsik István a|e|nök.tiszte|etc|íi
Vezetó tisztséovise|ókneknVúitott
iuttatás(mindósszesen):

Ny.v.:2.2A nyomtatvány papíÍa|apon nem kü|dhető be!

TáígyéV(2)
744

627

raÍgyéu(2)

E|őző éV(1)
32

70

976

754

Nyomtatva:2018.05.17L7.48,59
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A kettős könywitelt vezető egyébszervezetegyszerűsítettI
évesbeszámolója ésközhasznúságimellék|et
I ,n-'o,
2017. év

szervezel / Jogi szemé|yszervezeti egységneve:
önéne|emhnáÍok Egy|ele

5. cé|szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezeÍ Íorintban)

5.1 cé|szerintijuttatás
megnevezése

TárgyéV

5.2 cé|szeíintjjlttatas meqnevezése

Tárgy év

julatlás megnevezése
5.3 cé|szeí]nti

Tárgy éV

cé|szeíintiiuttatások kimutatása
(öss2esen)

cé|szerintiiuttatásokkimutatása
(mindössze.en)

o

.140

6. Vezető tisztségvise|ókneknyújtottjuttatás
6.1

Tisztseg

E|őző éV(1)

Fdekascsábá bizotlmány|tag.tiszte|eldÍi

vezeto tisztséqViseIokneknvúitott
jultatás(mindósszesen):'

Ny.v.:2.2A nyomtatványpapíra|apon nem kü|dhetó be!

0

LL2

Lórincz Lász|ó a|é|nók'n€ q bÍzési dÍj/Eduka|Bt/

6.2 Tisztség

TárqyéV(2)

Tárgy éV(2)

Előző éV(1)

118
976

Nyomtatva:2018.05,1717.48.59
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A kettős könwvite|t vezetőeqyébszerv€ z et egvszerűsítettI
évesb-eszámo|ójaésköihasznúsági me.iiéklet
I ,n-'.o,
2017. év

szervezet/Jogi szemé|y
szervezetiegységneve:
Egylere
5. cé|szerintijutattásokkimutatása

(Ada|Tk é2er ÍTrin|ban)

5.1 cé|szerintijuttatas
megnevezése

TárgyéV

cé|szerintijuttatásmegnevezése

Tárgy éV

cé|szerint]jUtattásmegnevezése

TáÍgyéV

c-é|szerinti juttatások kimutatása
(osszesen)
cé|szeÍintiiuttatások kimutatása
(mindösszeien)

140

0

6. Vezető tisztségvise|őkneknyúitottjuttatás
Tisztség

E|óző éV(1)

Fepánszky ||dikó bizottmányi tag . liszté|etdÍj

6.2 Tisztseg

vezeto tisztséoviseIoknekhvúilott
juttalas (mindósszesen): - -

Ny.v.:2.2A nyomtatványpapíra]apon nem kü|dhető beI

TárgyéV(2)
0

rá'gy éy(2)

E|őző éV(]-)

976

754

Nyomtatva:2014.05.1717.48.59
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A kettős könylrrite|t vezető egyébszervezetegyszerűsített
évesbeszámo|ójaésközhasznúságimelléklet

pK-342

20|7. év

szeÍvezet' Jogiszemé|y szervezeti egyséqneve:
önéne|emlánáÍok Egylele

7. Közhasznúiogá||ásmegá||apításához
szükségesmutatók
Alapadálok

(AdatTkeze| Ío|intban.
)

E|őzőév(I\

B. EVes összes bevéte|

IáÍgyév(2)

a 424

10 093

276

200

0

134

G. Korrigá|tbevéte|
[B.(c+D+E+F)l

I608

I 759

H. osszes ÍáfoÍdílás(kiadás)

8 296

I 519

|. Ebbő| szemé|yije||egűráfordítás

3 602

3 444

J. Közhásznú tevékenységráfordításai

8 296

9 519

524

574

0

0

ebbó|:

c. A szemé|vi
iövede|emaddmeoha!ározott
részének
az
adózó rendé|k.ezése
szerintiteIhászná|ásáró|
szÖ|ó
l.996.éVicxxv|. törvénya|apjánátuta|tösszeg
D. Közszo|oá|tatási bevéte|
E. NoÍmatívtámogatás
F. Az Európai Unid struklurá|isa|apiaibó|.i||etve
a Kohézidi A|apbó| nyúitott!ámogáás

K. Tárgyévierec|mény
L. A szervezet munkáiáLbankőzreműködó közérdekű önkéntes
tevékenvséqet
veozó szemé|vekszáma
(a közéraekü önkántes revekönvséqroIszó|o
20o5.éviLxxxV|||.törvénynek inegJeIeIoen)
E rőforrás ellátatLság mutatói

Mutató te]jesítése
lgen

Ectv.32. S (4)a) [(81+82)/2> 1.ao0.o00,- Ft]
Ecv. 32. S (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv.32. S (4)c) Kt1+t2A1 A2)/(H1+H2)>=A,251

tr
B
B

Társadalmi tamogatoft
ság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. S (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=A,5]

B
B

Ectv' 32' 5 (5) c) [(L1+L2)/2>=
fi fó]

!

>=a,021
Ectv.32. S (5)a) [(C1+C2)/(G1+G2)

Ny.v.:2.2A nyomtatvány papíra|apon nem kü|dhető beI
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!
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A kettős könylrrite|t vezető eg5léb
szervezetegyszerűsített
évesbeszámo|ójaésközhasznúságime||éklet

PK-342

20L7. év

szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egységneve:

önéne|emranárokEgylete

TámogatásiprogÍame|nevezése:GUL.16.A.2016.00045Elha||gatotttörténeIemmegismertetéséért
Támogató megnevezése:

Emberi ErőÍorÍiás
Támogatáskeze|ő
kÖzpontikÖ|tségvetés
önkormányzatikó|tségvetés

TámogatásíorÍása:

nemzetközifoÍrás
más gazdákodó

Támogatásidőtartama:

2016.07.15.'2017.05.31.

TámogatásiÖsszeg:

4 559

. ebbő|a táÍgyéVÍe
jutó összegI

B
!
!
!

4 425

tárgyéVben
feIhaszná|t
összeg: 4 425
. tárgyéVben
fo|yósított
összeg:

TámogatástÍpusa:

4 259

vrsszalerllendo
n

vissza nem lérit€ n do

[Íl

jogcímenként:
Tárgyévbenfé|hászná|tösszeg részIetezése

szemé|yl

L 323

Doloqi

3 102

FeIha|mozás

Osszesen:

4 425
Támogatás tárgyévife|haszná|ásánakszi'veges bgmutalása:

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 píojektetü,drunk megva|ósíraniaz
sz€ n nÍl

kérnapos ranánovábbképzést
taÍottunlqme|yhezkíséröÍend€zvényekÍs csaíakozrak,igy az |degenégalan '

Íd|donmeggyotdrvecÍmü |(|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
Az tizleti évbenvégzettíőbb tevékenységek
és programok bemutatása

anuaÍi
A|á.ásgyiijt& indu|;szabád adászválasztásr az é.ettsfuivizsgiin! szabad Íánkönywáeszrásd
sáiróráiéko.raró: a TÍÉésa Íaníranék
megtámadásáÍó|.A TTE €|ten. páraJan rámadás t'nént! l.|émeth
szi|&d
nök szerint a ÍTE e|tekelÍtandó sze

ez€L

Részvérel
ésa TTE e|nokénekt's.éde a TanÍtanék
tüntetés€n
Tanárcke Gö,dórben(aÍTE kiá|íróetKp réndezvényén)
Ny'v.:2.2A nyomtatványpapíra|apon nem kü|dhető be!

Nvomtatvar2018.05.1717.48.59

/,r-'

A kettős ktinywitelt vezető egyébsz€ r vezet egysz€ r űsített
évesbeszámolója ésközhasznúságimelléklet

PK-342

20|7. év
szervezet 1 Jogi szemé|yszervezeti egységneve:
el

Egyle&

TámogatiísiprogÍameIneVezése:GUL.16.A.2016.00046EIha||gatott
történeIemmegismeíetéséért
TámogatóÍnegneVezése:

Emberi ErőÍorrásTámooatáskez€ | ő
központi kö|tségvetés
ónkormányzatikT|lségvetés

Támogatásforrása:

nemzetkÓzifoÍás
má5 gazdá||odó

Támogatásidótartanra:

2016.07.15.- 2017.0s.31.

TámogatásiÖsszeg:

4 559

. ebbő|atárgyéVrejutó összeg:

m

!
!
!

4 425

. lárgyéVben
Íe|haszná|t
összeg: 4 425
. lárgyéVben
Ío|yósított
összeg:

Támogatástípusa:

4 259

Visszatérítendő
!

Vrsszanemteíitendo

B

jogcímenként:
TárgyévbenÍeIhaszná|tösszeg részIetezése

szemé|yi
Dologi

3102

FeIhaImozá5i

Osszesen:

4 425
Támogatás tárgyévife|hasznáásának szöveges 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 érerBégiköveté|ményéknekmeg'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
|ékútramentijnlq aho| Recsk em|ékpalkjának |e|keresése u!án fu|vidéki, romániai és káÍpátÁ|jajautenrikls
e|yszíÍ€ken járfunk A |egÍontosabb megemlékezéstszolyván ienolrÜ'c A píqeKet
Az üz|etiévbenvégzettÍőbbtevékenységek
és pÍogramokbemutatása
a Íigye|m€ t az em e|tsz intÜ ér6üségipÍob|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|MagyaÍországAlapítvá.y sliÜában €gy korrupcióval ésa2
v á|empo|gársággá| kapcso|alos k€rekaszte| beszé|getésen.
Részváe| a Megoszró komp.omisszum . az 1867.€s kiegyezés 150 évtávlanábó| c. konferencián a paí|amenll'€n.

Ny.v.:2.2A nyomtatvány papíra|apon nem kü|dhető be!

Nyomtatva:2018.05.1717.48.59
/\
l '\''

d!&
Éíffi
!m! ü|

TN

A kettős könywite|t vezető egyébszervez€ t egyszerűsít€ t t
évesbeszámo|ójaésközhasznúságimelléklet

PK-342

2017. év

szeÍvezet ' Jogiszemé|y szervezeti egységneve:
Egylete

program
Támogatás]
e|nevezése:
GUL.16.A.2016.00046EIha||gatott
történelemmegismertetéséért
Támogató megnevezése:

Emberi ErőÍorrlísTálnogatáskeze|ő
központi költséqVetés
önkoímányzatikÓ|tségvetés

TámogatásforÍása:

nemzetkÖzi
foírás
mas qazdá|kodó

Támogatásidótanama:

2016.07.15.- 2017.05.31.

Támogatasiösszeg:

4 559

B
!
!
!

. ebbő|a tárqyéVre
jutó Összeg: 4 425
. tárgyéVben
fe|haszná|t
összeg: 4 425
tárgyéVben
Ío|yósított
összeg:

Támogatás
típusa:

4 259

visszatérítendő

!

VisszanemtéÍÍtendő

B

jogcímenként:
Tárgyévbeníelhaszná|tösszeg részIetezése

szenré|yi

L 323

Dologl

3 to2

FeIhalmozási

Osszesen:

4 425
Támogatás tárgyévife|haszná|ásánakszöveges bemutatása:

saitóüijékoztatókereÉbenmuanuk be ai érdeklldóknek,va|amintminden szakanyasát megje|enreíiike
|nszákmai

l-l
tl

I

Az üzleti évbenvégzettfőbb tevékenységek
és píogÍamokbémutatása

Ny.v.:2.2A nyomtawány papíra|apon nem kü|dhető be!

Nyomtatva:2018.05,1717.48.59

L''

ffi
á't'h

A kettőskön}'wite|tvezetőegyébszervezetegyszerűsített
évesbeszámolójaésközhasznúságime|lék|et
PK-342
2017.év

szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egységneveI
e|emtená'ok Egy|ete

Támogatáslpíograme|nevezése:NEA.KK.16.|\4.0426
Működési támogatás
Támogató megneVezése:

Emberi Erőíorrások lÚinisztériuma
központi kö|tségVetés
Ónkoímányzatj
kÖ|tséqVetés

Tánoqatás Íorrása:

nemzetköziÍoÍas
mas gazdá|kodó

Támoqalás idóta(ama:

2016.03.31.- 2017.03,30.

Támogalasiösszeg:

300

B
!
!
!

'ebbő|atárgyéVre
iutóösszeg: 7 L
. tárgyéVben
feIhaszná|t
összeg: 7I

. tárgyéVben
fo|yósfuott
osszeg:
Visszater|tendö

Támogatastípusa:

!

V|sszan."mteíitendo

B

jogcímenként:
TárgyévbenÍelhaszná|tösszeg rész|etezése
Személy
Doloq

7L

FeIha|mozási

Osszesen:

7I
Támogatás tárgyévifeIhaszná|ásánakszöVeges bemutatása:

sze.veze.mükMésének
alapi4 hogyirodá raísu.k Íenn,irodavezetöla|kalmazzunK.endsze.es€ n 'rissíthessük

on|apjatn|(átkommunikán. ludjunk tagjainkka|(post4-, té|e'oí|kö|rség),
biztosírsuka megÍe|e|ós.ámvile|i
o|gátarást, a s2ükséges irodaszereket nyomlatványokát. A mindezekhez a|apvetö kö|rségek finenszÍrczásáIe
ítotfukaz e|nyen úmogaüíst0rodabér|etidíj, irodaszer, nyomdakö|tsé!]).Ez ném.|eghozzájáru|ta kóvetkezó
kénységekmégva|ósílásiíhozl

Tönén€ | emtanáÍok
(25.'országos Kon'érenci4amegrendezése;

A pedagógus szakmai szervezer€ k , ütgiaink ésar érdeHödrk szé|esk.'.ü rájékozradsa érdekében
re
Az üz|etiévbenvégzettfőbb tevékenységék
és programok bemutatása
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.idésisze.zódést kóttittiink a Magyer Nemzeli Múzeumma||a|Íe|ynel(eredményeként
tagjaink ingyenes
||.kedvezményesbé|éptkhÓ.'mU'|kájukatsegító inÍormációkhozjuüatnak
Ny.v.:2.2A nyomtatványpapíra|apon nem kü|dhető b€ !

Nvomtatva:2018.05.1717.48.59

l,-

drh

Éfrffi
lllm! ü|

TN

A kettős könywit€ | t vezető egyébszervezetegyszerűsített
évesbeszámo|ójaésközhasznúságimellék|et

PK-342

2017. év

szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egységneve:
e{embn&ok Egylete

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

Emberi ErőÍorÍlí|sok
Minisztériuma
központi költségvetés
önkoímányzatkt|tségveté5

Táínogatásforrása:

ner.zetktziÍoÍá5
mas qazdá|kodó

TáÍnogatasidótartama:

2016.03.31.-2017.03.30,

Táínogatasitsszeg:

300

. ebbő|a tárqyévre
jLrtóösszeg:

m
!
!
!

7l

. tárqyéVben
ÍeIhaszná|t
Összeg: 7 L
' tárqyévben
fo|yósított
ósszeg:

Támogatástípusa:

visszaterrendo

!

v ssza nemténtendo

B

jogcímenként:
TárgyévbenfeIhaszná|tösszeg részIetezése
Szemé|yi
Doloqi

7L

FeIha|mozási
Osszesen:

7L

Támogatás tárgyéviÍe|haszná|ásánakszöVeges bemutatása:
dezvényelqeszmecse.ékszervezése,inÍolmációk cseréje'e|jurtatásahagyományos és elekÜonik's úlon.

Az üz|etiévbenvégzettÍóbbtevékenységek
és programok bemutatása

Ny.v.:2.2A nyomtatvány papíralapon nem kü|dhétőbel

Nvomtatva:2018.05.1717.48.59

Ü'-'

dÍb
Éi1iü

tN
tlttl'!

[t

A kettős kön}'witelt vezető egyébszervezetes'vszerűsített
évesbeszámo|ójaésköihasznúsági me.iiék|et

PK-342

2017.év

Szervezet / Jogi szemé|y
szervezetiegységneve:

Tárno9alasIprogrameIneVezese:NEA-KK.17.M.0451TTE Működési
támogatás
Támoga|ómegnevezése:

Emberi EÍó'oÍrásokMinisztériulna
kozponIikö|lségvetés

Önkormányzati
kó|tségvetés

Támogatas forrása:

nemze&tziforíás
más gazdá|kodó

Támogatas időtanama:

2017.04.01.- 2018.03.31.

TámogalásiÖsszeg:

200

. ebbi| a lárgyéVre
jutó összeg:

B

!
!
!

774

targyevben
Íe|haszná|t
osszeg: 178
' táÍgyéVben
Ío|yósílott
összeq:

200

TámogatástípUsa:

visszatérÍtendő
!

V|sszanemtéíitendó

Táí]JyévbenÍeIhasznált('sszeg rész|etezése
jogcímenként:
Szemé|yi

47

Dologi

131

|Il

FeIha|mozási
Osszesenl

178
Támogatás táígyéviÍe|haszná|ásánakszöveges bemutatása:

egyletmiiködésea|+futrérete
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.formáóTény|eg!?o|de|mtik.idretése,
Íeilesrtése,a2 aihoz kápcsolódó Fac€ b ook-o|da|
Az üz|etiévbenvégzettÍőbbtevékenységek
és PÍogramokbemutaiása

Ny.v.:2.2A nyomtatványpapíra|apon nem kú|dhetóbe!

Nyomtatva:2018.05.1717,48.59

11

t\

drh
qml

tN
!m!
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A kettős könywitelt vezető egyébszervez€ t egyszerűsített
évesbeszámo|ójaéskiizhasznúságime|lék|et

PK-342

2017.év

szervezet / Jogi szemé|yszervezeti egységneve:

önéne|emtanárok
Egy|et€

Támoga1ásiprogrameInevezése:NEA.KK.].7"M.0451TTE ['|űködésitámogatás
Támogaló megnevezése:

Emberi ErőforriísokMinisztériuma
központi kö|tségvetés
önkormányzatlkó|tségvetés

TámogatásÍorrása:

nernzetköziíoíás
mas gazdá|kodó

Támogatásidőtartama:

2017.04.01.-2018.03.31.

TáÍnogatásiosszeg:

200

B

!
!
!

. ebbóla tárgyéVre
]utóÖsszeq| t7a
. tárgyeVbenÍeIhaszna|t
dsszegI t78
. tárgyévben
fo|yósítotl
összeg:

200

Visszátérítendő

Támogalás típusa:

!

Visszanemtéritendő

B

jogcímenkénl:
TárgyévbenfeIhaszná|tösszeg részIetezése
Szemé|yi

47

Dologi

131

FeIha|r.ozás
Osszesen:

L78

Támogatás tárgyéviÍelhaszná|ásánakszöveges bemutatása:

kőrü
éÍdekébenrendezvények, eszmecserék sz€rvezéss, inÍoimliciókcseÉjq
juttariísa hegyományos és e|ekÚonikus úton"
a'ámennyi Íenl em|ítettcélkitÜzésq9ák tjgy érheró €l, ha kilön.kü|{inj i||elve egyiiltesen enyagi rÁmogará$ udunk
elezni a megva|ósíláshÓz.
szervezel mtikő'déséneke|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,
Az üz|etiévbenvégzettfőbb tevékenységek
és píogramokbemutatása

Ny.v.:2.2A nyomtatványpapíra|apon nem kii|dhető be!

Nyomtatva:2018.05.1717.48.59

l.''

A kettős könFrlite|t vezető egyébszervezetegyszerűsÍtett
évesbészámo|ója
ésköihasznúságimeJiékIet

PK-342

2017,év
szervezet l Jogi szemé|yszervezeti egységneve:

e|emlanárokEgyler€

TámogatiísiprogrameIneVezése:NEA.KK.17.M.0451TTE Működésj támogatás
Támogatómegnevezése:

Emberi ErőÍorrásokMinisztériuma
központ]kö|tségvetés
onkoímányzatkt|lségvetés

Támogatásfoírása:

nemzetkozifoÍá5
mas gazdá||odo

Támogatásidőtartáma:

2077.O4.O7.- 20L4,O3,3L,

TámogatásiÖ55zeg:

200

. ebbó|a tárgyéVre
jutó összeg:

m

!
!
!

178

. tárgyéVben
fe|haszná|t
összeg: !a
. tárgyéVben
Ío|yósított
összeg:

200

Támogatástípusa:

visszatentendo

!

Msszanemteíitendo

B

jogcÍmenként:
TárgyévbenfeIhaszná|tösszeg részIetezése

szenré|yi

47

Dologl

13t

Felhalmozasi

Osszesen:

178
Támogatás tárgyévifeIhaszná|ásánakszöveges bemutatása:

rész|egesentudÚk megva|ósírani.A2 e'apveró kó|tségek

k az e|nyenÉmogaÉsla|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|aminlvezetö liszrségv'se|öink

kö|ts(E tériráséhez.

Az üz|etiévbenvégzettfőbb tevékenységék
és programok bemutatása

Ny.v.:2.2A nyomtawány papíra|apon nem kü|dhető be!

Nvomtatva:2018.05.1717.48.59

/^

dfh

qml
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A kettős könylrritelt vezető egyébszervezetegyszerűsített
évesbeszámolója ésközhasznúságimellék|et

pK-342

20L7. év

szervezet / Jogi szemé|yszervezeli egységneve:
e|emtánáIok Egy|€te

Táínogatásiprograme|nevezése:NEA.KK-17.N.0023Normatívtámoqatás
Támogató megnevezése:

EmberiErőÍorrásokMinisztériuma
központ kö|tségvetés

Önkormányzati
kó|tségvetés

TámogaÍás
Íorrása:

nemzetköziíorÍás
más gazdá|kodó

Támogatásidőtartama:

2017.04.01-2018.
03.31.

Támogatás]ósszeg:

734

' eblró|a táígyévíe
jutó összeg:

B

!
!
!

134

. tárgyéVben
te|haszná|t
Összeg: t34
. láígyéVben
fo|yósított
összeg:

134

Visszatéritendó

Támogatástípusa.

!

VisszanemtéÍítendő

B

jogcímenként:
TárgyévbenÍeIhaszná|tösszeg részIetezése
Szemé|yi

34

Dologi

100

Felha|mozási

osszesen:

134

Támogatás táígyévifeIhaszná|ásánakszöveges bemutatása:

egylet m

a tervezelt l€vékenvséoeknek

A Tó(éne|emtaná'ok{27.)országos KonÍerenci4emégíendezése.
A TTE sza|onai munkájának e|mé|yÍtése
é.dekében
cé|unkaz egyesÜ|etszakénói kirén€k kiszélesíÉse,
|andósí&isa.
A he|yi suákma||6zé|etmegindíráse
Történe|emszemlé|erer-formáó
Tényíeg!?olda| mük'{'tetése,fej|esztésqez ahlroz k.pcso|ódó Ée€book-otdal
Az úz|etiévb€ n végzettfőbb tevékenységek
és programok bemutatása

Ny.v.:2.2A nyomtatvány papíra|apon nem kü|dhető be!

Nyomtatvai2018.05.17L7.48.59

l;'

d&tu

ffi

A kettős könylvitelt vezető egyébszerv€ z € t egyszerűsített
évesbeszámolója ésközhasznúságimellék|et

PK-342

2017.é,r

szervezet / Jogi szemé|yszeÍvezetiegységnevé|
€ t emtaná'ok Egy|ete

Támogatásiprogramelnevezései NEA.KK.17-N.0023Noímatívtámooatás
Támogató megnevezése:

Emberi Eíőforrások |\iinisztériuma
kozpontikÓ|tséqVetés

önkormányzati
kÖ|tségveÍés

TámogatásÍoÍrása:

nemzetkÖzi
íorrás
más gazdá|kodó

TámogatásidőtaÍtama:

2017.04,01- 2018.03.3X.

Támogatásiosszeg:

734

m
!
!
!

- ebbő|a táÍgyéVre
]UtóTsszeq: 734
. táígyéVben
Íe|haszná|t
Összeg:

r34

. lárgyéVben
Ío|yósítotl
Összeq: 134
Támogatastípusa:

vrsszaiefltendo

vrsszanemtentendo

!
jogcímenként:
TárgyévbeníeIhaszná|tösszeg íészIetezése

szerÍrélyi

34

Dologi

100

B

FeIhaImozási
L34

Támogatás taÍgyéviÍeIhászná1ásának
szöv€ g es

bemutatásaI

Az üz|etiéVbenvéqzettÍőbb tevékenységek
és proqramok bemutatása

Ny.v.:2.2A nyomtatvány papíra|apon nem kü|dhető be!

Nvomtatva:2018.05.1717.48.59

A

4h

qmt

tN
!!u! !l

A kettős kön1wvitelt vez€ t ő eqvébszervezeteevszerűsített
évesb-eszámolójaésköfhasznúsági me.iiéklet

PK-342

2017' év

szervezet / Jogi szemé|yszervezetiegységneve:
nelémbnáÍokEgy|gte

píogram
Támogatási
eInevezése:
NEA.KK.17.N-0023NormatÍvtámogatás
Támogató megnevezése:

Emberi Erőf orrások MinisztéÍiuma
központi k0|tségVetés
Tnkormiin}zati
kö|lséqvetés

TámogalásÍorrása:

nemzelköziíoÍrás

B

!
!

D

más gazdá|kodó

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

visszatérítendő

Támogatástípusa:

[

visszanemtérítendő

B

jogcímenként:
TárgyévbenÍeIhaszná|tósszeg részIetezése

szemé|yi

34

Dologi

100

FeIha|mozás

osszesénI

134
Támogatás tárgyéviÍe|haszná|ásánakszöveges bemutatása:

a2 e|nyen támogaúsl emi némi|eghozz4&Utlalkálmazottunk továbbÍog|alkoztaÉsához,
.Íodabó.|€ r i dÍjunkhoz,
takaíús kö|tségéhez' adminiszBa!ív kónsqJein|Óez (könt'velési dÍj, bankk.'|Íség),kommun.kációs

|rs€éinlfi ez (post.' re|eÍon).

Az üz|eti évbenvégzettÍőbbtevékenységek
és programok bemutatása

Ny.v.:2.2A nyomtatványpapíÍa|apon nem kü|dhető be!

Nyomtatva:2018.05.1717.48.59

/u

A kettős könylvitelt vezető egyébszervezetegyszerűsített
évesbeszámo|ójaésközhasznúságime||éklet

PK-342

2017.év
szervezet/ Jogiszemé|yszervezetiegységneve:
e|emtanáÍok
Egy|ete

TámogatásiprogÍarn
e|nevezése:REB.17.KonÍerencia.o039
Reformáció és tönéneIemtanítás
TáÍnogatómegnevezése:

EmberiErőÍorrásokMinisztériuma
központi kö|tségvetés
önkormányzatikó|tségvetés

TáÍnoqatás
Íoírása:

nemzetkdzifoÍrás
más gazdá|kodó

Tárnoqatásidőta(ama:

2017.o7-oL.- 2017.r2.3L.

Támogatasiösszeg:

100

. ebbő|a tárgyéVÍe
jutó összeg:

B

!
!
!

100

' tárgyéVben
Íe|haszná|t
összeg: 100
. taÍgyéVben
fo|yósított
összeg:

100

V]sszatéÍítendő
!

TánrogatástípUsa:

visszanemlérítendő

B

jogcímenként:
TárgyévbenfeIhaszná|tösszeg rész|elezése
Szemé|yi

100

Dologi
FeIhaImozási

Osszesen:

100
Támosatás tárgyévife|haszná|ásánakszöveges bemutatása:

Az uzleti évbenvégzettfőbb tevékenységek
és pÍogramokbemutatása

Ny.v.:2.2A nyomtatvány papíra|apon nem k0|dhetó be!

Nyomtatva:2018.05.1717.48.59

l,n"

l/' -

#e
qml

ftN
EIIIíD í|

A kettős könywite|t vezető egyébszervezetegyszerűsített
évesblszámo|ója ésköZhasznúságime.Íiéklet

PK-342

20t7,év

szervezet/ Jogi szemé|yszervezetiegységneve:
önéne|emBnáIor Egt'|eE

progÍanr
Támogatási
eIneVezése:
REB.17.Koníerencia.0039ReÍormációéstörténeIemtanÍtás
Támoga|ómeqnevezése:

EmbeÍiErőÍorrásokMin.sztér.uma

központiko|tségvetés
ónkoímányzati
kÖhségvetés

TámogatásfoÍása:

nemzelköziÍorÍas
mas gazdá|kodó

TárnogaÉsidőtartama:

20a7.07,07, - 20L7.L2,3L,

Tárnoqatásiösszeg:

100

B

!
!
!

. ebbő|a tárgyéVÍe
iutóösszeq: 100
tárgyéVben
feIhaszná|lösszeg: 100

. tárgyévben
fo|yósí|ott
ósszeg: 100
visszatéÍltendó

Támogatástípusa:

!

Visszanemtérilendd

m

jogcímenkénti
TárgyévbeníeIhaszná|tösszég részIetezése

szemé|yi

100

Dologl

FeIhalmozási

Osszesen:

100
Támogatás tárgyévileIhaszná|ásánakszóveges bemutatásai

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 népszerűsíteltea ]€odézvény!

|c A reÍormáció' mint renkönwi témaÍeÍoímárÜs
un|ónwekben
tpst/vlv,ur.youru
be.comtwatch?rEguwhsUotlQ34
ÍeÍoÍmác.ó
a marxisÍeüdwinéneÚ'en: szabadulás a Íeudelizmusfogságából
.youtube-comrwelch?v=twLZ(ovl\ldOc

Az üz|etiévbenvégzettÍóbbtevékenységek
és progÍamokbemutatása

Ny.v.:2.2A nyomtatványpapíralapon nem kü|dhető be!

Nyomtatva:2018.05.1717.48.59

/r.t

#h

qml

r,N
Fq*EI

A kettős könywite|t vezető egyébszervezet egyszerűsített
évesbeszámo|ójaésközhasznúságimellék|et

PK-342

2oI7' év

szervezet/ Jogi szemé|y
szervezetiegységneve:
Egyl€1€

Támogatásiprograme|nevezéseITörtéóe|éhrdárok(27')oÍszágosKon'éíénciája
Fóvárosi onkormányzarFPHo3o/42a.u/2o17

Támogatómegnevezése:

FővláÍosi onkoÍmányzat
központi kö|tsegvetés
Önkormányzati
k0|tségvetés

TámogatásÍoírása:

nemzetközifoíás
más gazdá|kodó

Támogatásidőtartama:

2017.06,15,-2010.01.31.

Támogatfuitsszeo:

1 000

' ebbóla tárgyéVlejutó tsszeq:

!

B
!
!

996

' tárgyéVben
ÍeIhaszná|t
ósszeg: 996
' tárgyéVben
Ío|yósított
ósszeg:
Támogatií6lípusa:

1000

visszanemtérílendő
!
B
Tárgyévben
Íe|haszná|t
összeg rész|etezése
iogcímenként:
v|sszaleÍ|lendó

szemé|yi

730

Dologi

266

FeIha|mozás]

Osszesen:

996
Támogatás tárgyévife|haszná|ásánakszöveges bemutatása:

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,ényiAnná. A konte.enciaál|ásÍog|ejásában
|ást Íoga|máaunkmeg a kész.|ö l.lAT{a|kápcso|aóan' ésismér|dá|tunk a szabad |ankÓnywáasz!áséÍl A
(27.)országos Kon.erenciáiánakanyagi in díhalók
óíéne|emranáÍok
hulse'nem.nagy's€-n grr.o|cobe.-|@nÍe'errcia.191'..o|,
Az üz|etiévbenvégzetlÍőbbtévókenységekés progíamokbemulatása

Ny.v.:2.2A nyomtatványpapíÍa|apon nem kü|dhető be!

Nyomtawa: 2018.05.1717.48.59

Iq

dte

ffi

A kettős könylrrite|t vezető egyébszervezetegyszerűsitett
évesbeszámo|ójaésközhasznúságimelléklet

PK-342

2017' év

szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egységneve:
e|emtenárok Egylete

TámogatásipÍograme|nevezése:os|: Társada|mi
tényekke|
a ónéne|mimegbéké|ésért
Tárnogatómegnevezése:

Nyít Tiársada|omAIapÍtvány
központi kö|tségvetés
önkoímányzatiko|tségvetés

Támoga|asÍoÍrása:

ner.zetkÖzifoírá5
mfu gazdá|kodó

Támogatásidőtartama:

2oL2.Ío.o7..2014.07.3L.

Támogatás Ö55zeg:

22 003

!
!

B
!

. ebbő|a tárqyévre
jutó Összeg: 685
. tárgyéVben
Íe|használt
összeg: 685
. tárgyéVben
Ío|yósított
összeg:

Támogatástípusa:

Visszatérítendó
!

Visszanemtérítendő

8

jogcímenkénl:
TárgyévbenfeIhaszná|tösszeg rész|etezése

szenré|yi
Dologi

685

FeIhaImozá5i

Osszesen:

685
Támogatás tárgyévife|haszná|ásánakszöveges bemutatása:

b. Í€i|eszrési támogarásénékcsókkenáséve|
a'ányosan kimu{atotte|hatá.olt Összeg.

Az üz|etiéVbenVégzettÍóbbtevékenységek
és pÍogramokbemutatása

Ny.v.:2.2A nyomtatvány papíÍá|ápon nem kü|dhető be!

Nyomtatva:2018.05.1717.48.59

/4-'

