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Törvényszék:

Beküldő adatai

1 Fővárosi
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A kettős könfiitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

szervezet neve:

Az egyszerúsített éVes beszámoló mérlege (Adatok ezer íointban.)

E|őző év Előző év
helyesbítése

TárgyéV

ESZKöZöK (AKTíVÁK)

,A. BefektetetteszköZók 0 1 055

l. lmmateriális javak 0 0

l!, Tárgyi eszkózök 0 1 055

lll. Befektetet1 pénzúgyi eszközök 0 0

B. ForgóeszköZök 7 azo 7 456

l. készletek 0 0

ll- követelések 1o0 x00

lll. Értékpapkok 0 0

lv. pénzeszközök 7 720 7 356

c. Aktív idóbeli elhatárolások 3 926 1 106

ESZKÖZÖK ÓSSZESEN t1"746 9 617

FoRRÁSoK (PASszíVÁK)
D. saját tőke 7 467 8 459

l. lnduló tóke/jegyzett tőke 6 000 6 0o0

lt. Tókeváltozás/eredmény 1 561 L 467

lll. Lekötótt tartalék 0 0

lv, Értékelési tartalék 0 0

V. TárgyéVi eredmény alaptevékenységból -94

Vl. TárgyéVi eídemény Vállalkozási tevékenységból 0 o

E_ céltaítalékok 0 0

F, Kötelezettségek 2a5 792

l, Hatrasoroh kőtelezettségek 0 0

ll. HosSZú lejáratú kötelezettségek 0 0

lll. RöVid |ejáratú kötelezettségek 2a5 7g2

G. passzív idóbeli elhatárolások 3 994

FORRASOK OSSZESEN I| 746 9 6L7

Kitöltő verzió:2.54,0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 20í4,05,25 2í.08.59



-}"l;í\

ffii|i#ffibdl
@Rgl
l lltlF§.\'

A kettős könywitett vezető egyéb szervezet 1

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete ) vx-tlz

szervezet neve:

Hungariae Alapítvány

Az egyszerűsített éVes beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok eze! torintban.)

AlapteVékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgvév elózó év elóző év
helyesbítése

!árayév előző év elózó év
helyesbítese

árgyév

1- Értékesítés nettó árbevétele
€ ( c 0 t 0

2, AkiVált saját reljesítmények
erteKe 0 ( c c 0

3, Egyéb bevételek
9 545 60 231 c C 9 545 60 237

- tagdíj, alapítótól kapott
belzetés 0 € 0 c 0 C

- támogatások 4 LL1 57 262 0 c 4 aí7 57 262

- adományok
5 241 2 965 0 0 5 247 2 96!

4. PénzúgYi múVeletek bevételei
0 L57 0 0 0 a57

5. RendkíVüli bevételek 0 0 0 0 0 0

ebból:

- alapítótól kapott befizetés 0 0 ( 0 0 0

- támogatások 0 0 0 0 c 0

összes bevétel (1+2+3+4+5) 9 545 60 394 C 0 9 54! 60 394

ebből: közhasznú tevékenvséo
bevérélei 9 35! 60 227 C 0 9 35€ 60 22l

6. Anyagjellegű ráfoídltások 3 08: 36 193 C 0 3 oa€ 36 193

7. személyi jellegű ráfordítások 3 19, 18 a89 C 0 3 197 1a aag

ebből: Vezető tisztségViselők
Juftatasal l ( ( C c C

B. Énékcsökkenési leírás a2a L 7o1 € ( í2a L 7o1

9, Egyéb ráfordítások 3 229. 2 6aa 0 ( 3 229 2 6aa

1o_. Pen_zügyi múVeletek
c c 0 a 0 c

Kitöltő verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva; 20í4.05.25 2í.08.59



A kettős könyvvitelt vezelő egyéb szervezet 
l

egyszerűsitett beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-1,42

szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménY-kimutatása 2, (Adatok ezer foíintban.)
AlapteVékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év elóző év tárgyév előző év előző év érgyév előző év
helyesbíése

tárqyév

11, RendkíVüli ráíord ítások ( 0 c 0 C

B. összes ráfordítás
(6+7+a+9+10+11) 9 63€ 59 4o2 0 9 639 59 4o2

ebból: közhasznú tevekenység
íáfordításái 4 asi 38 51c 4 L51 38 51(

c. Adózá§ előtti eredmény (A-B) -94 992 0 c -94 992

12, Adófizetési kötelezettség c 0 (

D. Adózott eredmény (c-12)
-9A 992 0 c -94 992

13. JóVáhaqyott osztalék
c ( c

E, TárqyéVi eredmény (D-13)
-94 992 0 c -94 992

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas 3 aza 56 33€ 3 829 56 33€

B. Helyi önkormányzati
költségVetési támogatás c 0 ( ( (

c- Az EUróDai Unio stíukturális
alapjaiból, ÍlleNe a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás C 0 C ( c

D. NormatíV támogatás 0 C 0 C 0 (

E. A személyi iöVedelamadó
meqhatározott részének adózó
íendelkezése szerinti
íelhasználásáról szóló 1996. éVi
cXXVl.töíVény alapján kiutalt
osszeg

905 92€ 0 C 9o5 926

F. Közszolgáltatási bevétel
0 ( 0 C 0 c

l<önvwizsoálói záradék
Az adatok könywiZsgálattal alá Vannak támaszfua, ] rgen ffi ruem

Kitóltő verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva; 20l4-05.25 2í.08.59



A kettős könywvitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

1. szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenysé9ek bemutatása (tevékenysé9enként)

1.1 NéV

ienlia Hun9aria€

1.2 székhely

tranvitószám: 
[il[o]|sJ[ál 

Település: Budapest

közteíület nevé:
Ráday Közterület jellege: E;-- -- l

r-lAjtó:

1.3 Beiegyző határozat száma: EE. ffi . 
16l ola]i] 5n' EFFI!' EE

1.4 Nyilvántartási szám: F|i],, rc]3,' [g lrlTl ,Tl
1.4szervezetadószáma: tillElp]apablrl-til-t"F
1.6 Képviseló neve: Maróth Miklós

fejleszrés€, és az €bhez kápcsol6dó tudomán]ros, kutatá§i-íejtesztési tevékenység
+ítványunk 2sül-ban is vége.te atapcél szerinti k{izhasznú teYéken}§égéla háíárgn túli magyar§ág
söokíatá§ának fej|eszté§e, és *z ehhez kapcsolód6 tud§mányos, kuBtási-fejlesztési teYékenysq]

íF teyékenységnez §zúksége§ fejIesztések tám§gárása {szaknrai Program§lq képzéselq tréningek

cé|ú rárn§gaüások {kt ayvtárfejte§ztés, la-b€ratóriumi felszereléselq egyéb oldatási

íels6akratá§i intézí}rények és a haráíon rúli maglnr intézmények kózötti lGpc§8lálépítés;
xJoí. oTDK §Zen ezésát én varó fészvétel a ttaláron Túli Diákköri Konferenei* és Kör mega|ákítása;
terePgyal{oíal§K s.alfiá gyak§rlatok biztgsitása a határon tóli egy€temistáknák;

3.1 Kózhasznú tevékenység megnevezése: A határon túli
3,2 Közhasznú teVékenységhez kapcsolódó köZfeladat, iogszabályhely;

3,4

KözhasZnú teVékenység célcsoportja: túli hal kutatók
Közhasznú teVékenységből részesülók létszáma:
Közhasznú tevékenység íóbb eredményei:

10000

terepgyakorlal, szaktábor - 3 db! 2.iníra§trükrurális célú támogará§ök odrnwráríejles
l.ni felszereléSelq egyéb §ktatí§i segédeszközök 1,s4 M Ft énékbfi} 3.Vendégsz§t}a
5a8 E Fr;4. }|TDK szerv€Zése 2013 raYaszán;5. szakmai m§helymurrk& k§nfeíencia 3 db

cikk

Kitöltó verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:í.6 Nyomtatva: 2014.05.25 2í.09,00



A kettős kön5rwitelt vezető egyétr szervezet 
I

egyszerűsített treszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

szervezet lreve:

4.1- Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem énéke Felhasználás célja

pénzeszkö2 1 839 határon lúai egyetemek eszkóz és

42 Felhasznált Vagyonelem megneVezéSe Vagyonelem éítéke Felhasználás cel]'a

pénzeszkö2 36 67l HToK,terepgyako aloJ.,szak

43 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenysé9 érdekében
íelhasznált vaqyon kimutatása
(összesen) 38 510

Közhasznú téVékenyséq érdekében
íelhasznált vaovon kimutatá€a
(mindösszeseÍl 3a 51c

5. cél szerinti iutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység éídekében felhasznált Vagyon kimutaása (Ad ato k eze r íori ntb an. )

6. Vezető tisztségviséIőknek nyúitott iuttatás

5,1 cél szerintijuttatás megnevezése Előző év TáígyéV

0 0

5.2 cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy éV

0 0

5.3 cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Táígy éV

0 0

cél szerinti juttatások kimutatása
(összesén) 0

cél szerinti juttatások kimuiatása
(mindösszesen) 0 0

6.1 Tisztség Előzö év (1) TárgyéV (2)

elnök 0 0

6.2 Tisztség Elózó év (1) Tárgy éV (2)

titká 0 0

Vezető tisztségViselőknek nyúitott
iuttatás összesen: 0 0

Kitö|tó Vezió:2.54.0 Nyomtatványverzió:í.6 Nyomtatva: 20í4,05,25 21.09.00



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-l42

szervezet neve;

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban .)

Alapadatok Előzó éV (1) rergyév (2\

B. EVes összes bevétel 9 545 60 394

ebből:

c. A személyi iöVedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti íelhásználásáról szóló
1996. éVi cxxvl. törvény alapján átutalt összeq 905 926

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E, NormatíV támogatás 0 0

F, Az Európai Unió strukturális alapiaiból, illetve
a Kohéziód Alapból nyújtott támogátás 0 0

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] 8 640 59 468

H. Összes ráfordíttás (kiadás) 9 639 59 40i
l. Ebből személyi iellegú ráfordítás 3 197 18 88!

J. Közhasznú tevékenység íáfordílásai 4 L51 38 51(

K. Adózott eredmény -s4 992

L. A szervezet munkáiában közremúködó közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véozó személvek száma
ía közéráekú önkdntes tevékánvséoről szóló
2005. éVi Lxxxvlll. törvénynek Íneg-íelelően)

1( 1(

E rőíorí ás el l átotts ág m utatói Mutató teljesítése

lgen Nem
Ectv. 32. § (4) a) l@1+B2y2 > 1.ooo.ooo, - Fa tr n
Ectv. 32. § (4) b) [K7+K2>=o] tr n
Ectv. 32. § (4) c) I(7+|2-AL-A2)/(H7+H2)>=0,25] tr !

Társ ad al m i támog atottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32, § (5) a) [(C7+C2)/(GL+G2) >-_0,02] tr !
Ectv. 32. § (5) b) KJL+J2)/(H7+H2)>=0,5] B D
ECtv. 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 íő] a !

Kitöltő Verzió:2.54.0 Nyomtatvány Verzió:í.6 Nyomtatva: 201 4.05.25 21.09.00



# l A_kettős_kön}.wirelt v9zető _egyéb,sz,erveze_t ,_ _ l

ffi l 
egyszerűsített beszámolója és közháÉznúsági melléklete j rx-i+z

szeívezet néve:

Támogatási program elnevezése:
4}o- 4r75o4í2§l2JKt LHON

Támogató megnevezése: Efi lieri Er5ígrrásck Minisztéli!ma

Támogatás íoírása:

központi költségVetés m

önkormányzatikóltségvetés n
nemzetközi foríás !
más gazdálkodó n

Támoqatás idótartama: x}12,{}a,o1-2o13-o5.31

Támogatási összeg: 3 ooo ooo

- ebból a tárgyévre jutó összeg: 2 s34 6os

- tárgyévben íelhasznált összegI 2 934 5o5

- tárgyéVben folyósított összeg:
0

Támogaás típusa: Visszatérítendő n Vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznát összeg részletezése jogcímenként

Személyi 149 160

Dologi 2 32a 49a

Felhalmozási 456 a47

összesen: 2 934 505

Támoqatás tárgyéVi felhasználásának szöVeges bemutatása:

A pr§gram szákm§ vezet§ie nregt ízá§i díja egy rés?éa, a szak nai progíam sikeíes |eboílyolításár, könyvtáák
fej|esztését válámint székkön}avek adományozásál való§ít§ttuk meg.

Az úzletl évtren vegzett lolrb tevékenysegek es programok bemutatasa
A,z A|apítvár§l ebb6l a {ámogaüásból íinanszír§zia a sapientia EMTE Maíosv.is.árhelyi ka, |ll. éYes kerté§zetis diiikjai
§zámára a sz3kmai gyákorlatot Kscskeméten é5 kornyékén 2013- áprilrs 14-20. ldzdtt Mindezek mellefl a támogatá§bóí

=ákkónyveket nyomíaló! könyvtámászoká, e-olvasókal és l3ptopokat vásároltunk aZ erdéryi egyetgnrek
könywífainalq Yélamint 2 dt} úi számítógéPét adományoztunk a bereg§zászi ll, Rákóczi Feíedc Kárpátáljai Magyár
Fóiskolának

Kitöltő veíz ió:2.54.0 Nyomtatvány veeió:í.6 Nyomtatva: 20l4.05.25 21.09.00



A kettős
egyszerűsített

könyr,,vitelt
beszámolója

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I PK-142

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
410_ NEA_!Jo,12-M _{xx}l

Támogató megnevezése: vemzeti Együttnrúködési Aiap

Támogatás forrása:

központi költségVetés m

önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó t]

Támoqatás időtartama: zőIz.84.2l _2§I3,n?.m

Támogatási összeg: 4 a5o ooo

- ebből a tárgyéVre jutó összeg: 1 oa6 063

- tárgyéVben felhasznált összeq: 1 oa6 063

- tárgyéVben folyósított összeg:
4 a50 000

Támogatás típusa: Visszatérítendó ! vissza nem térítendó |Íl

TárgyéVben felhasznált összeg részletezése io9címenként
személyi 3o2 913

Dologi 56140a

Felhalmozási
221- 742

osszesen: 1 0a6 063

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöVeges bemutatása:
Az Alapttvárly 2 a|ka|mazgrajának bé.é.e. az i.qdalenntánásIa. i rsz§iköli§fuekre, valamint e§yéb adminiszBáció§
hailrsfuekíe {pl- konrmunikációs k.rlts4]e& bé.sziimíeités díiö stt - } fcrdírofta a rámogatásfi.

Az úzleti évben Végzett fóbt tevékenységék
Az Á|apítvány célia a határon iúli magyar§iig íels6okBrásának íejles.tése, AZ alaPírványí Gélok megvarósítása
Érdek6t}en az atábbi tevékenységetrre fuktettiik a hangsúlyt:- könyvtáífeileszlési , program rámogatása;- oktarásÉmog atás;- szakmá prograínglq láborok szerygzé§e;- az olcaíási hel}rszínek inka§úukturáis fejlesztésében való részvétet;- é határon túli tnagyar 

'etsöo!fialást 
aa tevékenyked§ kollégák kózti kápcs§látrend9zer kialákíÉ-sában

úal órészyétel ;

Kitöltó verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:í,6 Nyomtatva: 20í4.05,25 21.09.00



A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági me|léklete I PK-142

szeíV€zét neVe:

Támogatási program elnevezése:
+11- NEA_ND 13 M{}143

Támogató megneVezése: velrrzeü E§yüttm ú kódési Alap

Támogatás forrása:

központi költsegVetés [I

önkormányzatiköltségvetés tl
nemzetközi fo.rás !
más qazdálkodó !

Támo9atás időtartama: Zo13- ú2.21 _ 2o14"o2. ?lr.

Támogatási összeg: 3 309 o].3

- ebből a tárgyéVre jutó összeg: 3 309 013

- tárqyéVben felhasznált összeg; 3 3o9 013

- tárgyéVben folyósított összeg:
3 3o9 o13

Támogatás típusa: Visszatérítendó ! Vissza nem térítendő |xl

Tárgyévben felhasznált összeg íészletezése iogcímenként

SZemélyi 3 o21 364

Dologi 2a7 649

Felhalmozási 0

osszesen: 3 3o9 o13

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Ála8ít!ány a támogarási őss€eg nágy íészá 1telje§ ínunkáidös és 2 íészmunkaidö§ alkalmazolt béférg forditcltá,
úalanriní az ií6da lenntaré§áa és adminisetrációs kólíségek egy lé§zét is a t*mogaé§t!ól fina§szí.ozta

Az uzletl evben veqzett lot)t levekenysegek es píogramok bemutatasa
Az Alápítyány c{álja * hanár§n úli m§gyarslíg íelsőokarásának íejlesztése. Az álápitviányi cél§k rrregva|ósitása
árdekét en az lenűekben íel9gr§lt tgyékenysé§ekre feráetliik a haíg§úlyt a zolil-a§ évlrén:
- konyvráríej t esz tlisi -p rog. am lámogarása;
" oktarásÉmogaíás;
- §zakmai program§lq táI}grok szeryezé§e;. az oktarási helyszínek infía§auiítu.áas fejleszrésében vató rá9zvéíel;_ a haráíon fiiii mÁgyár íels§gktatást}an ievékenykedö t(§llégák kirzti kapcsolátrend§zel kialakírá§átsán
,/á órászvétel :

Kitöltó verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:í.6 Nyomtatva: 2014.05.25 2í.09.00



A ketlős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

Támogatási program elnevezése:
412- NEA_No-rr,sz,al27

Támogató megneVezése: NeBlzed Eqyúttm § kötlé§i Alap

Támogatás forrása:

központi költséqVetés B
önkormányzatikóltségvetés !
némzetközi íolrás n
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 2ü13.s6.ú1 _ 2014,ü3.3§.

Támogatá§i összeq: 2 o1o ooo

, ebból a tárgyéVre jutó összeg: 2 o1o ooo

- tárgyéVben íelhasznáIt összeg: 2 010 000

- targyéVben íolyósított összeg:
2 o1o o0o

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendő B
Táígyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 44o 6'49

Dolo9i
1 569 351

Felh alm ozás i 0

összesenl 2 o1o ooo

Támogatás tárgyéVi felhasználásának szöveges bemutatása:

{z AlaFiIVány a tám§gáási összeg egy ki§ részér a Píojeia me§valósítását §egíl6 dolgrzó háíam havi bérére és
iárulél(árra, az összeg nagyot}tík íészét Pedig a szaktábg. nregYálósításáfioz §züksfues kirtrs6gekre {szálá§ kó|r§ége,
,lrazás köttsfue, étk€zés, nyomtatás} valamint adma§iszíációs költsfuekre {banld({ tsfu} fofdítottB

Az uzleí evben végzett tobb tevékenysegek es programok bemutatása
A projeka során €rdélyi és magyarolszági geológia §zák§s diák§k s"ámára szea?ezlü nk egy 1 hetes terepi szalcáborl *z
-ídélyt en é§ szert}iában a Dél-Bánság és a Tinr§k Yir|ékén.
Dé|jánk a sra'<tudás gyaíaPíIá§a mellett a kóvetkez6k vo|tálc
- esélyt nyújtani ak6t különbrizó o.szágból érkezö négy egyetem diákjai számáré, hogy
§€lekinthes§enek eglmás egyetgmi rendszeíébe rls taFa§zlalat§t cseráhessenek
- elósegíténi á szalcBai kapcs§lat§kat ka|akulását az erdélyi és hazai gealógusok kózön
- á tiÁtár§n túli magyér kultúra megismgftetése
- és nem utolsó §grt an a d;ák6k közti szakmai és baráti kaB§solatok elmélyít6sgnek e|öseflítése
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

szervezet néve:

Támogatási proqram elnevezése:
106- 2012. évi szia 196

Támogató megnevezése: 7dózők

Támogatás íoírása:

központi költségVetés E
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi íorrás n
más gazdálkodó !

Tám09atás időtartama: x}lz.üa.ú1-2o14.05,3L

Támogatási ósszeg: 9o5 49a

- ebból a tárgyéVre jutó összeg: 686 o51

- tárgyéVben íelhasznált összeg: 680 051

- tárgyéVben íolyósított összeg:
0

Támogatás típusa: visszatérítendő t] Vissza nem térítendő B
TárgyéVbén felhasznált összeg részletezése iogcíménként

Személyi 321 a55

Dologi 364 196

Felhalmozási 0

összesen: 6a6 051

Támogatás árgyévi íelhasználásának szöveges bemutaása:
A nirgyévi tfunogaést a szakm3i Pr§gram.l€l v9zel6 dolgozók megblzá§i diiár€. az ireda íennlartásáía, szakktin}íVek
beszelzégéle és szálííásáré, válamint kútatóknak €gy vendégsz9lra íenntartá§ára foídílottuk

Az uzle! evoen vegzeIl Tooo leveKenysegeK es programoK Demutatasa
A haéron lllli olíatólmak és ha|lgatóknak budapesti kuBrömunkájának seEitésg céljából vendé:?sz§t át bérelúnk a
Magyar Tlld§mán}r§s AkAdémia DomUs vendégházát án. Á kutará§i munkát §zakkainyveld{el is tánragaljuk,
l§'yamato§an hazai szakkan)Nekket é§ kiadványol&al t öVítiük a ká.páájá, eídélyi és íelvidéki ísl§ó§lca{iási
inlézmények k§nyvtáíáit,

Kitöltő verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:í.6 Nyomiatva: 20í4.05.25 2í.09.0í



A kettős kön}"witelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete ' PK-l42

szervezet neve:

Támoqatási program elnevezése:
1ü7- 2013. évi szla Lrrh

Támoqató megnevezése: rdózók

Támoqatás forrása:

központi költséqVetés m

önkormányzatiköltségvetés E
nemzetközi foríás n
má5 gazdálkodó !

Támoqatás időtartama: 2oü}.oa.§l-z)15.o5,31.

Támogatási összeg: 49a 79a

- ebből a tárgyéVre iutó összeg: 24o 067

- táígyéVben íelhasznált összeg: 24o 067

- táígyéVben folyósított összeg|
498 798

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó B
Tárgyévben íelhasznált összeg részletézése iogcímenként

Személyi L24,6'99

Dol09i
115 36a

Felhalmozási 0

osszesén: z4o íJ67

Támogatás táfgyéVi felhasználásának szöVeges bemutatása:
{z §zjt émogatá§ múkiidés.€ íordílllátó részéból €gy álkal mazolí novemI]gí havi t}érének és járulékainak íelét
fto3n§zr.ozluk Ezen íelül szakkainyvek t}€szeizésér€ és szárítá§áía váamint adomá8yszeEési PR anyagck
9löálításár3 ío.dít§ttuk

Az uz|ell evben vegzett tobb tevckenysegek és programok rremutatása
A hatáíon túli otcatók €s hallgarók munkéját §zakldnwekkel rr{m§gatjuk Minden alk3lmat mgg.s8adunk arrá. hogy a
i(árpáta|já, e.déll és íelvidéki íel§6olcará§i intéZmények rés3ére adományckat gzefezzú.rk
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I eX-raZ

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
zcl - NTP-FTFZT-M-i.1{1

Támogató megneVezése: vemzeti Tehels€ Program

Támogatás íorrása:

központi költségVetés m

önkormányzatiköltségvetés !
nemzetkozi forrás !
más 9azdál1,odó tl

Támogatás időtartama: z{}12- 12.ü6-2013-ü6.3*}-

Támogatási összeg: 40 oo0 ooo

, ebből a tárgyéVre iutó összeg: 40 oo0 oo0

- tárqyéVben íelhasznált összeg: 40 ooo ooo

- tárgyéVben íolyósítoft összeg:
40 o00 0o0

Támogatás tipusa: Visszatérítendó ! Vissza nem térítendő E]

TáígyéVben felhasznált összég részletezése jo9címenként

Személyi 9 a26 574

DoIogi 2a 6aa 661

Felhalmózási 2 aa4 765

osszesen: 40 000 ooo

Támogatás tárgyóVi felhasználásának szöVeges bemutatása:

Alápítványunk a lárnogaási összeger az i.§da lennErtására, ad.niniszBáció§ k{itt§€ek e, az ir§dá teehnikai
íelszereltsé§éaek fejteszlésé.€, a sza}anrai Program megvalósítását Segító 7 alkölmazon fizeléséfe, valamint az elsé
íz|]en mgg.endeaett ar TDK }talárok Nélkiil {ETD§ progrénr me§szervezésére fordítatta {á haláf§n niti résztveYök
útikóltségei, íészvételi díja& kUltunális látogalások fi nánszí.ozása}.

Az uzleü evben vegzett lobb tevékenysegek es programok bemutatasa
A program kerelében összesgn 3ím halár8n túli nragyar aiki diák á§ ranáf yersenyzókénr. zsürilagként, vatairint
ltlegíi gyelókérí íészt vehelett a xxxl. oTDK-n, és ez álal téhetöség€t nyújtotfunk 3 l€§csolaíeremté§le a magyaf
fudomány§s szíérál}3!]. A t]emulatott ]2§ dolggzalból 3íl kaFon el56, má§odik vágy hármadik hetyezésr, 

'tletvekúlöndíjat A Projekt §zervezése §orá'l alapítr.ányunknat( is lelretósége adód§tt a ka9csolatie.enrtésre a halárcn tlili
lra.§oóló cétrl §ze.vezelékkel-
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet 
I

és közhasznúsági melléklete I PK-I42

szelvézet néve:

Támogatási proqram elnevezése:
2§2 _ NTP,TDKR_M-&'PA-12-{X}1

Támogató megnevezése: 5lemzed T€hetsfu P.agram

Támogatás foríása:

központi költségvetés B
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogarás idörartama: zü 1,04-06-2013.11-15.

Támogatlási összeg: 4 000 00o

- ebból a tárgyéVre jutó összeg: 4 ooo ooo

- tárgyéVben íelhasznált összeg: 4 ooo ooo

- tárgyéVben íolyósított összeg:
4 o00 oo0

Támogatás típusa: visszatérítendó ! Vissza nem térítendő m
TárgyéVben felhasznált összeg részletezése iogcímenként

személyi 1 491 600

Dologi 2 4oa 54a

Félhalmozási 99 a52

összesen: 4 oo0 000

Támogatás tárgyéVi felhasználásának szöveges t emutatása:

A támogati{§ összegél §: szákírrai progíam költ§égein túl (kommunikáció-, szálás-, ákezés-, urázás, kiklildetés
ióltségei} a proiekrt en .észtt/ev6 megtrízottak megt}ízási díiára, az iroda nrükaMésí kólrsé§ei.€ és adminiszlráeió§
kólrségekre kóltöttiik

Az úzletl évben Végzett íöbb tevékenységek és piogíamok bematátása
Az Alapíavriny e rámogaüá.ssál segítséget n}úitott é határon lúli TDK-k megszervezését en; rárgyalásokat fo|yt tt9tt a
szlOYákiai magyar felsólolfialás vezet6 széíeplöivel, nrely er€dményeként m€galakutl a szlovákiai Magyár Tud§mányos
Diákköri Táná€§i íé5zl Yett a K§lazsvéroR meglendezésre k€íül6 x)o('|. GTDK Fi FöMa §zekcié szervez6bizonsági
úlésén; egy mag}l*rarszági szikemrréri6rkéP €lkészflé9ével is segítette a szervezésr- Egyűttmaiködésr
kez{íemértyeztink a haráa§n íili dolitoacnduszszelvezetekkel, részt vefiünk a Prc scientia Natuíáe AlasíNány
Mullidiszcip!ináíis Tehet§fugondOzó Tudomá.}.69 Mühely.endezványén és a Pro A9ricultura }rargitÉre universitas
Alapíüány szerYezte Tehetsfunápon és ínegszerveztük a ,,Közös mliltunk-közös iövönk terepi szákárro.t'".
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-l42

szelvézet néVe:

Támogatási progíam e'nevezése:
zo3 _ l§Tp-TszT-MPÁ_12_§37

Támogató megneVeZése: uemzeíi Teheís€ Pr§gram

Támogatás forrása:

kózponti köItségVetés 1Il

önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi íorrás D
máS gazdálkodó !

Támogatás idótanama: x}13-ó4"06 _ 2ü13-11.15.

Támogatási összeq: 1 952 o00

- ebbő| a tárgyéVre jutó összeg: 1 952 ooo

- tárgyéVben íelhasznált összeg: 1 952 ooo

- tárgyévben íolyósított összegI
1 952 ooo

Támo9atás típusa: Visszatérítendő ! Vissza nem téíítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezésé jogcímenként

Személyi 2o2 609

Dologi
a 749 3g1

Félhalmozási 0

osszesen: 1 952 ooo

Támogatás tárgyéVi felhasználásának szöVeges bemutatása:

4láp{tványunk * prriela szakmai költségein fe6úl {utazás, kikrildetéselq sEálás, étkezés. kcmmllniláció€ költsj el{,
ly§mdaköltségelq múzeumi és egyéb kllrurális t}étépök k fiZetése} a szalaná veze&i megbízási daiála foídítoüa a
ámogatás összegét,

Az uzletl evben vegzett íorrb tevekenyséqek es programok bemutatasa
Az atasit\a.á§y e üíJrl§garással 8. alkalommál szeívgzhene meg a házai és srdélyi geclógusek seárrráR a .Kincsünk a
{örnyezetü§k" terepa §zaldáb§rt. A mostani terepgyakorlalon a geoló§us fiálgatóknak a zemptén-ltegység földrani és
kllltuíáis §áiáío§ságába $dtr letlelós{]ük t]elekinteni.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

Támogatási progíam e|nevezése:
zü4 _ NTP-TüF-MPA_a3{X}1

Támogató megnevezése: Nerrrzeti Teherség Píogram

Támogatás íorrása:

központi költségvetés tx

önkormányzatiköltségvetés tl
nem7etkózi íorrás !
más gazdálkodó I

Támogatás időtartama: x}13-1o-t}1 _ 2§14.{)6-3§

Támogatási összeg: 5 o00 0o0

- ebból a tárgyéVre jutó összeg: t o44 733

- tárgyéVben íelhasznált összeg: L o44 733

- tárgyéVben íolyósított összeg:
0

Támogatás típusa: Visszatérítendő ! Vissza nem térítendő m
TárgyéVben felhasznált összeg íészletezése ioqcímenként

Személyi 0

Dologi
a o44 733

Felhalmozási 0

összesen: 1, o44 733

Támoqatás tárqyévi felhasznáásának szöveqes bemutatása:
AléPlüányrrnk a proiekthez kápcs§lfuó tehetsegullevet.tru h}nláp kiatákításárá. üzemeltetéséíe, a kutatás §zakmai
koncepciójának kialaldtásaiía. a Pr§jekttel kapc§§lalt}an felmerüh kikiitdetési, íéprézeBlációs kóltségek fedez€t€re
ro.ditotaa * 2013. éYi liimogatiist.

Az üzle évben Végzen tobt tevekenységek és programok bemutatása
A Píojekt cé'ja hogy módszertani szempontbóI vizsgáia annak 

'ehet6s€gét 
hogy a közalaarás§an ielenü(ezö

t€hetsé§ek kaizoktalásból íel§öot(lá!ásba ke.ülésÉr követöen hogyan lenné§ek a leghaték§nyat}t gn azo§osíthátóa&
megsr.Ólíthatóal( lr§gyan tudnának a legegyszerüfrben é5 legh3lékönyabt]an bekápc§olódní a íelsóakíatási
tehetséggondozá.st €. ezen t}elüt is kiemelten a tudományos diákköíi munkába- Á vizsgáat 3 íe.ldszel mindlráf§m
szereptöie - a krildó kózépiskola, é t}éfoqadó íelsaohatási lehelsé§ggndozó m§hety, valamint ma§a a leberséges
ciák@ e§y-egy .soportiának - megszólírása alapián tónénik

Kitöltő verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:1,6 Nyomtatva: 20l4.05.25 21.o9.o1



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 1 PK-I42

Támoqatási progíam elnevezése:
Andork3 Rudolí ktliatószoba kialakítii,§a csíkszeredát}an, határon iúli inlézmények
<önyvtá.ának tánogará.sa

Támogató megneVezése: Kéri Pharma csopofl, Andorka Kiss Judil

Támoqatás foríása:

központi költsé9Vetés !
önkormányzatiköltségvetéS !
nemzetkózi íorrás n
más gazdálkodó B

Támogatás idótartama: zo12,1§.$1 * an13.o§.3o.

Támogatási összeg: 3 ooo ooo

- ebből a tárgyéVre jutó összeg: 50o ooo

- tárgyéVben íelhasznált összeg: 5o0 o00

- tárgyéVben íolyósított összeg:
0

Támogatás típu5a: Visszatérítendő ! vissza nem térítendő ffi
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 97 a51

Dologi 4o2149

Felhalmozási 0

összesen: 500 o00

Támoqatás tárqyéVi íelhasználásának szöveqes bemutatása:

A t iJnégat ísból az Andoká Rud§rí P.§íes§zoí kiinyyhagyatékáfiak feld§lgozását segít6 3 kön!rvüáros száJ§nai
továt t}képzését, válamlnt a csík§zeíedai EMTE-n kia|atdrfit Andoíka kutatószot}a léüehozásáh9z 26 kón}ivtári polc és
pvábt}i 5 kutötóé§zlal bgszerzésétfinanszíroztuk

Az úzletl évt en végzett íobb tevékenysegek és programot( t emutatása
in teldolgozt3nuk az Andaíka Kiss Jüdal pí§fesszor asszon}.ról kap§tt minregy l.afi} kiadviányl Ezeket a
{ a megszok§tt inlÉzmények mellen {Nag)nárad, K8l§zsvár, Mal9svásárbely, Csíkszer+ala. Komárgm,
§z), 3 lij hatáíon ttili §krará9i intézménytÉz {Eperje§en a Magyar N}relv és lrodalom lntézer, a §yirral
in Falozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Ka. Magyá, !,lyelv és lrodalem Tánszélq ás a
$ányá Bél Máryás Tudemányegyetem Filalógiai Kar Hrrngaíisztika Tanszék} is sike.üh etjuíámunk
4én felavanák az E.délyi Magya, ?ud§mányegyeiem csík§zeredai k{rn
.fl Anddrká Rt doll-kulálószot áL

a támogatásunkkal
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