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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI. törvény 26. ő c)
szerint): tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
Ennek érdekében az Egyesület célja, hogy anyagi lehetőségeihez mérten szakmai-, oktatási-,
ismeretterjesztő-, turisztikai- és egyéb kapcsolódó rendezvények szervezésével biztosítsa az Egyesület
tagjainak és támogatóinak szakmai fejlődését, idegen nyelvtudása gyarapítását és gyakorlásának
lehetőségét.
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden más állami-, társadalmi és
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes
működését és céljainak megvalósítását.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Szakmai, gazdasági érdekképviselet
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szakmai, gazdasági érdekképviselet

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú
tevékenységet végzi (1997. évi CLVI. törvény 26.ő c)
szerint

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

A tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

50

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Tudományos tevékenység kapcsán kiemelhető eredmény, hogy egyesületünk kidolgozott egy speciális
képzési programot a Magyar Coachszövetség és az IACM Üzleti Akadémia felkérésére az általuk
indítandó Business Coaching, Interim Menedzser, és Modern Üzleti Tudományok Menedzsere
képzésekhez. A programot egy 150 fős tudományos konferencia hallgatósága előtt személyesen is
prezentáltuk. Kidolgoztunk továbbá egy rövidített képzési programot azon cégek, intézmények
számára, akik egyesületünket felkérik -különféle témában- fél vagy 1 napos szakmai előadás tartására.
E területhez köthető azon szakmai elismerés alapítása, melyet egyesületünk havi rendszerességgel
olyan szolgáltatók felé ad át , akik a protokoll területet magas színvonalon segítik szolgáltatásaikkal és
vendégközpontú szemléletükkel (pl.szállodák, éttermek, ajándékkészítők stb.), és tevékenységükkel
hozzájárulnak a pozitív országkép megőrzéséhez is.
Oktatási tevékenység területén egyrészt külső szervezetektől kaptunk oktatási felkérést, másrészt
jelentős hangsúlyt fektettünk saját tagjaink belső képzésére, szakmai ismereteik bővítését célzó
előadások tartásával. E szakterülethez tartozik azon kezdeményezésünk, hogy tagjaink részvételével
önálló jegyzet készült, mely jelenleg szerkesztés előtti állapotban van.
Egyesületünk erkölcsi támogatásával és tagjaink személyes közreműködésével valósult meg a
Budapesti Kommunikációs Főiskola által meghirdetett Országos Középiskolai Protokoll Verseny,
melyen a legjobb csapat egyesületünk különdíjában részesült.
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3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Felhasználás célja

Vegyonelem
értéke

Egyéb anyagköltség

55 Virág, temetésre
51 Nochi Kft.
57 Tagdíj

Utazási költség
OICP
Irodaszer, nyomtatvány
Reprezentációs költségek
Szállítás, rakodás költségei
Reklámköltségek
Postaköltség
Könyvelés és adminisztratív költségek
Egyéb igénybevett szolgáltatás költségei

Részvételi díj
Pénzügyi befektetések költségei
Különféle egyéb költségek
Összesen:

32
37
12
10
9
427
3
13
3
50
50
58
22
3
892

Bélyegző, tintapatron és egyéb irodaszer
költségei
Vendéglátás költségei
Internetes tárhely díja
Tagtársak számlájának postázása
Éves könyvelési díj és egyéb admin. ktg.
Nyomtatás
Webtárhely szolgáltatás
Gravírozás költsége
Honlap építés
Lions Club
Egyéb költségek
Bank és számlavezetési díjak
Wekerle alapkezelő

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Nincs adat megadva.

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Nincs adat megadva.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző év

828

Tárgyév

1 175

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
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-3Előző év

Alapadatok (1000HUF)

Tárgyév

támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)

0
1 158

0
892

0
1 158
- 330

0
892
283

0
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ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

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

X

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

X

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

X

1 002
-47
0.00

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

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

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

X
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