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1. Bevezetés 

 

 

Szervezetünk szempontjából 2009 nagyon fontos év volt, mivel a TANDEM, n.o. a nonprofit 

szervezet 2009. szeptember 08-án jegyezte be a Pozsonyi Kerületi Hivatal OVVS-

23861/286/2009-NO nyilvántartási szám alatt, az alábbi gazdasági tevékenység végzésére: 

közhasznú szolgáltatás nyújtása, különös tekintettel a szellemi és kulturális értékek 

létrehozására, fejlesztésére, védelmére, helyreállítására és bemutatására, valamint a környezet 

védelmére, a közegészségügy, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok 

védelmére: 

 kulturális és társadalmi rendezvények, beszélgetések, viták, találkozók, kiállítások és 

prezentációk szervezése, 

 szemináriumok, képzések, iskolázások szervezése, 

 további kutatási, műszaki-tudományos és információs szolgáltatások nyújtása az 

internettel kapcsolatos információs szolgáltatásokra összpontosítva, annak érdekében, 

hogy a fentiekben megjelölt tevékenységekkel kapcsolatban információt nyújtsunk. 

 

A mottónk a TANDEM fennállásának harmadik évében: „váljunk szakemberekké“.  

Ennek a mottónak a szellemében számos szemináriumot, tréningeket szerveztünk különböző 

korosztályok számára, különböző témakörben. A 2012-es év értékelése során örömmel 

állíptottuk meg, hogy a 2012-es év  jelentős mértékben hozzájárult küldetésünk teljesítéséhez, 

azaz ahhoz, hogy 

 

az egyének, csoportok és szervezetek fejlesztése alternatív módszerek alkalmazásával és az 

értékek közvetítése révén, ezáltal erősítve önbizalmukat, önértékelésüket és személyes 

felelősségüket. 

 

2. A 2012-ben végzett tevékenységek áttekintése 

 

Az egész évben számos szemináriumot és tréningeket tartottunk Szlovákia egész területén, 

különböző korcsoportok számára. A nagyobb áttekinthetőség érdekében ezeket a 

rendezvényeket egy összefoglaló táblázatban összegeztük: 

 
  

A rendezvény 
elnevezése 

A megvalósítás 
helyszíne 

A megvalósítás formája Célcsoport 

DiNaMit Palást a diákönkormányzat fejlesztése Középiskolások 

DiNaMit Palást együttműködés Pedagógusok 

DiNaMit Kassa a diákönkormányzat fejlesztése Középiskolások 



 

 

DiNaMit Rimaszombat a diákönkormányzat fejlesztése Középiskolások 

DiNaMit Komárom a diákönkormányzat fejlesztése Középiskolások 

DiNaMit Nyitra a diákönkormányzat fejlesztése 
Középiskolások és 
pedagógusok 

KaTa Komárom munkaerő-piaci orientáció Főiskolások 

KaTa Komárom munkaerő-piaci orientáció Főiskolások 

PPG Érsekújvár csapatépítés Középiskolások 

 
GEMER Tornaalja keresleti elemzés 

Középiskolások és 
pedagógusok 

GEMER Fülek 
keresleti elemzés Középiskolások és 

pedagógusok 

GEMER Rimaszombat 
keresleti elemzés Középiskolások és 

pedagógusok 

GEMER Rimaszombat a diákönkormányzat fejlesztése 
Középiskolások és 
pedagógusok 

TATK Dunaszerdahely munkaerő-piaci orientáció Oktatók 

Az életjáték! Komárom 
 
módszertani képzés Pedagógusok 

MCM - KN Komárom munkaerő-piaci orientáció Középiskolások 

SJG Komárom tolerancia-érzékenyítés Középiskolások 

JUGYIK Nyitra szervezetfejlesztés Önkéntesek 

DiNaMit Palást A diákönkormányzat fejlesztése Középiskolások 

DiNaMit Palást együttműködés Pedagógusok 
 

 

Információs szolgáltatásokat főként az interneten keresztül nyújtottunk.További információk, 

tevékenységeinkről készült fotódokumentáció a www.tandemno.sk weboldalon érhető el. 

http://www.tandemno.sk/


 

 

3. A nonprofit szervezet szervei 
 

 

A TANDEM, n.o. szerveiben nem történt változás, a kuratórium tagjai és a könyvvizsgáló 

hivatalban maradtak. 

 

 

A kuratórium tavalyi évben négyszer ülésezett. Minden ülésen teljes volt a létszám, valamint 

azokon részt vett az igazgató és a könyvvizsgáló is. 

 

A kuratórium megvitatta a TANDEM, n.o. éves beszámolóját, és azt a szavazatok abszolút 

többségével elfogadta. A szervezet 2012. évi éves beszámolóját a könyvizsgáló is megvizsgálta, 

kifogásokat az éves jelentéssel szemben nem emelt.  

 



 

 

 

4. Pénzügyi áttekintés 

 

Bevételek és előírányzatok: 

Állami alapítványtól származó támogatás ............................ 8 140,00 € 

Határontúli állami támogatás .................................................. 537,38 € 

Szolgáltatásért kiállított számla ......................................... 13 531,40 € 

Adományok ......................................................................... 2 010,00 € 

Banki kamat .............................................................................. 1,25 € 

Adófelajánlásból származó 2% .................................................. 0,00 € 

Összesen: ......................................................................... 24 220,03 € 

 

Felhasznált források, pénzügyi eszközök: 

A szervezet számlavezetési díja ............................................. 105,07 € 

A szolgáltatásnyújtással kapcsolatos költségek ................. 13 169,80 € 

A szervezet administrációs költségei ...................................... 552,68 €  

Megbízási díj ....................................................................... 2 374,92 € 

Alkalmazottak bére .............................................................. 1 406,08 € 

Járulékok (Szociális Biztosító) ................................................ 637,38 € 

Járulékok (Egászségügyi Biztosító) ........................................ 249,20 € 

Jövedelemadó ........................................................................ 694,38 € 

Iroda .................................................................................... 5 719,14 € 

Összesen .......................................................................... 24 908,65 € 

A személyes közreműködést igénylő feladatokat önkéntesek látták el. 

 

A bevételek és a kiadások közti különbség 

A bevételek és a kiadások közti különbség 688,62 €, amely 688,62 € veszteséget jelent. 

 

A szervezet 2012.12.31. napján jegyzett tőkét nem tart nyilván.  

  



 

 

 
5.  A 2012-es év adományainak, hozzájárulásainak és jövedelmeinek áttekintése 

Név: TANDEM, n.o. 
 

S.sz. Forrás Adomány Hozzájárulás Bevétel Megj. 

1 Banki kamat     1,25 €   

2 Mészáros Tímea adománya   10,00 €     

3 Hodossy Zoltán adománya   2 000,00 €     

4 
Diákhálózat - Študentská sieť - WS 
DiNaMit 

    550,00 €   

5 
Diákhálózat - Študentská sieť – 
szeminárium a vezetők részére 
DiNaMit 

    2 050,00 €   

6 
Selye János Egyetem – 
karriertervezési szeminárium 

    5 080,00 €   

7 Spoločnosť Istvána Cornidesa     1 418,00 €   

8 
Diákhálózat - Študentská sieť – 
DiNaMit iskolázás 

    3 403,40 €   

9 
Diákhálózat - Študentská sieť – 
promóciós füzetek DiNaMit 

    320,00 €   

10 
Ipari Szakközépiskola Komárom – Az 
élet játék 

    130,00 €   

11 
Dunaszerdahelyi Magángimnázium - 
„Mesterségem cíMerre” 

    450,00 €   

12 
Jugyik – önkéntesek képzése, 
iskolázása 

    130,00 €   

13 
Kormány - DiNaMit kiadvány 
publikálása 

  3 340,00 €     

14 
Bethlen Gábor Alapítvány-  
Felszállópálya 

  537,38 €     

15 Kormány – Gömöri tábor   2 800,00 €     

16 Kormány – „Mesterségem cíMerre”   2 000,00 €     

  Összesen   10 687,38 € 13 532,65 €   

 
 
 
 
Kelt: Dunaszerdahelyen, 2013. 06. 01. napján            
 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 


