
 

 
  

 

                
 

ÉVES 
BESZÁMOLÓ 

2015 



 

ÉVES BESZÁMOLÓ TANDEM,n.o. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kidolgozta:  Mgr. Urbán Péter, PhD. a Ing. Borvák Mária 

Elfogadta  a szervezet kuratóriuma, 2016. 7. 8-án 

 

  



 

ÉVES BESZÁMOLÓ TANDEM,n.o. 2015 

 

 

 

 

 

A TANDEM nonprofit szervezet 2015. 

évi éves beszámolója  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalom 

 

Bevezetés 
A nonprofit szervezet szervei 2015-ben 
A 2015-ös évben végzett tevékenységek áttekintése 
A pénzügyek áttekintése  
Eszközök és források kimutatása a 2015. évre 
A 2015. évi bevételi és kiadási kimutatás  



 

ÉVES BESZÁMOLÓ TANDEM,n.o. 2015 

Bevezetés 
A 2015-ös év főként személyi változást és újítást hozott a szervezet életében. Az eredeti öt alapító 

közül kettő a távozás mellett düntött, mi pedig azzal a kihívással szembesültünk, hogy miként tudjuk 

majd őket pótolni. A kuratórium megújítása meleltt döntöttünk: három tagról ötre bővítettük, ebből 

négy új tag megválasztásával. A Nitrai Kerületi Bírósággal folytatott konzultációt követően a 

szervezet alapszabályát is módosítottuk. Ezt követően első ízben fogadtunk két önkéntest, az Európai 

Önkéntes Szolgálat (EVS) révén, akik fél évig voltak velünk. Nyáron Trénereket képeztünk a Képzői 

Kör csapatába, amelyet öt új taggal bővítettünk. Az év végén szakmai vezetőnk, Molnár Kriszta szülési 

szabadságra ment, ésőt pozíciójában Borvák Mária volt külsõ munkatársa váltotta fel. 

A személyi változások nem akadályozták a szervezet tevékenységét, éppen ellenkezőleg: az új arcok 

új lendületet hoztak. Kínálatunkat egy új témával bővítettük, mégpedig a középiskolás diákok 

vállalkozói kézségeinek fejlesztésável.  Az év folyamán inspiráló képzéseket tartottunk 

középiskolások számára ebben a témában is, nem csak belföldön, hanem külföldön is (Románia, 

Ukrajna, Szerbia, Magyarország), valamint egyhetes tábort szerveztünk 60 hallgató és 18 tanár 

részvételével. 

Azonban nem felejtettük el a "régi témáinkat" sem, így 2015-ben üt iskolában rendeztük meg „Hova 

tovább?” elnevezésű pályaválasztási programunkat, amely rekornak minősül. Módszertani 

workshopokat szerveztünk tanárok számára, de folytattuk az idős emberek élettörténeteinek 

gyűjtését is, amelyeket könyv formájában kiadtunk. A 2015-ös évben végzett további 

tevékenységeinekt a vonatkozó fejezetben foglaltuk össze. 

Milyen volt a 2015-ös év a TANDEM számára? Nagy változások és újítások éve volt ez az év, ami a a 

szervezet felépítését illeti, az általunk nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. Azt, 

hogy ez sikerül-e, megmutatják az előttünk álló évek. 

 

Mgr. Urbán Péter, PhD. 

a TANDEM,n.o. igazgatója 
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A szervezet hivatalos és nem hivatalos szervei 2015-ben  

Az alábbiakban foglaljuk össze a TANDEM, n.o. szerveiben bekövetkező változásokat. 

Törvény alapján létrehozott szervek: 

 Igazgató: személyében nem történt változás, a pozíciót továbbra is Mgr. Urbán Péter, PhD. 

tölti be, csupán lakcíme változott az alábbiak szerint (régi cím: Husiná 109, 985 42, új cím: 

Vnútorná okružná 176/9, 945 01 Komárno). 

 Könyvvizsgáló: nem történt változás, a pozíciót továbbra is Till Tímea tölti be. 

 Kuratórium: A legnagyobb vűltozás a kuratórium szervezetében következett be, ugyanis 

a háromtagú kuratóriumot öttagúra bővítettük.  2015.9.11-től a kuratórium öttagú: Mgr. 

Rabec István, elnök, Buzgó Éva, Tokár Géza, Ing. Esse Bálint, Vargha Melania. 

A múlt évben a Kuratórium kétszer ülésezett. Valamennyi ülésen teljes volt a létszám, az igazgató és 

a könyvizsgáló jelenlétével. 

 

 

A szervezet belső szabályzata alapján működő, nem hivatalos szervek: 



 

ÉVES BESZÁMOLÓ TANDEM,n.o. 2015 

 Szakmai vezető: Molnár Kriszta szakmai vezetőt, aki anyasági szabadságát tölti pozíciójában, 

Borvák Mária váltotta fel, aki ezt megelőzően külső koordinátorként tevékenykedett. 

 Külső szakemberek: a csapathoz csatlakozott Szabó Eszter (2015 márciusától) 

 Képzői Kör: Zachar Erika és Molnár Kriszta anyasági szabadságra mentek. 

 

 

 

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

többségével elfogadta. A szervezet 2015. évi éves beszámolóját a könyvizsgáló is megvizsgálta, 

kifogásokat az éves beszámolóval szemben nem emelt.  
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A 2015-ben végzett tevékenységek áttekintése 

A 2015-ös évben is kínáltunk szemináriumokat és képzéseket különböző célcsoportnak, 

különböző témakörökben. Tevékenységeinket három fő területre terjednek ki: 

 

1. Nem formális képzés az oktatás területén (az általános iskoláktól az egyetemekig) 

2. Szervezet és közösségfejlesztés 

3. Pályaválasztás és jövőtervezés 

Míg az első két területet a célcsoport alapján határozzuk meg, a harmadik terület tematikus. Mivel 

átfogó témánk a jövő tudatos tervezése, ezért a témában folytatott összes tevékenység egy külön 

kategóriát alkot. 

 

 

 

Ha tematikákjuk alapján szeretnénk kategorizálni a szervezet tevékenységét, azt az alábbiak szerint 

tehetjük meg: 

1. Szervezet és közösségfejlesztés 

2. Tematikus képzések 

3. Pályaválasztás és jövőtervezés 

4. Önismereti képzések 

20%

57%

23%

Képzéseink tematikus megoszlása 
2015-ben

Rozvoj komunít a organizácií

Neformálne vzdelávania v oblasti školstva

Výber povolania a plánovanie budúcnosti
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A három területen végzett tevékenységeink áttekintése: 

Terület A program megnevezése 
A megvalósítás 
helyszíne 

Célcsoport életkor 
alapján 
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Dinamitportál – diákömkormányzati tagok portálja - középiskolás diákok 

Az osztályfőnök szerepe – szeminárium a nyitrai 
UKF hallgatói számára 

Nyitra tanulók 

Az élet játék- workshop  Alistál pedagógusok 

Az élet játék- workshop  Bős pedagógusok 

Az élet játék- workshop  Szőgyén pedagógusok 

Virtuális Intim Zóna- biztonságos internethasználat Rimaszombat alapiskolás diákok 

Virtuális Intim Zóna- biztonságos internethasználat Rimaszombat középiskolás diákok 

Vállalkozói képességek fejlesztése Karva középiskolás diákok 

Vállalkozói képességek fejlesztése Kassa középiskolás diákok 

Vállalkozói képességek fejlesztése Zenta (Szerbia) középiskolás diákok 

Vállalkozói képességek fejlesztése Bečej (Szerbia) középiskolás diákok 

Vállalkozói képességek fejlesztése Dunaszerdahely középiskolás diákok 

Vállalkozói képességek fejlesztése Deva (Románia) középiskolás diákok 

Vállalkozói képességek fejlesztése 
Sfantu Gheorghe 
(Románia) 

középiskolás diákok 

Vállalkozói képességek fejlesztése 
Miercurea Ciuc 
(Románia) 

középiskolás diákok 

Vállalkozói képességek fejlesztése Cluj Napoca (Románia) középiskolás diákok 

Vállalkozói képességek fejlesztése Lendava (Szlovénia) középiskolás diákok 

Vállalkozói képességek fejlesztése Pécs (Magyarország) középiskolás diákok 

Vállalkozói képességek fejlesztése Pécs (Magyarország) felnőttek 

Csapatépítés tanárom számára Veľké Ludince felnőttek 
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Virtuális Intim Zóna – 
a biztonságos internethasználattal 

kapcsolatos képzésnek a rimaszombati 

Tompa Mihály Református Gimnázium 

adott otthont, ahol az iskola 

diákönkormányzatának tagjaival 

dolgozhattunk. A diákok feladata nem 

csupán a témában történő elmélyedés 

volt, hanem a projekt keretén belül 

megszerzett ismeretek terjesztése is, 

általuk, iskolájuk részére szervezett 

rendezvény keretén belül. 

Kijelenthetjük, hogy ez volt az egyik 

legsikeresebb projektünk, melynek 

keretén belül rendkívül elkötelezett 

diákokkal találkoztunk. A projektet az 

Orange Alapítvány támogatta. 

Labirintus Udvar – egyhetes tábor Gombaszögi Nyári Tábor – az idei évben 

egyhetes programot szerveztünk önismereti, jövőtervezési ésmentálhigiénés témakörben. Ezen 
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program keretén belül már második alkalommal fogadták el meghívásunkat olyan ismert 

személyiségek, mint prof. Dr. Bagdy Emőke, vagy Pál Ferenc.  

 

Terület A program megnevezése 
A megvalósítás 
helyszíne 

Célcsoport életkor 
alapján 
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Labirintus Udvar – egyhetes tábor  Krasznahorkaváralja felnőttek 

Workshopy na deň detí v rámci programu Komálom Komárom 
felnőttek, 
alapiskolás tanulók 

Életmesék - Rozprávky zo života, publikácia Rimaszombat 
felnőttek és 
nyugdíjasok 

Rozvoj organizácie pre Nadáciu Pálferi Budapest felnőttek 

T4T: Tréning trénerov Karva felnőttek 

Közösség ereje - Sila komunity - výskum - felnőttek 

Adventný workshop v Komárne Komárom alapiskolás tanulók 

Rozvoj organizácie Študentskej siete Bátorkeszi felnőttek 
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Terület A program megnevezése 
A 
megvalósítás 
helyszíne 

célcsoport 
életkor alapján 
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Hova tovább? – pályaválasztással kapcsolatos egész napos program 
Lendava 
(Szlovénia) 

alapiskolás és 
középiskolás 
diákok 

Hova tovább? – pályaválasztással kapcsolatos egész napos program Somorja 
középiskolás 
diákok 

Hova tovább? – pályaválasztással kapcsolatos egész napos program Érsekújvár 
középiskolás 
diákok 

Pályaválasztással kapcsolatos módzsertani workshopok 
pedagógusok számára 

Somorja felnőttek 

Hova tovább? – pályaválasztással kapcsolatos egész napos program 
Komárom 

középiskolás 
diákok 

Hova tovább? – pályaválasztással kapcsolatos egész napos program 
Muzsla 

alapiskolás 
diákok 

Jövőtervezéssel kapcsolatos képzés diákok számára Komárom 
középiskolás 
diákok 

 

 

 



 

ÉVES BESZÁMOLÓ TANDEM,n.o. 2015 

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a pályaválasztással kapcsolatos munkánk ismételten 

elismerésben részesült az Euroguidance centrum által, Jozef Detek, valamint a Slovenská akademická 

asociácia pre medzinárodnú spoluprácu  (SAAIC) személyében: 

"Kedves igazgató Úr, 

engedje meg, hogy hálámat fejezzem ki a TANDEM, n.o. nonprofit szervezetnek főként a dél-

szlovákiai magyar tannyelvű alapiskolás és középiskolás diákok pályaorientációs tanácsadása és 

képzése területén kifejtett hosszűtávú és sikeres tevékenységéért A szóban forgó tevékenység 

jelentősen hozzájárul a diákok oktatási helyzetének és későbbi foglalkoztatási tevékenységének 

javulásához. Úgyhiszem, hogy tevékenységük a jövőben is fejleszteni fogják  e célcsoport javára. ” 

 

További információ és fotódokumentáció a tevékenységeinkről a www.tandemno.sk.  weboldalon 

érhető el. 

http://www.tandemno.sk/
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Pénzügyi áttekintés 

 

Bevételek és előírányzatok: 

Állami és határontúli állami támogatás ........................................... 19 388, 00 € 

Szolgáltatás nyújtásából ......................................................................... 45 915, 00 € 

Társasági adó ..................................................................................................... 423,00 € 

Összesen: ...................................................................................................... 65 423, 00 € 

 

Felhasznált források: 

A szolgáltatásnyújtással kapcsolatos költségek ............................ 32 260,00 € 

A szervezet működési költségei ........................................................... 21 705,00 €  

Bérek, biztosítás és járulékok ................................................................ 3 704, 00 € 

Szociális Alap ................................................................................................ 1 854, 00 € 

Összesen ........................................................................................................ 59 523, 00 € 

 

A bevételek és a kiadások közti különbség  

A bevételek és a kiadások közti különbség 5 900 €, amely 5 900 € nyereséget jelent. 

A szervezet 2015. 12. 31. napján jegyzett tőkét nem tart nyilván. 
 
AUDIT 
 
A Szlovák Köztársaság Kormányának képviseletében eljáró hivatala "A nonprofit szektor 

átláthatóságának és a nonprofit szervezetek által a nem kormányzati szervezetek akkreditációs 

mechanizmusa által nyújtott szolgáltatások minőségének növelésére" elnevezésű nemzeti projekt 

keretén belül ingyenes könyvvizsgálatot kérelmeztünk, amelynek helytadtak. Az elkészített független 

könyvvizsgálói jelentés az alábbiakban olvasható. 
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2015. évi eszközök és források kimutatása 
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A 2015. évi bevételi és kiadási kimutatás

 

 

Kelt Komáromban, 2016.06.29. napján                     Aláírás:      
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TANDEM,n.o. 

Székhely: Mesačná 521/10, 945 01 Komárno 

Iroda címe: Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 

Tel: +421 907 509 619 / E-mail: tandemno@tandemno.sk 

Web: www.tandemno.sk / Facebook: www.facebook.com/tandemno 

mailto:tandemno@tandemno.sk
http://www.tandemno.sk/
http://www.facebook.com/tandemno

