Közhasznúsági melléklet
1. A szervezet azonosító adatai
név:

Tempus Közalapítvány

székhely:

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

bejegyző határozat száma:

Pk.60336/1996/3, 1996.05.23.

nyilvántartási szám:

6170

adószám:

18154180-2-42

képviselő neve:

Czibere Károly

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A magyar szakképzés, oktatás és kutatás-fejlesztés nemzetközi kapcsolódásának, az európai integráció gondolatának és
Magyarország EU-tagságából adódó kötelezettségeinek, feladatainak végrehajtása, az ezzel járó kihívásoknak való megfelelés
előmozdítása és támogatása. A magyar szakképzés, oktatás és a kutatásfejlesztés keretein belül az egyenlő esélyek és hozzáférés
előmozdítása, illetve a társadalmi előítéletek elleni küzdelem elősegítése.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:

A közalapítvány által kezelt EU-s és hazai forrásokból megvalósuló programok

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
Tanulók, hallgatók, tanárok, oktatók, oktatási szakemberek, fiatalok és ifjúsági szakemberek, kis- és középvállalkozások, fogyatékkal
élők.
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Mintegy 41.400 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A támogatási programokban részt vevők nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatása révén a magyar oktatás, szakképzés,
ifjúságügy és kutatás-fejlesztés európai felzárkózásának és kapcsolódásának elősegítése.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
adatok E Ft-ban
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Induló tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Tárgyévi eredmény vállalkozási tev-ből
Összesen:
Összesen:

Vagyonelem értéke*
23 702
194 904
585
704
219 895
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Felhasználás célja
Közalapítvány működtetése
Közalapítvány működtetése
Közalapítvány működtetése
Közalapítvány működtetése

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Továbbutalt támogatások a Közalapítvány által kezelt programokban
Összesen:

2018.12.31. (1)
15 556 104
15 556 104

adatok E Ft-ban
2019.12.31. (2)
17 614 044
17 614 044

2018.12.31. (1)
12 350
12 350

adatok E Ft-ban
2019.12.31. (2)
13 560
13 560

2018.12.31. (1)
17 716 879

adatok E Ft-ban
2019.12.31. (2)
20 057 932

38

44

2 379 989

2 629 630

15 336 852
17 716 026
1 272 034
17 706 457
853

17 428 258
20 056 643
1 507 430
20 056 097
1 289

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Felügyelő bizottsági és kuratóriumi tagok tiszteletdíja
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

1.) Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
-> mutató tartalma:

Igen

[összes bevétel (2018.12.31.) + 2019.12.31.)] / 2 > 1.000.000 Ft

2.) Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
-> mutató tartalma:

Igen

tárgyévi eredmény (2018.12.31.) + 2019.12.31.) >=0 Ft

3.) Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
-> mutató tartalma:

Nem

{[személyi jellegű ráfordítások (2018.12.31. + 2019.12.31.) - vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen: (2018.12.31. + 2019.12.31.)] / összes ráfordítás (2018.12.31. + 2019.12.31.)}>=0,25
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Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

1.) Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]
-> mutató tartalma:

Nem

kiutalt SZJA (2018.12.31. + 2019.12.31.) / korrigált bevétel (2018.12.31. + 2019.12.31.) >= 0,02

2.) Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
-> mutató tartalma:

Igen

közhasznú tevékenység ráfordításai (2018.12.31. + 2019.12.31.) / összes ráfordítás (kiadás)
(2018.12.31. + 2019.12.31.) >= 0,5

3.) Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]
-> mutató tartalma:

Nem

a szervezet munkájában közreműködő önkéntesek száma (2018.12.31. + 2019.12.31.) / 2 >= 10 fő

Budapest,
2020. április 24.
Czibere Károly
Tempus Közalapítvány
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