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Szervezet neve:

HATÁRoKoN TÚLl MAGYARSÁGÉRT ALAPírvÁnv

Az egyszerűsített éves beszámo|ó
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egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-1'42
I

Szervezet neve:

TÁRoKoN TÚL| MAGYARSÁGÉRT ALAPíTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
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3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3'1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
jogszabá|yhe|y:
3.2 KÖzhasznú tevékenysé9hez kapcso|ódó kozfeIadat,

1991.évi XX'tv.121 sa.b.pont, zoLL.évi

3.3 Közhasznú tevékenység céIcsoportja:
3.4 KözhasznÚ tevékenységbő| részesülők létszáma:
3.5 KÖzhasznú tevékenység ÍŐbb eredményei:

etskkel történó egyÜttmt,ikö

mí szsrveu
ffilít€ttterÜlétenmüköt|ótársádalrnlszgrveueIsKKg|f{.,|l'El|t,EEl}uu|1ruBv'
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszeriÍsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vw-t+z
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Szervezet neve:

TÁRoKoN TÚLl MAGYARsÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
7. KÖzhasznú jogál|ás megá|lapításához

szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)
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A kettős könywÍtelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közhááznni?gi melléktete

Támogatási program e|nevezése:

Kózmt|velodés és Népmű

Önkormányzati kÖ|tségvetés

Támogatás forrása:

Kol |ég i u ma 360710l,441.

E

!

!

Támogatás időtartama:
Támogatási ösSzeg:
- ebbő| a tárgyévre jutó

Támogatás típusa:

összeg:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részIetezése jogcímenként

Támogatás tárgyévi feIhaszná|ásánax szoveg.s bemutatása,
enységénekfi eé|ja' h9s".v elo-seo
a ku|túra ktizvetitö es teJl-eszro elakclzeive|, t".tg-a.,á. i""áililv"egál
Íolyamatos'am több mint két
végri egytiürnűködésben a határom túli és hazai kultúrátis civil;;;á';ffklLj.#';fiL-'x'Ji;"#-T

yázati tárnogatás ehetőv:
milag sokrétfi módon va|ósÍthana mbg. n támogatás ugya;1isak hozzájáiult az
event€Hegszgrveuett
ran.tú|i magyar réqióh} kultúrá|is konflrencia len'onyclításehaz a kuttúrá|is
inÍormációcseréhez
I

éséhez.
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Szervezet neve:

HATÁRoKoN TÚL| MAGYARSÁGÉRT ALAPÍrvÁruY
Támogatási pro9ram e|nevezése:

\

xx|ll'

lNatáron Tú|i Magyarok Fesztivá|jának megrendezése

vKA . K{'z

Támogató megnevezése:

m üvel

odés és NépmÜvészet

központi kö|tségvetés
Önkormányzati kÖltségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdá|kodó
104.Ü9.

Támogatás időtartama:
Támogatási Összeg:

|

ína 3607,g1"604

m

!
!
!

500 000

ebből a tárgyéVre jutT Összeg:
. tárgyévben feIhaszná|t

11. . u$14.üt}. 17.

Ko| ég i u

összeg:

. tárgyévben fo|yósított Összeg:

300 000
ö00 000

600 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendó

m

Tárgyévben feIhaszná|t összeg részIetezése jogcímen ként
Személyi
Dologi
FeIha|mozási

Összesen:

0

600 000
)

i00 000

Támogatás tárgyéVi feIhaszná|ásának sz<iveges bemutatása:
{ pécsi s:ékhe|yti Határokon Túli Magyarságért Alapíwány a ..XXll!. }datáron rúli r'aágyarCIk FesutÍvá|jának
negr*ndezé. séhez a pályázati támo.gatás jelentós ménékb.en hozaájárult és |ehetóvé tette, ho.gy Kárpát medence
<ultrirális és Íolklór kincsét a magyarsági közönség is megismerh*ssg.

AZ UZreIl evoen Vegzen

TODD

teveKenysegeK es programok bemutatasa

régióiból érkezett néptánc és nÉpzen*i csoportok baranyai te|epüléseken mutatkolták be, va|emint
*gy müvászeti gála kar*tében a pécsi Zsolnay-n*gyedb'en. A fesztívál keretéb,en több kiá|lítás, ismeretterje*ztő e|tiadág,
A Kárpát*me.dence

cézm{iveg Íog|a|kozás, iroda|mi est gazdagította a 2o14.évl rendezvénysorozátot.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1'42
Szervezet neve:

nerÁRoxoru rÚlt unovnRsÁoÉRt etepírvÁruv
Támogatási program eInevezése:

/I

amogato megnevezese:

I

rÁn-xÁzntx-xÁznn
DEKFEJLESZTE SI

M I FJISZTEFIIT,'M

központi kö|tségvetés
Önkormányzati kÖ|tségvetés

Támooatás forrása:

más gazdá|kodi
1014.01.01.

Támooatás időtartama:
I

amogarasr osszeg:

-

!

n

nemzetközi forrás

-

E

2014.08.31.

!

zaa4 Lzo

ebből a tárgyévre jutó Összeg:
tárgyévben felhaszná|t Összeg
tárgyévben folyósított tsszeg:

?884 L20
:

2884 L20

2484 L20

Támogatás típusa:

visszatérítendŐ

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben feIhaszná|t összeg részIetezése jogcímenként
Személyi

0

Dologi

2 461, zLO

FeIhaImozási

422gLO

Osszesen:

2884 r20

Támogatás tárgyévi feIhaszná|ásának szöveges bemutatása:
\ rninisetériurni támogatás lehetsvé tene, hogy a j*nuár és augusetus hónap k{'Iött szgrvéEgtt "TAR.HAZFIÜL.HAZRA"
:ímü kiá|lírás keretében * Kárpiít-nredance ttibb magyar te|eprÍ|ésénbemutathattuk a magyar nerRz€t ktiz'ss kinses.tárá.
tak néhány jelent{is dokumentumát' tárgyi emlékét'

AZüz|éti évbénVégzett fÓbb tevékenységek és programoK bemutatasa

ffiixialilúsarna9yar'i|leweabaranyaiértéktárbanisszereplömüvészetialkotá9okat

rrutatta lre a Kárpát.Ífrgdenct régió telep{ilésein. Az értéktárban is dokumentá|t baranyai népmÍivéxetmesterei és
tézmÜvései$taí a|kotott tárgy*[, szel|emi értékekjelentős mértékben szolgálták a határon tú|i magyar kcizösségek
<ultúrális gyarapodásá1 seqitették az é'rtékek mentén srervez{ii,dÓ nemzeti BgyÜttm{iködést.

Kitö|tő verzió 2.65'0 Nyomtatvány verzió
:
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A kettős könywitelt vezető eeyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I vw-t+z
i

Szervezet neve:

Támogatási pro9ram e|nevezése:

' Mesé|d e| gyermekeidnek"..a tl
rseményeire va|l emlákezés sorozat.

Támogató megnevezése:

!IINISZTERELNOKSEG
ktzponti kö|tségVetés
tnkormányzati kÖ|tségvetés

Támogatás forrása:

nemzetkÖzi forrás

más gazdálkodó

Támogatási tsszeg:

z 500 000

ebbő| a tárgyévre jutó Összeg:
tárgyévben feIhaszná|t összeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

!
!
!

!$l4.janué'r t. . zo14' decémber 31.

Támogatás időtartama:

-

m

2 s00 000

2 500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

Vissza nem térítendő

m

Tárgyévben feIhasznált összeg részIetezése jogcímenként
Szemé|yi
Dologi

2 500 000

FeIhaImozási

Osszesen:

2 500 000

Támogatás tárgyévi fe|haszná|ásának szöveges bemutatása:
'MESELD EL A GYERMEKEIDNEKI"
negszervezése a kózponbti pá|yázati támo,gatásnak kiiszÖnhetóen * figyelemtelrltto *?,arrn és tarta|mas
:ordozva va|ósuIhatott m9g'-| Civit A|ap támogatásának kii'rretkezm*n}árcnt n**o'*i i megemtékezrí e|tmeket
eseményekn
"tanem * hoezájuk

kapcsolödl ezakmai beszé|getések, kőnyv és fi|mbemutatók tctték emlékezetessé és aktuálissá a

.émaktirró! vató treszé| getéseket.

ve9

IeVeKenysegeK es progÍamoK bemutatasa

'MESELD EL A GYERMEKEIDNEKI', a Holokausz
riínyitották a ligyelmet az emlékév"tizenetére.. és kezdeményeáex a rendezvényeken tú!mutatr ueszé|qetéseket,
rigszaemlékezéseket, mint *gy tsrténa|mi mementókónt. A pórgramgkban tart*|mas egyÜttmtikÖtlés va|ósulhatolt még

l kiá|lltás he|yszÍnein.

Kitö|tő venió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.06.01

1

0.41.55

;l.{*11},{th',

Y íl',

i.

*+*
ri:ip'
ffi

ili

$'
j

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-I42
l

Szervezet neve:

HATÁRoKoN TÚLt MAGYARSÁGÉRT ALAPírvÁruv
Támogatási progÍam e|nevezése:
Támogató megnevezése:

{r AlapÍnrány és a Panngn Magyar }|áza tevékenységeihez, programjaihoz és

niiködási kii|tgégei heI.
3arenya Megyei onkormányzat

Támogatás forrása:

kÖzponti kö|tségvetés

!

önkormányzati kÖ|tségvetés

B

nemzetközi forrás
más gazdá|kodó
Támogatás időtartama:

2014.01.01. - 2014.12.31.

Támogatási összeg:

800 000

- ebbő| a tárgyévre

juti összeg:

tárgyévben fo|yósított összeg:

!
!

800 000

tárgyévben ÍeIhasznált Összeg:
-

356-,201'4

800 000
800 000

Támogatás típusa:

ViSszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Szemé|yi
Dologi

D

800 000

FeIha|mozási

0

Osszesen:

800 000

Támogatás tárgyéVi felhaszná|ásának szöveges bemutatása:
t Barany Megyei Onkormányz*t évek Tta támogatja a Harárokgn Tú|i Magyarságán Á|ap|wány tevékenységétés a
'ánngn Magyar Ház rnűkt'dését..A támogatásnak ktiszrinhetöen a Pannon Magyar Ház működése' szervezö és
itolgátató munkáia tervgzhetőbbé és sokoldalúbbá vi{|t.

Az üzleti éVben Végzett főbb tevékenységek és programok bemutatasa
c tárnogaÉs tárte|mi feladatok elvégtrésemelleú je|intős szereppe| bír a Ház technikai és ijzeme|tetési szempontjábél
s. PÉldául energiat<ö'ltségek egy részéneke|saámalását is lehetóvé teszi. Hozzájáru| páldául a májasi Nemaetközi
KonÍerencia és a Határon Tú|i Magyargk Fesztiválok rendezvények megva|TsÍtásához is.

Kitö|tó

vezió:2'65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva:

201

5,06.0't'l 0.24.34
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A kettős könwvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotój a és közhasznúsági melléklete I vw-t+z
i

Szervezet neve:

Támogatási program eInevezése:

:esztiválok, egyéb rendezvények és tám ogatások
)écs. MegyeÍi Jogú Város tnkormánÍzata. oa.atzg€lzoia

Támogató megnevezése:

központi kÖ|tségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdá|kodó
2o14.o1.s1. - 2014.12.31.

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebbő| a tárgyévre jutó
-

I
m

!
!

500 000

tsszeg:

500 000

tárgyévben fe|haszná|t Összeg:

. tárgyévben folyósított Összeg:

500 000
500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendŐ

l

vissza nem

térítendő frl

Tárgyévben feIhaszná|t összeg részIetezése jogcímenként
Szemé|yi
Dologi
FeIha|mozási

Osszesen:

0

500 000
0

500 000

Támogatás tárgyévi feIhasználásának szöveges bemutatása:

I Pé*s {eg|ei JogÚ Város Onkormáníyzat támogarása

;gervezési ás technikai Íe|tételeinek megteremtéséhez' A pro,gramok ezáttal sokszíntibbek és tartamaálua v*tax.

Azuzlet.évbenVé
I támoglrás segitette a Kulrúra. lVapi' a májusi Nemzetkózi KcnÍerencia és az ószi }tatáron Túli Magyarok Fesztivá|ja
m*gvalosítását. A határon túli magyar vendfuek és miivészeti csoportok meghívását, bernutauísát.

Kitö|tő verzió:2.65.0 Nyomtatvány vezió:5.2

Nyomtatva:

201

5.06.01 10.24.34
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháéznúsági melléklete I vx-t+z
I

szervezet neve:

xerÁRororu rÚll uncvnRsÁcÉRr auepíwÁltv
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

!|ohács Város Ön ko rm*nyzat
központi költségvetés
Önkormányzati kt|tségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdá|kodó
Támogatás időtartama:

.o14.Ü1.o1. - 2014,12'31.

Támogatási összeg:

100 000

. ebből a tárgyévre jutó cisszeg:
-

tárgyévben feIhaszná|t összeg:

-

tárgyévben fo|yósított összeg:

!
m

!
!

100 000
100 000
100 000

Támogatás típusa:

visszatérÍtendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben feIhaszná|t összeg részIetezése jogcímenként
Szemé|yi
Dologi
FeIha|mozási

Összesen:

0

100 000
0

100 000

Támogatás tárgyévi feIhaszná|ásának szöveges bemutatása:
{ Mohács Város onkormányzat 1go.$00..Ft támogatásával |ehetö'vé vá|t a '.KAPocs.. elnevelésil erdé|yi és pécsi közös
r rog ramok megva|ó.sítása.

Az uz|et| evoen vegzen Íobb teveKenysegeK es programoK oemutatasa
{ témogatási ijsszeget a "KAPocs" cinii program utÁzási költségeire hasEnáltuk Íe|'

Kitö|tő vezió: 2.65'0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.06.01
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A kettős könywitelt vezető egyéb Szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete I vw-t+z
I

Szervezet neve:

HATÁRoKoN TÚL| MAGYARSÁGÉRT ALAPírvÁruv
Támogatási program elnevezése:

g|IJKÖDE 5 l TÁM

oGATAs. NEA.N0.13.M.00'15

MtsERI EROFORFTASOK

Támogató megnevezése:

MI

központi költségvetés

ry

önkormányzati kö|tségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi Íorrás
más gazdá|kodi
02.21 - ZBL4.OZ.2A

Támooatás időtartama:

1013.

Támogatási összeg:

3 000 000

. ebbő| a tárgyévre jutó Összeg:

279 955

. tárgyévben ÍeIhasznált összeg:

279 955

tárgyévben foIyósított Összeg:

279 955

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

NISZTERIUMA

!
!
!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhaszná|t összeg részIetezése jogcímenként
Személyi

236 220

Dologi

43 735

FeIhaImozási

0

Osszesen:

279 955

Támogatás tárgyévi feIhaszná|ásának szöveges bemutatása:

izto.sítonÖsszegb.ö|ezaL4évÍebruárZÜ"igazAlapÍtványná|

.o.g|a|koztató kultúrális sserveldi jcivede|mére és rezsi k,iilts*gekre használruk Íe|.

Kitö|tő vezió:2.65'0 Nyomtatvány

vezii:5.2

Nyomtatva: 2015.06.01 10.44.56

A kettős-könywitelt vezető egyéb Szervezet
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M1 - Mellékletek

""

t
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Törvényszék'

Csatolt me||éldetek
P K-

1

42 -0 1

Könyw izsg óIói

j

e

l

entés

Melléklet csatolva:

Eredetivelrendelkezik:
P K- 142

-02 Szöveg

e

s

b

eszó m oI ó

Melléklet csatolva:

Eredetivelrendelkezik:
PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolvo:

Eredetivelrendelkezik:
PK.142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

Eredetivelrendelkezik:
PK-142.05 Meghatalmazó s

Melléklet csatolvo:

Eredetivelrendelkezik:
PK.142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivelrendelkezik:
Kitö|tő veniő:2.67.0 Nyomtatvány

vezioss

Nyomtatva:
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JEGYZOKONWI KIVONAT

A Határokon Túli Magyarságért A|apítvány kuratóriumának eInöke ismerteti az A|apítvány 2014. évi
beszámo|óját.
He|yszín: 7621'Pécs, János u. 22.

2015/3I. sz. HATÁRoZAT
A Határokon Tú|i Magyarságért Alapítvány kuratóriumi Ü|ése egyhangú szavazássaI e||enszavazat és
tartózkodás né|ktjI jóváhagyta a 201'4. évi beszámo|ót.

A Kiadmány hite|es.
rl. ju-{.

;:
l. r'*'J

{

Pécs, 2015. május22.
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