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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  
 
A Mező Tandem Egyesület a 2017. évben gazdálkodásáról a Számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg fő összege 1.577 ezer Ft, a 
saját tőke 1.557 ezer Ft. A részletes kimutatást az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. 
 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  
 
2017-ben az Egyesület költségvetési támogatást nem kapott. 
 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  
 
Előző évhez képest az Egyesület tartaléka (vagyona) 72.711 Ft összeggel nőtt. A vagyon felhasználását a 
mérleg és az eredmény levezetés tartalmazza. 
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  
 
Cél szerinti támogatást az Egyesület nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések. 
 
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, 
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS 
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  
 
2017-ben az Egyesület a következő támogatásokat kapta: 
 
SZJA 1%-ból felajánlott összeg: 616.000 Ft 
Pályázat útján nyert támogatás, szülői támogatás, vállalkozói támogatás: 560.000 Ft 
A támogatásokat az Egyesület közhasznú tevékenységeinek megvalósítására fordította. 
 
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE  
 
Az Egyesület személyi jellegű ráfordítása 2017-es évben 150.155 Ft volt (könyvelés, ügyvéd, közjegyző). 
Az Egyesület vezető tisztségviselői tiszteletdíjat nem vesznek fel, költségtérítésként sem. 
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7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 

Az Alapító Okiratnak megfelelően végeztük a 2017-es évben tevékenységünket. 
 

7.1 Mező-napi rendezvény. Mező-napi tárgyjutalmak, díjazottak. 
 
Mező nap előkészítése – képkeretek, oklevél és éremtartók vásárlása minden évben folyamatos 
tevékenységünk. A díjak társadalmi elismerés jellegűek. 
Hagyományainknak megfelelően a 2017-es évben is átadtuk a következőket: 

• Mező - díj, Mező Életmű - díj,  

• Elismerő Oklevél,   

• Emlékérmek  

• Mező Tiszteleti Jelvény. 

A Dr. Mező Ferenc Emlékérem kitüntetést 1991-ben a Mozogj az Életedért Sportalapítvány hozta létre. A 

Dr. Mező Ferenc Díjat és a Dr. Mező Ferenc Elismerő Oklevelet 1998-ban az Alapítvány és a Dr. Mező 

Ferenc Általános Iskola közösen alapította. Díjazott lehet, aki a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola jó 

hírnevének megőrzése révén többéves példamutató tevékenységével érdemeket szerez, továbbá, aki az 

olimpiai eszme megismertetése, terjesztése és ápolása terén tevékenykedik és Dr. Mező Ferenc emlékét 

méltóképpen, tisztelettel ápolja. 

A Dr. Mező Ferenc Díj és Emlékérem plakettjei Molnár Ottó és Ács József művészek alkotásai. A díjak 

odaítéléséről minden évben öttagú kuratórium dönt. 

Kitüntetettek a 2017-es évben 

Mező Ferenc - díj 
Takács Mária – iskolánk pedagógusa 
 
Mező Ferenc - elismerő oklevél 
Kovács Maja  – 8.a  osztályos tanuló 
 
Mező Ferenc - emlékérem : 
Tamásné Nagy Ildikó – iskolánk pedagógusa 

Pákozdi Kata – 8. a osztályos tanuló 

Chen Shiqi – 8. c osztályos tanuló 

 Mező Ferenc – tiszteleti jelvény : 

Petres Margit - iskolánk pedagógusa 

Onofer Enikő – 8. b osztályos tanuló 

Gegő Levente – 4.a osztályos tanuló 

Sulija Vanda – 4. a osztályos tanuló 
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7.2. Iskolai rendezvények támogatása 

 
A mai szűkös anyagi helyzetben az intézménynek nem áll módjában az olyan fontos események 
megrendezése, mint a pedagógusnap, a mikulás, Luca nap illetve a karácsony. Közösségünk életében 
szeretnénk megtartani ezeket a hagyományokat, egyesületünk támogatásával.  
 

7.3 „Iskolába készülünk” iskola-előkészítőfoglalkozás sorozat. 
  
Az intézménnyel kötött Együttműködési Szerződésben foglaltak szerint szerveztük az ”Iskolába készülünk” 
előkészítő foglalkozás sorozatot. A környező óvodákkal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően az 
információ eljutott az érintettek köréhez. Az érdeklődés igen nagy volt – összesen 69 szülő illetve gyermek 
fordult meg iskolánkban. Első alkalommal intézményünk vezetője bemutatta a leendő elsős tanító néniket és 
az iskolánkat. Minden foglalkozás ideje alatt lehetőséget biztosítottunk a szülőknek, hogy a felmerülő 
kérdéseikre választ kapjanak. Ebben segítségünkre volt intézményünk vezetője és igazgatóhelyettese mellett 
fejlesztő pedagógusunk is. Az utolsó alkalommal kézműves foglakozást is tartottunk, melyen az alsós tanító 
nénik foglalkoztak a gyerekekkel. Itt személyes beszélgetésre adtunk lehetőséget a szülők és a tanító nénik 
között.  
 

7.4 Egészség megőrzése 
 
Ezen programunkat a hévízi üdülési jogunk fenntartásával támogatjuk. 
 

7.5 Országos versenyen induló és díjazott gyermekek utaztatása 
Az egyre nehezebb helyzetbe kerülő családok már nem képesek vállalni a felmerülő költségeket. 

Tehetséges gyermekeiknek nem lehet akadály a versenyre való eljutás illetve a több napi ott tartózkodás. 
Természetesen ilyen esetekben a kísérő kollega vagy szülő költségeit is átvállaljuk.  

 
7.6 Kulturális rendezvényre utaztatás 

 A kulturális eseményekre is egyre nehezebben jutnak el intézményünk tanulói és a kollegák. A kerület 
által szervezett komolyzenei előadások felejthetetlen élményt nyújtanak mindenki számára. Közösségformáló 
szerepük is figyelemre méltó. Tőlünk telhető módon igyekszünk támogatni, segítséget nyújtani, hogy 
mindannyian eljuthassunk ezekre a rendezvényekre. 
 
 

7.7 Luca napi rendezvény szervezése 
 A gyerekek, a szülők és a kollegák egyaránt lelkesen készülnek a Luca napi forgatagra. Különböző 
helyszíneken (elvarázsolt kastély, jósda, Biri néni bütyköldéje, színjátszó kör előadása, csúfságverseny, stb.) 
együtt töltjük a délutánt. Évről évre egyre többen vagyunk. A szervezésben és lebonyolításban nem csak 
egyesületünk tagjai, hanem mindenki részt vesz díjazás nélkül. 
 

7.8 Sporteszközök  
 Többször megfogalmazódott a tagok között, hogy a „Mozogdát” hogyan tudnánk jobban kihasználni. 
Így alakult ki az elhatározás, hogy egy futópad mindenki számára hasznos lenne. Az egészség megőrzése, a 
sport egyre több embernek fontos. Nincs azonban módja több ezer forintot kifizetni egy bérletért. A sportszoba 
mindenki számára elérhető.  
 

7.9 Üdülési jog érvényesítése 
 A hévízi üdülési jogot minden évben meghatározott időszakban vehetjük igénybe. A kétszer egy hét 
alatt két család pihenheti ki magát. Az üdülés jogát pályázat útján lehet elnyerni, melyet az Egyesület 



elnökének kell benyújtani. Az elbírálást háromtagú kuratórium végzi. Az ott tartózkodás alatt az üdülést 
elnyerő csak a saját költségeit fizeti. A szövetkezeti tagdíjat az Egyesület fizeti meg. 
 

7.10 Iskola előkészítő szervezése 
Az előkészítőkkel a szülőknek igyekszünk segítséget nyújtani gyerekeik beiskolázásához. Az évek 

alatt egyre nagyobb és nagyobb lett az érdeklődés. A foglalkozások jó alkalmat nyújtanak, hogy a jövendő 
tanulóink játékos formában hangolódjanak az iskolára, a szülők pedig megismerjék nevelési elveinket. Jó 
érzés, hogy szeptemberben nálunk nincs síró gyerek, ismerősként jönnek az iskolába. 
 

7.11 Informatikai rendszer bővítése 
 
Pályázat útján informatikai eszközökhöz jutottunk. Bővítettük az intézmény wifi hálózatát wifi router 
vásárlásával. 
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