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A gyűjtési időszak:
 2017 folyamatos
A szervezet tevékenységének rövid leírása:
A Matematika Összeköt Egyesület egy nonprofit szervezet, mely célul tűzi ki, hogy a matematika
iránt érdeklődő tehetséges általános- és középiskolai tanulók, valamint egyetemi hallgatók számára
közösséget teremtsen, továbbá szakmai és szociális készségeik fejlődését általános iskolás koruktól
kezdve az egyetemi oklevél megszerzéséig figyelemmel kísérje, támogassa – lakóhelytől függetlenül,
határainkon innen és túl. Az Egyesület célja a matematika oktatásának népszerűsítését, közvetett
eszközökkel ösztönözve a fiatalokat a pedagóguspálya választására; a környezettudatos és aktív
életmód népszerűsítése, mely elengedhetetlen a tehetséges fiatalok egészséges testi és szellemi
fejlődéséhez.
Adománygyűjtés módja:


Banki átutalás



SZJA 1% fogadása

Visszajelzés módja, ideje:
Az adománygyűjtést követően honlapunkon az Átláthatóság menüpont alatt az adott évnél
tájékoztatjuk az adományozókat a beérkezett adományok nagyságrendjéről és annak
felhasználásáról. Mivel a célzott adománygyűjtésünk év végén zajlik, így annak felhasználása a
következő évben valósul meg.

Az adományok közvetlen felhasználását követően minden

adományozó külön tájékoztatást kap email formájában annak idejéről és módjáról.

Közösségi élménnyé tesszük a matekot!
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Egyesületünk javára 2017-ben összesen 1.239.000 Ft felajánlás érkezett.
Ebből:


1%-os felajánlás: 499.000 Ft



egyéb magánszemélyek: 470.000 Ft



céges adományok: 270.000 Ft

MÖK cél szerinti tevékenysége:
Az egyesület fő tevékenysége a modern tehetséggondozás, mely a táborok szervezése mellett a
regionális és országos matekversenyek lebonyolítása évente több, mint tízezer diák és felnőtt
számára.

Az ehhez kapcsolódó működési költségek fedezéséhez használtuk fel a személyi

jövedelemadó 1%-ának adózók által történt felajánlásából 339 000 Ft-ot. Ezen túlmenően a
magánszemélyektől és cégektől érkező adományokból további 500 000 Ft-ot fordítottunk a
rendezvényeink lebonyolítására.

Közösségi élménnyé tesszük a matekot!

MÖK működése:
Az 1%-os felajánlásokból fennmaradó 100 000 Ft-ot az egyesület működésére, azon belül is
bérköltségre fordítottunk.
A további 300 000 Ft-ot egyéb működési költségek fedezésére fordítottuk, mint raktárbérlés,
üzemanyag költség, gépkocsi fenntartás/karbantartási költségek.

Közösségi élménnyé tesszük a matekot!

