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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhátznúsági melléklete I pK_242

2016. év

A szervezetet nyilvántanó bíróság megnevezése:

01Fővárosi Tö

Beküldó adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység fóbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

t

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 2OL8.0L.L2 L8.27 .39

Gsa!ádinév

Viselt név:

születésinév:

Anyja neve:

Előtag Első utónév

krisztina

krisztina

Mária

SzüIetési ország neve:

Születési telepü!és neve:

Születési ideie: E,r?F]-EE-m

További utónevek

a

Neve:

neryai*ai Saakkol légi uín Egyesület

Nyilvántanásiszám: m-[|7 Tárgyév: lrl o FT6l1 2 9 2 0
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi

Válassza ki, hogy a beszámoIó (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
E
!

la

szervezet neve:

nergetikai Szakkollégium E gyesület

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE Település: Budapest

közterület neve:

Házszám,.

K ge:

Ajtó

lrányítószám: IIII Település:

K ge:

Ajtó

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

B€legyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nllváníó határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m ffi E ol {5]Tl /[r|ö|ölT]/EE

EEEEEEEE-E-EE
Fzeru ezp}.l. Jog i személy szervezeti egység
KepvlseloJeneK neve: krisztián

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest EEEE-EE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtaNa: 2OL8.0L.L2 t8.27 .39
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

um Egyesül+t

Nyomtatva: 2oI8.oL.L2 L8.27.39

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1nxrívÁr;

A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 9 263 L2t4
l. készletek

ll. követelések 78L 238

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 8482 11 906

c, Aktív időbeli elhatárolasok

ESZKOZOK OSSZESEN 9 263 L2L4
ronRÁsor pAsszívÁK)

D, Saját tőke 7 238 10 657

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l, Tőkeváltozas/eredmény 6 540 7 23a

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhaszn ú tevékényséqből) -1 557 28L9

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 2255 600

E, céltartalékok

F, Kötelezettségek 1 390 1 335

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 390 1 335

G. passzív időbeli elhatárolások 635 L52
FORRASOK OSSZESEN 9 263 L2L4

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

n€rgetik*i §zakkollégium Eg3e§űl€I

Az e gysze rú sített éves beszámo l ó ered ményki m utatása
(Adatok eze r torintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele ttl7 1.475 2274 600 3 391 2o75
2. Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek 10 486 6 603 10 486 6 603

ebből:

- 
l1§Éllö,o t<apott bbtizetés 26 26 26 26

- támogatások 6 413 6 341 6 413 6 341

4. Pénzüovi műveletek
bevételei"' 26 49 26 49

A. Összes bevétel (l+-2+3+4) Ll629 8t27 2274 600 13 903 8727

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 10 486 6 603 10 ,t86 6 603

5. Anyagjellegű ráíordítasok 8 914 3 880 8 914 3 880

6. Személyi jellegű ráfordítások 4o24 1,042 4o24 1o42
ebből: vezető tisztséoviselők
juttatasai

7. Értékcsökkenési leíras 191 46 191 46

8. Egyéb ráfordítások 325 325

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái 57 15 57 15

B, összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 13 186 5 308 13 186 5 308

ebból: közhasznú tevékenység
ráfordításai L3L29 4 968 L3L29 4 968

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -1 557 2 819 2274 600 7L7 3 419

10. Adófizetési kötelezettség 19 19

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -1 557 28L9 2255 600 698 3 419

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2o1'8.ot.t2 L8.27 .39
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhátznúsági melléklete l ,*_r.o,

2016. év

Szervezet l Jogi személy.szervezeti egység neve:

EEy*sűler

Könywizsgálői záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszNa. ! lgen m Nem

Ny.v.;1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető be! Nyo mtatva: 20L8.0t.L2 L8.27 .39

Az egyszerúsített éves beszámo!ó eredménykimutatása 2. (Adatokezerforintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év
helyesbíése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas

B. Helvi önkormánvzati
költsé gvetési támo'gatás

D. Normatív támogatas

E.A
meg
rend
lásárólszóló 1996. évi CXXV|.
töíVény alapján kiutalt összeg

135 t52 135 t52

F. Közszolgáltatási bevétel
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Eg]íe§ület

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:

Házszám,. la" I Lépcsőhaz:

1.2 Székhely: Jogi személy szeruezeti egység

lrányííószám: !!!!
Közterület n"u", l--

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszeruezet')

1.5 Szervezet í Jogi személy szervezeti egység adószáma:

t.6 Szeru.ezet l Jogi személy szervezeti egység
Kepvlse!oleneK neve:

Közterület jellege:

Ajtó:
]*

m.ffi.F|6E5r4nEFm,EI
1l2l9l2l0m_EE-

EEEEEEEE_E_EE
krisztián

EEEE Település:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

egyesületteti szetrrezett el6adás6líat És üzem|átogamásokar aE eftergetika
tBz*i É§ külí,iil,di kórremültödoklrel is, résztvettí}emz.etldizi daszországi ]tonfergrciákflYGE,

szervez€sében, val&nrint harmdik alkalommd il{yári Egyetcm€t §tentetrem a mqya és ldilíöldi
szágn&a Tryi*i konzultációiklel tóbbszáz hellgatót lészít€a€k fel zárhelyikre, a !ú3Éri §calrm*i
progranron betül pedig közd 12{l hallq*tó l€pott gytksílfiri r}dy€fi.z0l$ban a stáiciCERttl-b€
rÉgytry ldilíir|di üremlátoqatáson is ré§ztr€hetíekaz éídfídöd6lL Eg]/etemi tüdlgátók

ö§zt{íídíi pfggram szervezését is @ezte. AZ qyesület Enengerikai Tanulmányi v€fs€nyt
150 tsapt közÉpisltolás részvrÉrdárel. Az qy€§ülg1 mgjai az té*r és
itenék ismerererjesztö progr*moklo| a Kutaólc Ejszelrájárt, a . A

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: kutatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2OO4évi CXXXIV tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: és külföldi

3.4 Közhasznú tevékenységből részesüIők !étszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

mifttlY€E'17, KLENEN'16 ás egyéb puldi|rfoiós t€tÉ4(€íEÉégeksegítése. Osszesen 15
tudsm&Eilo§ kütatá§i eredményének segítése.

Ny.v.:1.0 A nyomtahrány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20t8.0í-.l2 L8.27.39



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete, Q l PK-242

2016. év

1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

nergetikai §zalckollégi u m Egy€§ület

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:
EEEE Település:

Közterület jellege:

Házszám,.

1.2 Székhely: Jogi személy szeruezeti egység

lrányítószám:

közterület neve:

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszervezet')
EFmíEr

m_@_ 1l2l9l2l0
1.5 Szervezet í Jogi személy szervezeti egység adószáma: EEEEEEEE_E-EE
t.6 Szeryezet l Jogi személy szervezeti egység
Kepvlselo|eneK neve: krisztián

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

!!t]! Település:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

@ig tiibb ezren áesülnek hfrlcnÍ€lünkön l(ere§ztül.
Budepesti MüsE*' EEyttem Énq€tika iránt érdeldőd6 heülgat6indq mint aZ egyesül€t
vélenysÉgéhez #$H}§an rapcsotóOó hallganói c§opfirftal(§z€firezsí üzemlátogatások4 eI6ad#o|(fií,
nyílt nagokal"

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó

Kulturá!is

közfe!adat, jogszabályhely: évi CLXXXIX h, 13 §í1) 7

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: iránt érdekIődök
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők !étszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kutatók óiszatc$ján ás a Bf,E ffyílt napn veló régzlérH.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL8.01..L2 L8.27.39
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

§z*ldrol légi u m E g}€§ület

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:
EEEE Település:

Házszám,.

t.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám: !!!! Település:

közterület neve:

Ajtó:
]á

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszeruezet")

1.5 Szervezet t Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m.ffi.FTo|!5r4nEFm'EI
m-EE-lTlr1,Iil0TTl

-E-EE
1.6 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
KepvlseIo|eneK neve: krisztián

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

2.Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi CXC tv.

3.3 Közhasznú tevékenység céIcsoportja: iránt érdeklódők

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhaszntl tevékenység főbb eredményei:

Bg]flesül€t,összesen 30 dlralommd SJdep€§ti tiüsz*ki Egyetsm energetik*i
itártt érdeklödö fr*l|gatóind{. mint az Egy€§ület t€tiél€nysggéhez saorgs*n **pcso!ó,dó

c§opormfrr( §E€l"v€Eett sz,d(mai el6dásdat, üzemlát

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető be! Nyomtatva; 2OL8.01..L2 L8.27 .4O
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l n^_ro,

2016. év

1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Szald<ollfuium 
=gye§ül€t

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:
EEEE Település:

Házszám,.

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám,:

közterület neve:

jellege:

Emelet: n Ajtó: tr-]

m.ffi.FToEsr4nEtrqq/El
m-EE- 1l2l9l2l0

EEEEEEEE-E-EE
krisztián

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszeruezet")

1.5 Szervezet t Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

!!!! Település:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez,kapcsolódó közíeladat, iogszabályhely: 2OL1. évi CXC tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: iránt érdeklődők

3.4 Közhasznú tevékenységbőI részesülők létszáma;

3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:
3300

és nyílt napo*at az 6r mán" Ezen Húl teuékertpégei krizótí sE€tr€pdt egy energetíkai
l€r§€íty k*izépiskolásolt számára, ill€tre egy kiilföldi üzemlátog# Ausztriába ás

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 2oL8.oL.L2 t8.27.4o
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet l Jogi személy gzervezeti egység neve:

ium Eg#§űl€t

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2Ot8.01,.L2 t'8.2l .4O

5. Cél szerinti iutattások kamutatása
(Ad atok e ze r fori ntb an. )

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Programok szervezése to t20 3 761

5,2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

céI szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) ' Lo Lzo 376L

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en) Lo t2o ;+ 3 761

6.1 Tisztség Előző év (L) Tárgyév (2)

Vezetőknek nyúitott juttatások nélkü! 0 0

62 Tisztség Előző év (l) Tárgy év (2)

A. vezető tisztséoviselőknek nvúitott
juttatás (mindósszesen): 0 0



A kettős könywitelt vezető eryéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

nergetilcai §zalrlroillégium Egyesület

7. Közhasznú jogátlás megállapíásához szükséges mutatók (Ad atok eze r for i ntban,)

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 13 903 872l
ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőző ren d á k'ezése szeri nti íel hász nálás ár ől szőlő
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 135 L52

D. Közszolgáltatási bevéte!

E. Normatív támogatás

F. Az EuróoaiUnió strukturális alapiaibó!. illewe
a Kohézióé Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)] t8 768 8 575

H. Összes ráfordítás (kiadás) 13 186 5 308

l. Ebből személyi jellegú ráfordítás 4o24 Lo42

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai L3 L29 4 968

K. Tárgyévi eredmény 698 3 419

remúködő közérdekű önkéntes
k száma
vséorő!szóló
Éreg-íelelően)

0 0

Erőforrás e ll átottság mutatói Mutató teljesíése

lgen Nem

Ectv. 32. § (4) a) KBL+B2)/2 > 7,000.000, - Ft] tr !
Ectv.32. § (4) b) [K7+K2>=0] x !
Ectv. 3 2. § (4) c) [( l 1+ l 2 -A 1 -A2)/ ( H 7 + H 2)>=0, 2 5] tr D

T ár s ad al m i tám og atottság m ut ató i Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C7+C2)/(GL+G2) >=0,02] ! tr
Ectv,32. § (5) b) [(JL+J2)/(HL+H2)>=Q,51 E !
Ectv. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 fő] ! tr

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatvai 2oL8.o1..L2 L8.27 .4o
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója ( s közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

EgyesüIet

Támogatasi program elnevezése: Nav 19ó

Támogató megnevezése: Nav 196

Támogatás forrása:

központi költségvetés B
önkormányzati költségvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2oL5-2oL6

Támogatasi összeg: 287

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 135

- tárgyévben íelhasznált összeg: 135 +

- tárgyévben folyósított összeg: L52

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem téríEndő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 135

Felhalmozasi

osszesen: 135

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

§Eeru§tét els§sorban a p+ograndc Eí€íiligényÉn€k a kielfuítésÉre fordÍtotta az 196-os íelajánlfuolatr ínel]í{et
as köszön!

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Egy€H]let leti rerdsaercsséggel szeruezett elódfu<* és üzernlátogatásolrt az energetilca témalrörében hazai
lililftildi közremükfrdökkel iq részt tlert nemzetkiizi konfurenci#tflYúE, KLEiiEN} szenrczésáben; velamint

Mik alladommd nfiári Egyetemer §Zennezett mqr é§ kiilftrldi ffilgtrók g.ámára Tagjai konzulrjásióld{al több
hdlgatót készítsígk fel zárhdyikre, a !$rári saaltmai Gyfrkcrltr Pí6qrilnün belúl pedig közel l30 tmllEató
g}d@ilrtti tdyet z{ll&,bf,n a Közép"Európába §zenetr€tt három íffip6s külíöldi üzemlátogatáson is részt

e érd€{d6dö{c Energeülei tanulmányi versenyt §ze{íHrett 15tl tcÖzépiskolás ssapat rész &
dí lépili§eltá( és népszerüsftenék ism€relterieszt§ písgftrnsld(d a Kuratólt Éi§zaláj&r, án

Nyomtatva: ?OLa.OL.LZ L8.27.4ONy.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhetó be!



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l ,^_ro,

2016. év

Szervezet l Jogi személy_szervezeti egység neve:

Támogatasi program elnevezése: Coteh támogatás

Támogató megnevezése:

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó m

Támogatas időtartama: 2oL6

Támogatási összeg: tzo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: t2o

- tárgyévben íelhasznált összeg: t
tzo

- tárgyévben folyósított összeg: t2o

Támogatas típusa: visszatérítendő | vissza nem térítendó B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi tzo

Felhalmozasi

Osszesen: tzo

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

wÉvücn §z€í\Fazeít t<*iz$iskolai w}uNmáíry' verseny di}ntöj€nek firwpíro,iásn A tffiuw§eny
És kepi douffirentáeiója m4találmnó ho*€apun*otl!

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Eg}Fesúl€t

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2oL8.oL.L2 L8.27.4o
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet l Jogi személy§ze_rvezeti egység neve:

Támogatasi program elnevezése: !EEE

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

Bnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2016

Támogatasi összég: 14a

- ebből a tárgyévre jutó összeg: lB
- tárgyévben felhasznált összeg: t48 i

- tárgyévben íolyósított összeg: L8
Támogatás típusa: visszatérítendő [l vissza nem térítendő frl

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi t8
Felhalmozasi

Osszesen: t8
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

kíiI_ é§ bdftildi diáro* szám&* tl*ímadik xlkalomrnd megr§ídgÉsB il5fri Egy€fiEm kúlltildi elMói
lásldrlt@ei. 53 1fEE Dry És |EEE PlE.t§ 0rBntest pro,gr*mo* ltiiltségeinekMezfu.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

§zakkollfoium Egpsúl€t

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomta&a: 2OL8.0L.L2 L8.27.40
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közhasznúsági mellékletea l pK-242

2016. év

Szervezet l Jogi személy,szervezeti egység neve:

Támogatasi program elnevezése: JNE

Támogató megnevezése:

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

!nemzetközi forrás

mas gazdálkodó m

Támogatas időtartama: 2oL6

Támogatasi öss2eg: 1 300

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 300

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 300
+

- tárgyévben íolyósított összeg: 1 300

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 1 300

Felhalmozási

összesen: 1 300

Támogatás tárgyévi felhaszná!ásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

üif§yfieen megvdósu|t nu|deális progrxnok
l0JtaftóköEpontjánd( látogatssa és kiemeltm a t{udeár úwgy - American Po{ílt 6f vi€tlí död&

Ezgr felül a támngaÉt az ösai fÉ|vében tárm,il kiilfiildi üzemlátogás utolsó napjtín * Temelínben
kaíMtkífás ilatt á|ó aíBmerfinü látoqefif,sánekm€E§z€rueEffirxl. lxffináürt{fel. RÉszletÉs b€§zámolók

Egyesüleí

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo m tatva : 20L8.01'L2 L8.27 .4O
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet í Jogi személy, gzer_vezeti egység neve:

§zaldto,|lfuium Egpsűlet

Támogatási program elnevezése: Veolia

Támogató megnevezése:

Támogatas forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó E
Támogatas időtartama: 2oL6

Támogatasi összég: 2oo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2oo

- tárgyévben felhasznált összeg: 2oo
+

- tárgyévben folyósítoü összeg: 2oo

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 0

Dologi 2oo

Felhalmozási

Osszesen: 2oo

Támogatás tárgyévi íelhaszná!ásának szöveges bemutatása:

megí€íd€u.€ííDologi veszé|yestnr|ldátégetö úzernlátogatás kií4ffieinek fedezésére íordítódotL
besa&ndó ltonlapln|ffin!

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: zola.o''.Lz 18.27.4o



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete l PK-242

2016. év

Szervezet l Jogi személy szeruezeti egység neve:

Támogatasi prog ram elnevezése: MoL

Támogató megnevezése:

Támogatas forrása;

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó B
Támogatas időtartama: 2oL6

Támogatási ös§zeg: 1 500

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 500

- tárgyévben íelhasznált összeg: 1 500
*

- tárgyéVben íolyósított összeg: 1 500

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 1 500

Felhalmozasi

összesen: 1 500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

elryító okiratáEart rneEfogalmaeott t€{.élreny§égd< lt6ol*jipri l€v€ftÉse, szdcrrai progranrok hir{etáe. ÉüEemi
szsló gyaltomoki p]§glHín6k h irdetÉsg.

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

nergai|rai §zekkol légi um EgyE§ül€r

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL8.0t .L2 L8.27.4O
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

§zdtkollfoium EgFsül€I

Támogatasi program elnevezése: MVM ösztöndíj

Támogató megnevezése:

Támogatas forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi íorrás !
más gazdálkodó B

Támogatas időtartama: 2oL6

Támogatasi összég: 300

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 300

- tárgyéVben felhasznált összeg: 300
h

- tárgyéVben folyósított összeg: 300

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben íe!használt összeg részletezése iogcímenként:

Személyi

Dologi 300

Felhalmozasi

összesen: 300

Támogatás tárgyévi fe!használásának szöveges bemutatása:

hiídelett irlVlr{ Energetikei O§zttiíxlíj páyázat lddodgozáse, hirdetése, lÉMilyo{íÉÉa. A
feí*lor|goz&*, a do,|ilm€ntumok @ytijtése, rgÉszerezése és érÉkÉlÉse. A díiban résaesü|ö hallg*lók
m*irtd< elle*6rzése, adataik b€lé]é§e. A dfjezott*k utólcövedse.

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

Nyomtatva: zot,B.ot .L2 L8.27.4oNy.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető be!



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatasi program elnevezése: PRO Progressio

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

!nemzetközi íorrás

más gazdálkodó B
Támogatas időtartama: 2ot5

Támogatasi öss2eg: 150

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 150

- tárgyéVben felhasznált összeg: 150
*

- tárgyéVben folyósított összeg: 150

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 150

Felhalmozasi

összesen: 150

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Z{tl6; os á, Ds |t Ys{trsdf projela Énogfi*sfr" egy anergetilrai derno*prfoiós esaköa dlészítés€tpz szülefoes
v§lBmintaZ 66zi íél6rtfft mqszefirEzjettldilf6ldi üz€ínlámgffá< lffiltségeirftd€zte!

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Egyesűlet

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL8,0L.L2 L8.27.4O
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete' a l PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy,szervezeti egység neve:

ium Egyesület

Támogatasi program elnevezése: MVM oVlT

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó B
Támogatas időtartama: 201:6

Támogatasi össz'eg: 2oo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2oo

- tárgyévben felhasznát összeg: 2oo *

- tárgyévben íolyósított összeg: 2oo

Támogatas típusa: visszatérítendő E vissza nem térítendó m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 2oo

Felhalmozasi

összesen: 200

Támogatás tárgyévi felhaszná!ásának szöveges bemutatása:

ggye§ül€t el*ptelrétteqp€ saginri progtrafijai*d(szerurzfu, hird€tÉs€ ás tgbúnyolítása RÉszlst€s besu&ilclók

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 2OL8.01'L2 L8.27.4O
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l ,n_ro,
2016. év

Szervezet l Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

m EEyesület

Támogatasi program elnevezése: GE Hungary

Támogató megnevezése:

Támogatas forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

!nemzetközi íorrás

mas gazdálkodó m

Támogatas időtartama: 2oL5

Támogatasi ös§zeg: 300

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 300

- tárgyéVben felhasznált összeg: 300
+

- tárgyévben folyósított összeg: 300

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált ósszeg részletezése jogcímenként:

Személyi 0

Dologi 300

Felhalmozási

összesen: 300

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

kiilföldi é§ bdltitdi díáksk sz&ilár* trarnrdik alltalommd m€gf€fiílez-ett hlyÉri Eqy€t*m szglreaffic és
Émogatása,

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20L8.01..L2 L8.27.40
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Támogatasi program elnevezése: Budapesti Elektromos Múvek

Támogató megnevezése:

Támogatas forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó B
Támogatás időtartama: 2oL6

Támogatasi összég: 2oo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2oo

- tárgyévben felhasznált összeg: 2oo *

- tárgyévben folyósított összeg: 2oo

Támogatas típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímen ként:

Személyi

Dologi 2oo

Felhalmozasi

osszesen: 2oo

Támogatás trárgyévi felhaszná!ásának szöveges bemutatása:

,2016+rs tnnulínáryi ,nensen!í sz€fi.ezé§ílelq hirdÉÉ§éí}ek és letsonyolí6átHt támog#a
m eg W ósíÉándt tf; m og#s*

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SzeÉ*dlégium Egyesül+t

Ny.v.:1.0 A nyomtaüány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL8.0L.L2 t8.27 .4O



A kettős könywitelt vezető eryéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet l Jogi személ!. szervezeti egység neve:

Támogatasi program elnevezése: MAV!R

Támogató megnevezése:

Támogatas íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó B
Támogatas időtartama: 2oL6

Támogatasi öss2eg: 1 500

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 500

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 500
*

- tárgyévben folyósított összeg: 1 500

Támogatas típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 1 500

Felhalmozasi

összesen: 1 500

Támogatás tárgyévi íelhaszná!ásának szöveges bemutatása:

eg}E§ül€tAlapmél€íq5ég saeri*ti programjain,akszewezÉsen hirdetése, |€öOítyolí6§a- A vill*mos aergait<ai
tá< ldemelése" saMnai písgífiíflo|Cltirdetése. Az €glr€§ül€tátal szervezenüEtulmfuryi ,/s]§eny hiro+tése és az

lér í§íduló |ebonrqdítása Részletx beszfunoló{r €qyesűletünk honl*pi&t!

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Egyesüler

Ny.v.:1.0 A nyomtahrány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtaüa: 2OL8.0t .LZ L8.27.4O
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete' a l PK-242

2016. év

Szervezet l Jogi szeméIy,szervezeti egység neve:

kei
=g1le§iil€t

Csatolt mel!ékletek

Ny.v.:1.0 A nyomtavány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva ; 2OL8.01,1Z L8.27 .4O
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