
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

a

szeruezet neve; *

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE Település: apest

közterület neve:

Házszám,,

yetem Közterület jellege:

F---l Lépcsőház: |-l Emelet:

Bejegyző határozat száma: m ffi F[oFlElZTl'El o|rilT]'[l
Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:
m-m-EE],]aOTT]
EEEEEEEE_E-EE

Képviselő neve: Márton Gábor

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest EEEE-EE-EE
Ny.v,:5,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 2016.01.05 Lo,42.28
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá 1i melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

a

kai Szak lum

Az egyszerűsített éves beszámo!ó mérlege 
4datok ezer forintban.)

Előző év Előző év
helyeSbítéSe

Tárgyév

EszKözöK 1nxrívÁr;
A. Beíektetetteszközök

l, lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök

lll, Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 6 424 7 100

l. készletek

ll, követelések 55

ttt. Értéxpapírok

lv. pénzeszközök 6 424 7 045
c. Aktívidőbelielhatárolások

ESZKOZOK OSSZESEN 6 424 7 100

ronRÁsor (pAsszívÁK)
D. Saját tőke 6 394 6 540

l, lnduló tóke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény 2t06 6 394

lll. Lekötött tarlalék

tv. Értéxelesi tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 4288 59

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységból 87

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek 347
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 347

G, passzív időbeli elhatárolások 30 2L3

FORRASOK OSSZESEN 6 424 7 Lcc
Ny.v,:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2016.01.05 L0.42.28



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá f melléklete I PK-1,42

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatokezerforintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység oSsZeSen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előzó év
helyesbítés(

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 340 934 L27l

2, Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
8 367 6 67C 8 36i 6 67(

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés 2i 2i 2 22

- támogatáSok 674 4 16(
t

674 4 16(

- adományok
7 67c 2 48t 7 67c 2 48t

4. Pénzügyi műveletek bevételei 3( 3l t1 3( 4t

5. Rendkívüli bevételek

ebból:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A, Összes bevétel (1+2+3+4+5) 8 39i 7 04t 951 8 397 7 992

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 8 39i 7 o47 8 397 7 041

6. Anyagjellegű ráford ítások 3 09i 5 151 57€ 3 097 5721

7. Személyi jellegű ráfordítások 659 1 39€ 28t 65§ 1 68€

ebből: vezető tisztségviselők
jUttatásai

8. Értékcsökkenési leírás 2t o( 2t o(

9. Egyéb ráfordítások 32! 32l 32a 32l

10, Pénzüoviműveletek
ráíordítása]' 1( 1(

Szervezet neve: -: '

Szakkollégium Egyesület

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem kü!dhető be! Nyomtatva: 2016.01.05 L0.42.28



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

a

Szakko!légium Iet

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatokezeríorintban.)

AlapteVékenySég Vállalkozási tevékenység oSSZesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év elóző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

11. Rendkívüli ráíordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+]_0+11) 4 L0" 6 982 86l 4 10€ 7 84í

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 4 Lot 6 982 4 10§ 6 98i

C. Adózás előttieredmény (A-B) 4288 E( 8,i 428t L4(

L2, AdóíizetéSi kötelezettsé g *

D. Adózott eredmény (C-12)
4 28E E( 8 4 288 L4C

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
428t 5! 8i 428t L4í

Táiékoztató adatok

A. KöZponti költségvetéSi
támogatáS 519 19€ 51§ 19G

B. Helyiönkormányzati
költségvetéSi támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. íllewe a kohéziós
Alapból nyriitott támogatáS

D. Normatív támogatás

E. A adó
meg adózo
rend
felhasználásáról szóló 1996, évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
osszeg

15I 150 15l 15(

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Könywizsgálói záradék

] lgen B Nem

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2016.01.05 L0.42.28



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

1. szervezet azonosító adatai

2, Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1Név

szBtdm{l§gium E üiet

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település: Budapest

Közterület jellege:

Ajtó:

1.3 Bejegyző hatáíozat száma: m ffi EolTT-5|4TlllzFi1-o[g']'t

1.4 Nyi|vántartási szám :

1.4 Szervezet adószáma:

m-m 1l2l9l2l0

EEEEEEEE-E-EE ,
1,6 Képviselő neve: Márton Gábor

€ye§§let h§ti §Z €m€í6ad é§ e3 anergstil€
és kitl,í§|di k§er€rn§ §klt*l §s, n*set ve§ nernz i , KLE!€iQ * !,

pa'§i i n bemu fórumgt is §Oü 6 , y§leniíttás§ áicalomm*l
Ég & áe, & ltü|í{rldi llel §í& T€iái §záu
uót tészí fgl z&helyilús. a §yári §i ? M|üt pe{íi§ §6 h§ll
gy*lwrlei h€§rrct Energeti|rai Tanulm&ryi yt §Z & 15§ i§bl§§
az xlarg*tikát képvr§dták 6§ né isrnetrerjw§ pr€güwt§lo<d a múzoumdr

Kut§t6k Éj án, a BblE |{Sít §n és az EFOTT íesztiv§sn ls, A program$ls& lé§zült
l*s fényképek megtdábatáak az a§zk §r§ lronlapon, számám *|érhetö mód&l, az

is rendezvé ö{ petlig tö§b ezren éme§üln€k hírlevelünMin kgr§§ztíil.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
, kutatás

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2004 évl CXXX|V tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Maqvar és külíöldi hal

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
gn*l Youth reí}c€ 6n En€r§y ko a szen 8zé e{ KL 2014

szatezése, Teh h§ltg *z enageti eímmd ru y{}§ §ru
a köe,ölnség számárc. t*eza' és }cülföldi koníereftcia r,é§zv sk biztt}§ et§gd(

Ki}zz lr *§Z}caíg hanláp§l}!

Ny,v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.0t.05 L0.42,29



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá f melléklete I PK-1,42

1. szervezet azonosító adatai

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenysé9enként)

1.1Név

sz tégiunt Egyasúla

1.2 Székhe!y

lrányítószám: EEEE Település: Budapest

közterület neve: Műegyetem Közterület jellege:

1. 3 B ej e g yző h atáro z at s zá m a : m. ffi . F|d-{sTÍn / EFr]-o lírl 
/ EI

1.4 Nyilvántartási szám: m_m_ 1l2l9l2l0

1.4 szervezet adószáma: EEEEEEEE -E -EE b

1.6 Képviselő neve: Márton Gábor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése: kulturális

3.2 Közhasznú tevékenysé9hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi CLXXXIX tv 13§(1) 7

3.3

3.4
aR

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Enerqetikai szakterület iránt érdeklődők
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

energetila népsaerú , az 6rde*d s t€ínn8dinamikr! aikaii
intm*}cív járék§ldtd nyilvános rend . Eml§ ,§*nz Ábmhám gnl6térq

Ny.v,:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.01.05 L0.42.29



1. szervezet azonosító adatai

t.l Név

§z*k}toll$ium Eqpsülx

t.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve: Műegyetem KöZterület jellege:

Házszám,.r--l Lépcsőház: n Emelet: |-I Ajtó

1.3 Bejegyzó határozat száma: m.m FTöl$Fll'lrlolol{'l/t
1.4 Nyilvántartási szám: m_m_ 1l2l9|2l0

1.4 szervezet adószáma: EEEEEEEE -E -EE t

1.6 Képviselő neve: Márton Gábor

st

2. Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenysé9enként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése.

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1évi CXC tv 2§

3,3

3.4

3,5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: szakterü let iránt érdeklődők
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

7 nyilváaos *l &, 9 úzanlátogaÉs, több szdorr*i frárum és 1 kül§|di, sz e1
l§l pr§qíem i ]§ll k ár* Konzul ók a §frilE-n- kai

ulmáns Vaseny kt'zr$iskd szr*mára Az 81ik§i §z ütgt §s{n a tsME t
és * Bít{É m Gó§ntábo n Kiizz e húnlep§n: e§zKoí§.

k s

300

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 2016.01.05 L0.42.29



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

a

Szakkollégium Egyesület

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír aIapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 2016.01.05 L0.42.29

5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok e zer for in tban. )

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

51 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

52 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

53 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)'

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en)

6.1 TisZtSég Előző év (L) Tárgyév (2)

62 TiSZtség Előző év (l) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I lX-r+Z

szervezet neve:

lum

a

7. Közhasznú jogáIlás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 8 397 7 992

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adózó rendá k'ezése sze ri nti f et hásználás ár ól szőlő
1996. évi cXXVl. tórvény alapján átutalt összeg 1-55 15(

D. KözszoIgáltatása bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohéziód AlapbóI nyújtott támog'atás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] :* 8242 7 842

H. Összes ráfordítás (kiadás) 4 109 7 84í
l. Ebből személyi jellegű ráíordítás 659 1 68(

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 109 6 98i
K. Adózott eredmény 4288 L4t

érdekű önkéntes

_í

E rőfo r rás e l l átotts ág m u tató i Mutató te,esítése
lgen /Vem

Ectv. 32, § (4) a) KBL+B2)/2 > 1,000,000, - Ft] tr n
ECtv.32. § (4) b) [K1_+K2>=0] B !
Ectv, 32. § (4) c) ftl1-+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=a,25] D x

T árs ad al m i támog atotts ág m u tató i Mutató teljesítése

Ectv. 32, § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=Q,Q] ! tr
Ectv. 32, § (5) b)[(Jl+J2)/(Hl+H2)>=9,51 tr !
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] ! B

Ny.v,:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.01.05 70.42.29



A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet 
I

és közhasznúsági melléklete I vt<-t+z

szervezet neve:

Szak um

Ny.v.:5,3 A nyomtatvány papír aIapon nem küldhető be!

,i

Támogatási program elnevezése:
!llBlllEltyl ela§§@

ilnB
§le qfr!e*r

Támogató megnevezése: }NE Alapítvátty

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó B

Támogatás idótartama: zo14

Támogatási összeg. 500

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 500

- tárgyévben felhasznált összeg: 500

- tárgyéVben íolyóSított összeg:
500

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 0

Dologi
500

Felhalmozási

osszesen: 500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

{z qpsüler átal szenrezétt pí§g ms§ az *lapz @zííffi gkm

Az uzletl evben Vegzett íobb teveKenysegel( cs programok bemutatása
qz Egy§§lct heü repdsz gel szenruze,tl e{§atl & üzsml g §l(e c energetika&l kfi r}e*i á§
&.tl,íar,l{ti l6zremükö iso részt vgtt íl€nrzefJola k§ n {IYCE, KLE|{E§} §zerrffi , íúnímol §zc*v§zeü
i{Kl fi§ r&zvétel§d, vá'elint s§ö all(*l§ínmel lülffii Eg}e

keírzultádókl(d qz§z h*ll t &| z
En€rg€ü
népszar
án és az rcTT re§zü on is. A programolcól lc§§zűldr besz§mol6k

beryrcpermqtgl& az eszlcorg , szám& módon.

Nyomtatva: 2016.01.05 L0,42.29



vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I vx-t+z

szervezet neve]

Támogatási program elnevezése :

inergeülmi fófirnrglq qíBk&l

Támogató megnevezése: §gL ?óírL

Támogatás íorrása:

köZponti költSégVetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi íorrás !
más gazdálkodó

m

Támogatás időtartama: 2014

Támogatási összeg: 2 500

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 500

- tárgyévben íelhasznált összeg:
2 2a6

tárgyévben folyóSított összeg :

2 500

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

Személyi 500

Dologi
2 000

Felhalmozási

osszesen: 2 500

Támogatás tárgyévi feIhasználásának szöveges bemutatása:

9z€frnl í6rumok se fu, v€Mkédö m€$el

Az uzle.l evDen vegzeft TooI) IeveKenysegeK es programoK bemutatasa

Szakkollégium Egyesület

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem kü|dhető be!

.i

Nyomtatva: 2016.01.05 L0.42.29



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

Támogatási program elnevezése;
K§ke&i t&n

Támogató megnevezése: §emzd €gyüíín§

Támogatás íorrása:

központi költségvetés B
önkormányzatiköltségveté. !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtar.tama:
}814

Támogatási összeg: 258

- ebből a tárgyévre jutó összeg: t96

- tárgyévben felhasznált összeg: L96

- tárgyéVben folyósított összeg:
258

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi t96

Felhalmozási

összesen: t96

Támogatás tárgyévi felhasznáIásának szöveges bemutatása:

dz E§]E§iil€í ezen for a m§teödés| kól fe{r*'

Az uzlet| evben vegzeü ToDD tevekenysegek es programok bemutatasa

ó

szervezet neve: ,-]

Energetikai m

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

,i

Nyomtatva: 2016.01.05 Lo.42.29



A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet 
l

és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
tAv 1q6

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés B
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: l§14.?016

Támogatási összeg: 150

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyéVben folyóSított összeg:
150

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben feIhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

\z q3§tilgt *lreiíld( ít&ték8nyabb nregvá éÉt a íóíf&t ék§li§!

Az uzlet! evoen vegze[ Toop levekenysegek es programok bemutatasa

um Egyesület

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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