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szervezet neve:
i

Szakkollégium Egyesület

Azegyszerűsítettéves beszámolómérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

4datokezerforintban.)

Tárgyév

EszKozöK (arrívÁr)

A.

Befektetetteszközök
l. lmmateriális javak
ll, Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B,
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6 424
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2 942

2Lo6

-836
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l. készletek

ll. követelések
lll. Értékpapírok

c.

lv. pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
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FoRRASoK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját tőke
l. lnduló tőke/jegyzett tőke
l

l.

Tőkeváltozás/eredmény

lll. Lekötött

tartalék

lv. Értékelésitartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

Vl. TárgyéVi erdemény Vállalkozási tevékenységbő

E.
F.

Céltartalékok
Kötelezettségek
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l. Hátíasorolt kötelezettségek
ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek
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szervezet neve:
Energetikai

m Egyesütet

Az egyszerúsített éves beszámoló ered mény-ki m utatása
előzó év
helyesbítése

előző év

]-.

(Adatok ezer fori ntban.)

osszeSer

Vállalkozási tevékenység

Alaptevekenyseg
tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

előzó év

tárgyév
előző év
helyesbítése

nettó árbevétele
Értékesítés

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

41,4

8 367

a 4t4

8 367

Ll

2i

Ll

2

1 so(

674

1 50C

67l

6 900

7 67c

6 90C

7 67(

1E

3(

7!

3(

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

8 48§

8 397

8 48§

8 397

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

8 48§

8 397

8 48§

8 397

6, Anyagjellegű ráfordítások

8 334

3 097

8 33l

3 097

- tagdíJ, alapítótól kapott

befizetés
-

támogatások

-

adományok

4. PénzúgyiműVeletek bevételei

8

í

5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott beíizetés
-

támogatások

7. Személyi jellegű ráfordítások

9t7

65í

9L7

65§

8. Értékcsökkenési leírás

5(

2t

Rc

21

9. Egyéb ráfordítások

L1

325

L1

32!

ebből: vezető tisztséoviselők
junatásai

]_o.

Pénzüovi műVeletek

ráfordítása]'
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szervezet neve:

umE

Szak

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény_kimutatása

2.

(Adatok ezer forintban, )
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előző év
helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

1].. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráíordítás
(6+7+8+9+].0+1_1;

ebból: közhasznú tevékenység

ráíordításai

C, Adózás előtti eredmény (A-B)

9 32!

4 109

9 325

4 10€

9 32!

4 ].09

9 32E

4 10€

-83(

4 28E

-83(

4

-83€

4 2at

-83(

4 28t

-83(

4 2a8

-83t

42at

1 500

51§

1 50C

51§

zat

L2. Adóíizeíésikötelezettsé g
D, Adózott eredmény (C-1-2)
1_3.

Jóváhagyott osztalék

E, Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
tamoqatas

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támo!7atás

c. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból. ílletve a kohéziós
Alapból nyúltott támogatáS
D. Normatív támogatás

E, A személvi iövedelamadó
meghatározótí részénekadózó
rendelkezése szerinti
íelhasználásáról szóló ]_996. évi
CXXVl.törvény alapján kiutalt

osszeg

F, Közszolgáltatási

15a

155

bevétel
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1. szervezet azonosító adatai

1.1 NéV

urn §gyc§{tlét

kai

1.2 Székhely

EEEE

lrányítószám:
közterület neve:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

yetem

Házszám,,tr;"-]

Lépcsőház:

1.3 Bej egyzó határozat szám

a:

m

l-l

pfi

.
|

6 |-o

Emelet:

|-l

|iTil4|-] / lrl olÓId'

szám: ffirffi,'F]-rrgETol
adószáma: EEEEEEEE -E -EE

Ajtó:

m

1.4 Nyilvántartási

7,4 szervezet

1.6 Képviseló neve:

Pintácsi Dánie|

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

get srelvezett el§xl
kat és ílzem]
Egyg§űlet hái rendsze
let ar cnergetilta
hazai áe ldllfirldi közrem§kt}d§kkel is, rÉgztvgi nemzdk§rl konígrcnciák {lY§E, KLENEN|
tagjai szárnára publikáeiós leh § et biut§§it§fi §zám§§ egyéb srakmei randezr,Ényen.
a }*ótan tárgycsoportból tartott konzultációk!€l több seáz h*llgetót k&
k fel zánhelyiloe, a
Cyak§rlet Progr§mon belül ig közel 50 hallgaó kaport gy*|tor}§ú hellret Energdikai
V€r§enyt saenrexett 1§ó középískolás csapa részlétel&ret. Tqjai ax energetilét lépvi*ltékés
l*rűsítemékérdekes, ismer&erjeszt§ progranrokk*l a li}ú:eurnok éjsxa}*áián. Kuretók éjszalc{ján, a
ityí|t repién é§ e ErcTr ftgxtiválgn i§. A prwr§mokról últ
&n§lók és fiÉnykápok
ae eszkorg honlapoRo b§rki szám*ra elérh€lö módon, az aktgáis rendervónl*krel @íg
l hír}etélenker§tül.
ezcr maqánx*mély és seámm válla|at é

3. Közhasznú tevékenysé9ek bemutatása (tevékenysé9enként)

3,I Közhasznú tevékenység megnevezése:

kutatás

tevéke

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
ia- és

stratéoia

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

sa

2004. évi CXXXIV. tv.5.

és kulföldi

3,4 Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

300

konfurencia sae éx.. Részvétsla
(KLENEN} '1i} konbrancián és s:etvelÉsében,
éjsza *Tgh es hallg fu ae en*rgetileábgn* címmel fud§fnánlp.§ mrrnl&ák.krnutaása
érdeklód&k szánrára" külít ldi kgníarcncia résa lek biatcsítása a ck szárnára. közz
a

Y§uth Coníeran§g oR Ener§y?0l,3
rnaódglem-E§€rgi§§,.dató§s*g-Energlahatékony
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1, szervezet azonosító adatai

1.1 Név
ltai

§eakkcll€it

m

Egy

l€t

1.2 Székhely

lrányítószám:

EEEE

közterület neve:
Házszám,.

Település:
Közterület jellege:

em

|;oéo.

---l

Lépcsőház:

száma:

1.3 Bejegyző határozat

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 szervezet adószáma:

1.6 Képviselő neve:

|-1

m.ffi

Emelet:

t .

l

Ajtó:

F|o|!5r4nlEolÓTel/EE

Etrrffi,,lTlrl91-2-1ol

EEEEEEEE-E_EE

pintácsi Dániel

2,íárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú teyékenységek bemutatása
k*t az en*rgetika
heti ren,dsaer gel §Zerv€zefi elóad*sekx és üzeml
hazá 6s külf&dl közrem§ktidókkal is, r,éÉrtvett ngmzetköci kan Brc$§iák {|Y§E, K|_ENE$
seakmai rendarényen.
ben, tagjai szárnár* publikieiós lehetős§et biri§§ítótt sz,ánros ag
ful zártheúyikra, a
a l#itan tárgycsoportból tartctt konzultáeiókkel több qz43 hallg*tót
aakrnai Gyakorlat Frogramon belül @ig közel 58 hallgató |apoil gyakorlari helyá. Energetiltai
részvételéüel. Tryjai az energetilcát lépvisoltált és
ulmányi 1/€r§8n)^ s3en €zett L§{} latizépiskolás e
er&sít€tték Érdekes" isrneretterjesztó progremo}rkal a trrlilzeumok §saakíián! Kutetó* éisz*láján. a
E lrtyílt l{epiáfi ég ax EF§TT íe§eti\íálon is. !r, programokról kósxült árnolók és tényk*pek
e|á
t< a ewkorg honlapon, bárki gzámáre glérh m&on, a: aktuáis rend*zvényekr§l pedig
eaer nragánszernély és számos válal* érE§{ll hirlevélen kercszttll.

Egye§ül€ú

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenysé9enként)
3.]_

Közhasznú tevékenység megnevezése:

ál s
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1991. évi XX. tV. 121. § a

2OL]-. évi CLXXXIX. tv. 13. §

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

kulturális értékeká

7.

nerqetikai szakterület iránt érdeklődők

3.4 Közhasznú tevé kenysé g ből ré sze sü lők létszám a:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

népszerús§€r

ók ször
az
termodinamikai és fi zikai kísérletek
energetikai i kokltxl a Múzeumok Éjszakái*n és az EFóTT íesztiválon. Emlékfé!év
ky Károly és Jgndrassik By$rgy tiszteletérg. Közz
l a hon|*pon: esak.org
,
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1. szervezet azonosító adatai

1.1Név

§lakkollé§aum

§g

let

1.2 Székhely

lrányítószám:

EEEE

Település:
Közterület jellege:

közterulet neve:

Ajtó:

m EB b|-o|-1T5r4ntEolrild'M
szám: Etrrffi /WdgEIc.l
1.4szervezetadószáma: tltdEEEEEE-E-EE

1.3 Bejegyzó határozat

száma:

1,4 Nyilvántartási

1.6 Képviselő

neve:

lpintácsi Dániel

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tqvékenységek bemutatása
szen e:g& elöadásokat és üzernl
a;E
hazai Ss ldlltöldi közrerr§kodókkel is, ró§zi ttett neína*t i kcníergnciák {lY§E, KLENE}$
6 bizb§it§lt gámos
b seakrnai rend*zdnlpn.
ré*ében,r*glai §uámiára publiláei6s leh
a Hótgn t§rgyosoportból tafiott konztlltációkkal t§bb szaz hallgatót t<§sz k fal zérth*tyikre. a N
§yakorlet Programon belül pedig közel §} h*llqató kaport gy*t<orlati helyá. Energetik*i
lyi v€r§enyt §zérv€rett ls ltözépísltolés pat résztletetével, raqi*i a,r energetikáí képviselékés
rsaerúsítetrékérdgkes, ismerettariextö prc§ramgkkal a Mú:e*:mak éi
§n, K§taók éjsx*k{ián, a
fivácn is. & progtarnokról olt b8§,zám§lók é8 úénylépk
E }ryílt |,laPján és e, ErcTT
is lgndezványek6l pedig
e *.gk olg hgnlryon, bárki sráí§*raal3rtr tnódonn az
§Ete|á
b ezer mryénwemély é,s szémgs vállalat érte§dll hírlevélen kerwtül.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenysé9enként)
3.]-

Közhasznú tevékenység megnevezése:

Neve]és és oktatás, képesséqíeilesztés
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:

múködés köznevelési

és fenntartásában. 2oL1.. évi CXC. tv.2.

3.3 Közhasznú tevékenységcélcsoportja:

kai szakterület iránt
részesülók
létszáma: 3300
3.4 Közhasznú tevékenységből
3.5 Közhasznú tevékenység íőbb.eredményei:
És1 külfóldi seekmai kirándul*s. i §za,kmei
7 nyilvános el§ad*s, § üzeml
rlat
|r§§ranr ryyeaemi hallgatók számára 7 ajkalornma| konzult&ció tartása Múszaki l.M!6n tárgwmpgrtból
nargetikai Tanulmányi Vgr§€ny kóz§pi§kolá§ok számár*. A§ §nsrgetikai §ü
,,ület bmiJ
a tsM§
l\tepján és a ts[|É §épésarnórnöki t&rának Gól
. Közz
l a honlxpon: e§ak.ofg
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szervezet neve:
kai szakkolléqium
4. Közhasznú tevékenység érdekébenfelhasznált vagyon kimutatása

41

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

pénzeszköi

42

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Felhasználás célja
4 08l

Vagyonelem értéke

Tárgyi eszköz elhasználódás:

43

(Adatok ezer íorintban.)

Felhasználás célja
2t

Alapszabályban me9ha!ározoR célok megvalósítás{

Felhasználás célja

Vagyonelem értéke

közhasznú tevékenvseo erdekeben
felhasznált Vagyon
(összesen)

ki

mÜtatása

4 10!

l(özhasznú tevékenvséo érdekében
(mindösszesen)

felhaszrrált Vagyon kim Útatása

4 10§

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

5.2

Támogatás
Cél szerinti juttatás megnevezése

53 Cél szerinti jutattás megnevezése

,

Előző év

Tárgyév
324

Előző év

Tárgy év

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)

324

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)
6. Vezető
6.]_

324

C

tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

6.2

Tisztsé9

A.

Vezető tisztséqviselőknek nyújtott

Előző év (I)

Tárgyév (2)

Elózó éV (1)

Tárgy év (2)

iuttatás összeéen:
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szervezet neve:
Szakkollégium
7. Közhasznú

jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok eze r for i ntban.)

Előző év (L)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
8 39i

8 489

ebből:

c. A személvi iövedelemadó

meqhatározott részénekaz

ndá k'ezése szeri nti fel hásználás ár ől szólő
1996, évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

adózó

re

D. Közszolgáltatási

155

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve

a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)]
H.

Összes ráfordítás (kiadás)

l. Ebbő! személyi jellegú ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

8 48§

8 242

9 32:

4 109

9li

65§

9 32t

4 10s

-83(

428t

3]

2(

érdekű önkéntes

E rőfo rr ás e

EctV, 32. § (4) a) I@J-+B2)/2

ll

>

átottság

m

utató

1.ooo,ooo,

i

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) C) [(l1-+l2-Al-A2)/(Hl+Hz1>=g,251
T árs ad al m

i tám

og

atottság

m utató

Qen

,Vem

tr
tr

tr

x

- Ft]

i

!

B
Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(CL+C2)/(Gl+G2) >=0,02]

!

B

Ectv. 32, § (5) b) [(J1_+J2)/(H1,+H2)>=Q,51

B

Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő]

tr

tr
D
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I vx-t+z
szervezet neve:
Szakkollégium
Támogatási pro9ram elnevezése:

{emx§ii

Teh

§mb§íi Eröírrrrá§

Támogató megnevezése:

Frogrann

Mini§t íium

központi költsé9Vetés

önkormányzati költségvetés

Támogatás íorrása:

nemzetközi íorrás
más gazdálkodó
TámogatáS időtartama:

X}13- é\,

Támogatási összeg:

,19

- ebből a tárgyévre jutó

összeg:

tárgyévben felhasznált összeg
-

tárgyévben folyósított összeg:

B

!
!
!

519
:

,19

-,

iza

Támogatás típusa:

visszatérítendó

!

vissza nem térítendő

B

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

)
519

Felhalmozási

összesen:

519

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:
I tárnoqaiásra fBl}íó§it§tt §28 e Ft-ból Énylegesen szárnlálek*l glgémolásra kedilt {nye{vokta&r& kli}öns§le
megielcnÍésekhgc használt eszkőzökre} §l"§ e Fr. § kül&nböret az al§záínol&st k
n vissxaffzg€sra kerrüil1"

Az uz.eíl evoen VegzeE ToDo teveKenysegeK es programoK Demutatasa
rendszerass€gg,Bl §z€rvezett elóad lc* é* íla*míátog scka! q, enargeüka rérnal6rékn hazai ás
|dtl6ldi közremÜködók|rcl is, rÓ§ztvétt nenrzetk§zi konferenciák {lYgE, KLEM8N} szeí\r€zé§ébn, t**glai srémára
publlléeiós !*h
ét bizt§§itofi gzámos §gyéb azgkmai rendgzvénygR. T ai a }döBn tárgycsop,ortMl tartg.tt

C,z

ület h€ü

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-1,42
t

szervezet neve:
Energetikai

um

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

ntézm€nyi iánrogat*s a haxai nuklcáris €ner§i§§rmelés
*ltét*lelnek erósí r€
}öv§nk l.!u kleáris Engr-§gtiku§a Alapíw&ny
központi költségVetés

önkormányzati költségvetéS
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás

Z§13- é\,

Támogatás időtartama:
TámogatáSi ösSzeg:

].

összeg;

tárgyéVben felhasznált összeg
_

!
!
!
B

más gazdálkodó

- ebből a tárgyévre jutó

szakémber_uEnpötló§l

tárgyévben folyósított összeg:

0o0

1 000
:

998
1 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

B

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi

zo4

Dologi

794

Felhalmozási

összesen:

998

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:
átal szgrvezgtt, a közhesznús&i mellékletben ré§zlgter€n prograrnok megvalósitósa" aa Eg}€§ület
m{ildd*sónek fenntartása. az E§ye§ü}§t A,lapszabáyáben rö§zit€{t tevékanységekrnegvalósít&a
Az.

Egy*3ül€t

tevekenysegek es programok bemutatasa
€§ ürar§l
lm §u §n§rgstika i6makórébpn hazai **
t{tlf6ldi közrernőködókke| ig. ré§&tlren nemzetközi konfurgnciák {IYCE, KLENEN} szeruezésében|t€iei scárvrára
xrblil&iós lehet6 et bizt§§ltofi gziimog eg$b szakmai rendoevényen, Taqj*i a }§tan tárgy*mportMl tartotl
onzuldeiókkal több száz hal}gatót ké§zÍtctrek íel zánhelyikre, a x$ári §z*kmai {§yakorl*t Pf§§reman belül p8di§ 1(ö,r€l
Az uzIell evpen vegzeu

El E$re§ület h§1l rend§8€

ToDD

gel 8x€n €rgtr €§d*§ok*t
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I VI<-UZ
I

szervezet neve:
!et

Támogatási program elnevezése:

\lapsxa&ilyban

meghaÉraz*ttdl§lÉken

MoL Nyn

Támogató megnevezése:

köZponti költségVetéS

önkormányzatiköltségvetés

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

B

Támogatási összeg:

2 5o0

-

2 500

tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

!

!

Támogatás időtartama:

összeg:

!

nemzetközi forrás

toa§._

- ebből a tárgyévre jutó

me,gvaló§ít{§*

623
z 500

Támogatás típusa:

visszatérítendő

-,

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi

l9

Dologi

i74

Felhalmozási

Osszesen:

czs
Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

prcgrarnok megpalós
Eg]íE§tilél által szervezett, a közh§íxnú@i rnellékletbcn ré§u l€te:€n
tttikitd3Eéngk íennt*rtás+ az Egy€sülér Alapszabály{i,ban fö§.itett €v€kenységek rnegvalósít*sa,

\r

&u

Egye§ül€l

l\z uzlell evoen vegZeII ToÍ)p leveKenysegeK es programoK pemutatasa
get szeruezett elód*sokat és §zeml&og
{: Eg]§§{ilet heti rsnd§ze
kd' ag
dllíöldi közreműködókkel is, r6szt vgtt ngmzptkö;i kon,íereneiák {ly§E. Kl-ENgN} szarvezésébon, *ryJd gáméra
Bt bizro§ít§tt s;zámos egyátl se*kmaí rendezvénye.n. ai a
rybliléelós leh
n tárgyesoportból taltctt
*onzul&iókkal ttíbb szár hallgatót ké§zftanek íel zártlrelyikre, *
i Szakn,lai §yákortat Progr&m§n belül pdig közel

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1,6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42
I

szervezet neve:
kai Szakkollégium
Támogatási program elnevezése:

Alapseabályban meg határozoü célok megvalósi
!,lltvlR zRT

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás íorrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

B

K}üh

Támogatás idótartama:
Támogatási összeg:

L 2oo

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

L 2oo

-

tárgyévben felhasznált összeg:

130

tárgyévben folyósított összeg

!
!
!

:

L2oo

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendó

B

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi

LLI

Dologi

19

Felhalmozási

összesen:

].30

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:
Egye§ülstáta} gzeruezett, a közha§zntlsáqi me|lékletben résztgtezgtt programok rnegvalósítása. az Egy€Sjlet
teékenységek nregvalósítása.
m§kf}.désének íenntarti{sa" au E§y§§ülfi Alapszabályábár,! rö§lit€n
A"z

l\z uzleIl evDen vegzett loírí,feveKenysegeK e5 pro9ramoK DemuIatasa
héfi rendszer€Mgg8l §zén e&§tt glöaílás§kil é§ üzeml&{}
kaí ez €n§í§etika é
ben hazai ég
6líöldi közrenrükö,d§kkel is, rászt rre{í nemze{leözi kpníereneiák {lY§É, t(LEnüEN} szerv§§é§ében, taq§i sgárnára
€t birt§§ít$tt egárnos e§Éb geakmai rendezvényten. Tqjal a l&tan t§rgy*wpor§ól tartott
xlblilctció§ |eh
mnzull&iókkel több száz h.allgarót ké§aítetrékí§l zárthelyikr*, a
i szakmal Gyakorlai Programon bclül @ig |ózel
ío hallg*ró kapot1 gy&korlali he|yet- Energetilwi Tanulmérnyi Vpr§enyt szerv€ze,lt 15{} kózépisk§lá§ a§apat íÉ§avétel€velr*giai az energetikát kép\.i§e{ték,ésnépszedisl k érdekes, isrnere§e{esz!á pro6ranroklel a Múzgrrmok éjszaléj§n,
&rr,aúók qsu
é§, § BME tüyílt hrapián és,*z E@TT fegrthdlon is. A progranrckról készült
§lók €s fányképek
nwtdálh#ak *z egzlcora hrrnlaron" b§rki saámánp elérhetó módgn. az ak§rális rgndozvónvgkr$l io tt}bb ezcr
\z Egy€§§lBt

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá 1i melléklete I PK-I42
I

szeryezet neve:
let

lum
Támogatási program elnevezése:

Alap§zabályban rn*ghar*roiróft§&l§x§rlnti

központi költségVetéS

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás

x}l"§_

TámogatáS idótartama:
TámogatáSi összeg:

-

40o

ebból a tárgyévre jutó összeg:

tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

!
!
!
B

más gazdálkodó

tárgyévben íelhasznált összeg

nrégueúó§l

§E }fung§ry Kft

Támogató megnevezése:

-

t€lÉkBn

400
:

259

-,

400
visszatérítendő

!

vissza nem téíítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

259

Felhalmozási

összesen:

259

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:
{z Egy**{,ilet áia| szervez3tt, a t(özh@nú i rne|lékletben részl.etezgtt pragrarnck megvalós
ek m*egvalósítás-a,
k€fi
n{tk§désének í§nntertá§q a2 Egy§§{t}et Alapaaabályában r&§ZÍtelt t

aa EgyesÜlgt

Az uzletl evoen VegzeE ToDp IeveKenysegeK es programoK oemutaTasa
l€t §, €n8íg3ttke rórnal(óróben hazal é§
As Egyle§űlet heű rend§.e
§8l §z8rv*Btl at á§9ld ée tlxeml
k[llí§ldi l*özrgm{lködókkel is, régxt vett nemretközi konferenciák (lYcE, KLEN§i0 §aaní€,. ben, tag|*l saámáía
p*tblik&iós leh
n tárgycsopo,r&ól taíbtr
et bizt§§ítatt gzámgs egy€b sz*lcmai rendexrr§nyen. Tryj*i a
ltonzull&iókkal ttíbb száz hallgatót ké§sít8tt§k ful aárthelyi}ere, a ltíári §z*kmai §y§k§rlaf Pro§r*m§n b*lül pedig közel
Nt hallgaó kapon gyakorl*ti helyen- Energ&ikai Tanulmányi ver§en}n §:erv§§tt 15o köxépisko!§s c*pat ré§8v&€lével.
érdekw, ix,moreílerj progr*nrokk*l a Múzel"lmok éjsx*lróján,
t4iai az energetil6 képviselték§s népszeró§
Kut&k §se*k§án, a BME tityílt ir.apiárt és g EFOTT iesgtiválon í§. A progreífi§kíól kó.§zö|t be§óm{rlók & íénylépgk
megtatálh$ak aa eszkor§ }ronl n, bárki serfunára elérh módon, ar ale§ráio nondazvények§l pedlg tö,bb cxg
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-I42
I

szervezet neve:

Egyesület

etikai

Támogatási program elnevezése:

Al*pgcab,áylr-an rna§h§lár§§ótt

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás

a

más gazdálkodó

ö§ná§a

!
!
!
m

t013-

TámogatáS idótartama:

Támogatási összeg:

-

t€vél@l"!y €krn€g

3€A E€l zrt

Támogató megnevezése:

- ebből a tárgyévre jutó

dl§a€rinti

300

összeg:

3oo

tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

61

-,

300

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

B

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi

4

Dologi

57

Felhalmozási

összesen:

61

Támogatás tárgyévi íel használásának szöveges bemutatása:
nrefl6k}etbcn régz!€{c:etí pr,ograrnok rnegv*lósitása" az Egyesdllet
nűkö'd&ének íennar§s,a, §u Egyg§{i}ét Al8B§áabályában rtsgzltert tgréken ek megv*lósí&a.

u

Egy§§tjlet átal szgrvgz§tt, a közha§znúsfui

Az uzletl evÍ)en vegZetI Toop TeveKenysegeK es programoK oemulaTasa
gel szerveaett el6adást(d éi§ űremlá6§
l€t §! engr§€ttl(a §m8lórÉbgn h§zei á§
tülf§ldi közremúködókkel is, rósztvett nemzetközl konferenciák {IYCE, KLENEN} seervaxésób*n. @iai saámára
et bixtosirm seánros e9y6b sx*kmai rendervényen. T4iat a },lőtan tárgyesoport§l tart§§
xrblikációs l§h€tö
§zakmal G
rla' Programan belü! pdig közel
ronzul,iÁeiókkel §rbb se& h§ll§áót kész§tetr,ek íel ;.árthelyikre, a
l§o kózépiskol*s esapd r§srriételáveli§ hallgató l(aponqyak§rlati hel}net Energetilai Tanulmányi vfr§enyt §s€rir€r€tí
r4jai az *nergetll& képviseltók és népsxerűsík érdeke§, isrn*retleqjwzlö plvgramokkal a Múzeumok éjsxal@ián,
án, a BM§ Nyílt !|iepián é§ az §F§TT fa§iztiYáen is. A progrvnckÉl lllt
ámolók és úénykép,ak
futetók éi
naataláh&ak az ggk-orrr hienlaporr. b§rki sx&nára eúérhmódgn. ae alúuálie rendezvénrrgkről pdio több ae.er
l"z Eglps{llet heti

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

szervezet neve:
Iet

Támogatási program elnevezése:

NaP6uabáyzalban
|§|VM

Támogató megnevezése:

meg

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi íorrás
más gazdálkodó

Támogatási összeg:

m

300

összeg:

300

tárgyévben felhasznált összeg:
tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

!
!
!

to13-

Támogatás időtartama:

-

ny§égek m

ovlT zrt

központi költségvetés

- ebből a tárgyévre jutó

8tl§€l§aerinti

263
3oo

visszatérítendó

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

263

Felhalmozási

osszesen:

263
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

áa| saelvezett, a k§zhasanil i mellékletben ré§.l*zm programo& magva|ósft&q §l §gyg§ül€t
ek nregvalósítása,
rt§lcöd#nek fenntatti{sa. az Egye§tllgt Alapsz yában rögrítstí béken
[u Egy€§ül€t

Az uzaeíl evDen vegzen Topp levekenysegek es programok bemutatasa
ület heti randszerességgel szerveeett el6ad ls* é§ tleem|
kat az energetikg §mal6rében hazai és
<{llíólda kózremük{*d§kkel is, ré§xtvett nemzetk$zi koníereneiák {IYCE, KLEl§sry ssen *é§éb€n. iagjai szárnára
qz

E

€ y6b srakmai ren,deevénlren. Tryjai a }*ötan úrgy§sp§,Éból tart€rtt
rubllk&tó.g lsheüE§ég€,t bi§b§ítan szárngs g
k ful zárthelylkt*, a Xl1ári §zakrnxi c
<gnzul&iókl€l tiibb xzáz ha||gatót kéx
rl* Pí§§mmtrn bclül @ig lólé|

xl hallgaó k&po§ gyakorlctl helyel Eneryetilai Tanu|rnányi \í*f§€n)ít §Een
aa energctilr& képrriselék és népsxer{ls k
K|.rts6k é}se*§án, * BME Nyítt l,'epián é§ az EF§TT

r4j*i

mastaláh

Srd

ismg

e33]t1

1S középiskolás osxpt t&!Éel&r€l.

rireat{l progmmoklel a Múzerrmok§6ral€i&l,
feortivácn t§" A pro{rMlökról tilt bú§l l§* és úénylépak
az esek"orÉ hgnl*pon. bárki szÁm§ra elénherö módon" aa
ís rendezvénvekról nedio tóbb gor
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I vw-tlz
I

szervezet neve:
Szakkollégium

let

Támogatási program elnevezése:

mgg

A,l,apseabályb€}n

roaotteél§erintl tevékenységrn*gvxlósítása

§,§N Er§müvek Kft

Támogató megnevezése:

központi költségVetéS

önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás

a

E

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

z013.

Támogatási öSszeg:

20o

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyéVben felhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

!
!
!

2oo

35
20o

Támogatás típusa:

visszatérítendó

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben feIhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

35

Felhalmozási

Osszesen:

35

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
által szelwez€tt, a közh€}§EnÉl i mellékletb,en ré§zl€tgzgn pro§r§rn§k nregvalós
nllködésének fenntartás& az Egyasület Alapszabáyában riígzítettgéken
ek rn*gva|ósí
\z, Egye§ül€t

Az uzleIl evoen Vegze[

{,. E§ye§tilet h§ti rsnd§zercsséggel grelwagtt

§a Egy,e§ülct

ToDp TeveKenysegeK es programok bemutatása

gl

ásoka és üzem!&og ká az energetika émakő,rében h*z*iás
körel

l.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I

vx-tlz

szervezet neve:
Szakkollégium Egyesület
Támogatási program elnevezése:

{lapsa
(onlim§

Támogató megnevezése:

yban magh*tározon cél§zgrlnri t€ték§ny§ég

!

önkormányzatiköltségvetés

más gazdálkodó
:o

TámogatáS időtartama:

Támogatási összeg:
- ebből a tárgyévre jutó

!

!

nemzetközi forrás

a

6§íi&a

HTauoynú lí§é§ i aT

központi költségVetés

Támogatás forrása:

m

m

l3_

3oo

összeg:

tárgyévben felhasznált összeg

300
:

_l

-

tárgyéVben folyósított ósszeg:

300

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

E

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

0

Felhalmozási

Osszesen:

0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az uzlell evDen Vegzeü

ToDD

teveKenysegeK es programok bemutatása

, a Nyrári
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l.

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I vl<-t+z
szervezet neve:
E
Támogatási program elnevezése:

\lapwabőyMn rneghatározott dlszarinti arókenységek
\d.B-T.o4 Mérnöki és §zolgátaió

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

önkormányzatiköltségveté.

Támogatás forrása:

Támogatási összeg:

-

Kfi

!
!

nemzetközi forrás

!

más gazdálkodó

B

Zo13-

Támogatás időtartama:

- ebből a tárgyévre jutó

mgg,va

300

összeg:

300

tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg;

0

-a

300

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

0

Felhalmozási

Osszesen:

)

Támogatás tárgyévi íelhaszná]ásának szöveges bemutatása:

lz E

Az uzletl evDen VegzeIT

ToDD

teveKenysegeK es programoK Demutatasa

ld h€ti rcndsaeress-@gel seervex*,tt el&*d*solcg és tlzeml
16 az ,energarikg é
ben harai ,Ég
is, résrt\€tt nemz i kon&renciák {lY§€. KLEilEí\ü szcrvpzésóbón" tagiai srárnára
cÜ|íá,ldi kő:r*müködókltel
xtblik&iós leh
at biut8§{t6tt wámox sge§ gzakmai rendeevény.en. já a
n tárgy*eopartMl keln
conzu]t&iókkal tőbb saáz hall
ké§z k ful zárthelyibe, a Nyári Bz ai
rla nrogramon b-elsl pedig köxel
Xl hallga6 kapott gyxkorlati h*ly€,t- &nergetikai Tanulmónyi \lercenyt §aervgs§E l§ü k(§épisko!ás §§apd ré§z\Édétplrqjai az energetiká képviselék és népszeróg k érdgkga, ism
rteszó prognamoklod g Mú:oumeik éjgealéián,
({!t 6k €j§z*|(&ján, a BME NyÍlt
ó§ a2 EFoTT ie§rtiváon is. "A p,rogr*mokÉl k€ceült besz&nolók ás finyldpek
n€gtalőh§tóak

az esxk.orq honlapon"
'§&Pián bárki szánlár* elérhctó módon, az atclrráis rgndézvénvekr.§l oledic tóbb exgr
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá 3i melléklete I PK-I42
I

szervezet neve:
Szakkollégium E

et

Támogatási program elnevezése:

dlapwabályb.an meghatározott §él§z8rinti tav§k§n},§ég3k mégvelö§ítá§§
prolan zrt

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

z§§}_

Támogatási összeg:

25o

- ebből a tárgyéVre jutó
- tárgyévben

összeg:

összeg:

m

25o

íelhasznált összeg:

- tárgyéVben folyósított

!
!
!

0

25o

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendó

E

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

]

Felhalmozási

összesen:

D

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása]

Az uzaeíl evoen vegzett Io]JíJ feveKeí|ysegeK e5 ProgramoK pemulatasa
led, és üzem
{z E
lct h*ti rendsrerws@gel se*rvcxett el
kat c energ€fil€
n haza|
t§
is, ré§zt v€§ nemzetközi kgnfergnciák {lY§§, truE&íEN} velwea&ében. .§árnár*
$lí§ldi lrözremöködökkel
gt bizto§íton gzámcs €g}ét} sgakrn.ai rcndwrény.an, Tqiai a}lótan Éry porffil 6ít§fi
Nlblikációs leh

&

i §zakm*i
onzultócióklal i§bb száz hall3aót ké§.íterrck &l z$rth*lyi}cre, a
ílet Píe§ram§n bclül @ig l*öa,sl
io hallgatdi kap§tl gyakorldi helyel Energeti|ral Tanulmányi Vgr§€n)ít §ré
középi§k§lás wapd, r&!É(a{év€lérdekes, isrner&rjesztó programoklcal
l"*gj*i az en,ergetikát képvis.elté,k és népsaerúsítették
a Múzgümok éjszak{án,
'§0
&t§*ók éJszxl@ián, e BME Nyílt hlapján &s §E ErcTT feszűválon io. A prognamakról készült
olók és úényképek
neotaláharóak ae esek.ora hgnlapgn. lrérki sa&nára *lérhetö módgn. a alrtrráis rendeevénlpkól pedio ttibb czer
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszqrűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-L42

szervezet neve:
Szakkollégium
Támogatási pro9ram elnevezése:

{lapszabálytun meghatározon célszerinti evékeny@ek megvalósítása
aa§tron kft

Támogató megnevezése:

központi költségVetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:

nemzetközi íorrás
más gazdálkodó

!
!
!
m

Támogatás idótartama:
Támogatási összeg:
- ebből a tárgyévre jutó

150

összeg:

150

tárgyévben felhasznált öSSzeg:
- tárgyévben íolyóSított összeg:

]

t

15o

Támogatás tipusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

B

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

)

Felhalmozási

összesen:

D

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az uztetl evDen VegzeE ToDD teveKenysegeK es pro9ramoK Demutatasa
gel §ren €g€tt el §§ak$ ós ű:onalólo
kK az en*rgeükg Ém ékn haal €e
nr &i
*íó
dilíöldi ktizremüködókkal is" rágatvettngmzetközi kqnígrenelák(!YcE, Kk§NErs g.ewaő
tárgycwponból tafutt
€t bkt§§ít§tt wámos €g1Éb gakmal rend*avánpn. aí *
rublilc*cióg leb
kí€l ,árthglylkr,a, a
§zakmd
ílá Pno§raí§*n balül pdig ke8l
<onrult&iókkal t§bb száz hallgatót
,é§slerciael.
io hallgató tt §y*korlati h€t}r€t- Energeltkai Tenulmányi Vergery.t §a€n lw€|il !§8 lózépiskol&
képviselték és népszerű§atették érdekg§, isrneretleriwtő prqrarnoklg| a Múzeumok éjsea§j§n,
r*gjai a, €nerg€{i|(át
és az EFOTT fesativálon is. Á prograrnokröl kész§lt besrámo}ólr és f§nylépek
<ureók éisz án, & BME },}yítr
neotaláhat&ak ag §szk,or§ honlapon. bárki szánára e]érheó módon" az alfi-tális rgndgxvénygkról pedis több ezer
§z E§ydJ|st heü

rcnd§Eer
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-I42
szervezet neve:
Szak

um

Támogatási program elnevezése:

\lapsz

n rn4hdár*zott e*lgzgrinti t*vókxnlrségo.k m

btVM ERBE Energáil(e Márnőkir§da

Támogató megnevezése:

központi költsé9Vetés

önkormányzatiköltségveté.

Támogatás íorrása:

!
!

nemzetközi íorrás

!

más gazdálkodó

m

zo13-

Támogatás idótartama:
Támogatási összeg:
- ebből a tárgyévre jutó

zn

150

összeg:

150

-

tárgyévben felhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított öSszeg:

"+

150

Támogatás típuSa:

visszatérítendó

!

vissza nem térítendő

B

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

0

Felhalmozási

osszesen:

0

Támogatás tárgyévi felhasznátásának szöveges bemutatása:

Az uzlell evDen vegzeü TopD tevekenysegek es programok pemutatasa
gel szeruezett el
l(at ó§ üu€ml
kd az *n*ryetiká témalórékn has*i úg
citlíöldi kórromüködilkkel is, ré§zt v€{t n€mzétköti konferaneiák {lYcE, I(LENEN} sz,eneeétében.ai oz.árnára
€t bizto§ít§tt szárnos gsyéb gzakmai rendezvényen. jái a hlötan t§r$1csp§llból tarbfi
xtblil&ióg leh
tonzult&iókkal több száz hallg*Ót
Í§ttek Íel zérthelyikre, a Nlárl Sz*kmá G)íák§de ProErernon be|ü] @ig ldzal
§ hallgaó kapön 9yak6rlati helyét Energáikai Tanulményi V€r§enyt §serv€z§tt 13o középiskgtás esapat ré§z\Ételáré|.
rz

E§

lgt h§ti

rendsze

r*Eiai a: eneryetikát képvi§elták és népsaerü§Ítették érdekes, ismeretterie*ató programokkal e Milzeumok éjsa*k{i&n,
futalók éisc*lráiién,a BME lwílt hlapién és *r EFOTT fasatl
i§, A
é3
k
nwblálh&k aa eszkorq honlxmn. bárki számára *lérh ódon.
tö
Kitöltő verzió:2.60,0 Nyomtatvány verzió:1,6

Nyomtatva: 2014.05,30 09.29.01

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I vw-tlz
l

szervezet neve:
Szakkollégium Egyesület
Támogatási program elnevezése:

\lapsz*bályban meg határorolt gálszeri nri telék€ny§ógek
MvM P*k§i Atomerömű zn

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi íorrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

xluL

Támogatási összeg:

10o

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

].00

-

tárgyévben felhasznált összeg:

0

- tárgyévben folyósított

megv*tósítása

összeg:

B

-h

100

Támogatás típusa:

!
!
!

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

B

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0

Felhalmozási

összesen:

0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az uzlell evDen vegzetT ToDo leveKenysegeK es programok bemutatása

l*giai az ener§§tik§t

képviselték és népsrerú§ítcíék

(ut*rók {szal@én, a BME Nyílt h&apj§n és az

EFOfi

ncgblólható*k a. eszk"orq honlaporr, bárki szárnára
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