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A kettős könywitelt vezető egvéb szervezet I

egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági me|lék|ete I rrc-r+z

Textil Müszaki & Tu

Az egyszerosített éVes beszámo|ó mér|ege
E|óző év
he|yesbítése

Íáí9yév

EszKtztK (AKTÍVÁK)

A. BefektetetteszkÖztk 276 190
l' |mmateÍiá|is iaval L97 139
||' TáÍgyi eszktzök 7a
|||. Befektetett pénzÜgyi eszközök

B. ForgóeszközÖk 9 860 4 94?
|' Készletek
||' KöVetelések 2233 490
|||. Ertékpapírok

lV. Pénzeszköztk 4 457
c' Aktiv idóbe|i ethatá.o|ások t s44 7 883
EszKÖztK tsszEsEN 1168( 13 020
FoRRÁsoK (PAsszÍVÁK)
o' saját Íike

5 194 5 8it3
|' lnduló tóke4egyzetl tóke 858 868
l|' Tókevátozáíeredmény 9 Za1 5 326
||l' Lektti'tt taÍtalék

|V. Ertéke|ési bnalék

V' Tátgyévi eredmény áapteGIdÁ$élEBI- -4 391 -361
V|' Tárgyévl eldemény vá|lalkozási levék.n'séó66i

E. céhana|ékok

F' Kö|élezettségek
5 191 5133

|' HálÍasorolt köte|ezettségek

l|' HosszÚ |ejáÍatú köte|ezettségek

I|l' RöVid |ejáÍaü] kötelezettségek 5191 5 Í}3
G. PasszÍV idóbeli e|határolások 295 2 054

FORMSOK ISSZESEN 1169{ 13 020
K|tó|tó venló:2.70.0 Nyomtátvány vo|z|ó:5.3 Nyontetva: 20í6.05.09 í0.31.2í



A kettős könylvitelt vez€lő eg.véb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági me||éklete I Yx-tlz

it"o

Az egyszerűsÍtett éves beszámo|ó eÍedmény-kimutatása

1' ÉrtékesíÉs netlT árbevéte|e

A' osszes bevéte| (1+2+3+4+5)

6' Anyagje||egű ráioídítások

8. Ertékcsökkenési |eÍrás

10' Pénzugyi műve|etek

,K|tö|tő vor'|ó:2.70.0 Nyomtatvány vgz|ó|5'3 Nyom|atva: 2016.05.09 í0.31'2í
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A kettős könywite|t vezető egvéb szervezet i

egyszerűsített beszámo|ója és közhásznúsági mel|éklete I rx.laz

Az egyszerúsÍtett éVes beszámo|ó eredmény-kimutatása 2.

c' AdÓzás e|ótt| eredmény (A.B)

D' AdTzott eíedmény (c'12)

E. TárgyéVi eÍedmény (D.13)

c' 42 EuÍópái UniT stlukurális
a|apF|bÓl' i|letve a Kohéziós
A|apbo| nyÚjtotl üímogatás

íendelkezése szerinti
fe|haszná|ásáíó| szóló 1996' éVi
cXXV|'t.'ruény a|ápián kiulá|t

E' A-szemé|yl

Az adatok könywizsgá|atta| a]á vannak támaszfua' I rqen

B' osszés ÍáÍord|tás
(6+7+a+9+1O+11)

Nyom|atva: 20í6.05.09 ío.3.|.2íK|ló|tő vor'|ó:2.70'0 NyomtáMny v€z|ó:6'3



A kettős könywitelt vezető egvéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági me|lék|ete I rx-raz

1. szeÍvezet azonosltó adatai

1.1Név

MÜcz'o Eg!'€sÜ|gt

1.2 székhe|y

|íányÍtószám: mE Te|epülésI Budapest

Ktzter0ler jellege: E;;----__l
r----tHázszám: 

F--____l Lépcsőház: f__--l emetet f___l
1.3 Beiegyz6 hátáÍozat s.a.a' p[.ffi .|slo|lElgl],El9Elól/m
l.4 Nyi|vántáÍtási szárn:

l.4 szervezét adószáma:
EE-Etr-0 l 0 l 0 l 0 l 3 l 9 l 2

1í9 ] | 8 |1 |5 [9 |5 |0-E-EE
1.6 Képvise|ó nevé: Dr Pataki Pá|

T'gyévben vég26tt alapcé| szer|nt| és közhasznú tévékenység€k bemutatása
rrE aa9cdt szeÍ.'tt: Evé*erryság& -xiitíófuig'o|Eara| aigezle' Az '|.pcg széYhü tqéxet|ység még€gyoziii rcznas:nt

5|T!zabá|yÍt.J .iss.h&{ban
ezeÍinü ráé*tnFéood.

3. Közhasznú tevékénységek b€mubtása (tevékenységenként)

3'1 KtzhásznÚ tevékenység megnevezése:

3.2 KözhasznÚ tevékenységhez kapcso|ódó kÖzfu |adat. iogszabá|yhe|y| 1. c|.tv. & 20ü!. LxxV||. tv.

3'3 Ktzhasznú tevékenység cé|csoportja: íuhaipaÍi' texti|lisztító szakemb€rek
3.4 Közhasznú tevékenységbő| részesütók |élszámai
3'5 Ktzhasznú tevékenység fóbb eredményeiI

íÍ ismored( b|6íded |o.min! lá/o|odás| p.og]amorq s.á'nÍtógdp.s 
.

lázj ÉrÍ!o.t n' |óGveÍó |dpzés' oprimáiB \raÍrásl módszéd iÉpz&, €gt,€di |géq.otoÉb|óp'ésék

745

K|tö|tii ver'|ó:2.70.0 Nyomtawány vé.'|ó|5.3 Nyomt.fua: 20í6.06.09 í0.31.2l



A kettős könywitelt vezető egvéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági mellék|ete I rr-roz

1. szeÍvezet azonosltó adatai

1.1Név
ltü..rli E$'€$r|st

1.2 székhe|y

|íányÍtószám| EEEE Te|epü|és:

Ktzterü|etje||ege; [rc.------*l

Házszám: F-J Lépcsóház| f__--l emerct l*_____l AÍó: T--____l
1.3 Bejegyzó hat&ozat s.a-a. ffi.ffi .|eloEElsll,E]9lgErn
1.4 Nyi|vántartási szám:

l.4 szeÍvezet adósáma:
ffi-Etr- 0 l 0 l o l 0 l 3 l 9 l 2

1 ! 9 | 8 | 1 [ 5 ü 9 -E-EE
1'6 Képv|s€|ő neve:

2. Tárgyévben véozett a|apcé| sz€rint| és közha9znú tevékenységek bemutatása

3. Ktzhasznú revékenységek bémutátása (tevékenységenként)

3.1 KtzhasznÚ tevékenység megnevezése:

3'2 KÓzhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfe|adal' jogszabáyhe|y:

3'3 Közhasznú tevékenység célcsoponja: so|eti tago|q szákembeÍe&, oktatót, vál|a|kozások
3.4 Közhasznú tevékenységbó| részeso|ők |étszama:
3'5 KözhasznÚ tevékenység fóbb eredményei:

umo

'a,áry'' 3 Kxtö|di €zr|ona wum@
sza|c4 m€gle|.|l@se fi,i 4 a||(domma|' w*w. nr!..tru troruao ez*na rÜdás1á'ti.!c(
taÍrá6á' !6útés€' rű{Evétd . KKv* otr€fg|a MékonFágá dö.i€{Íto ngnzét.özl p.oj€|óg|

Nyomtatva: 20íG.05.09 ío.3í'2íKítö|tó vez|ó:2.7o.0 Nyomtatvány v3.z|ó:5.3



A kettős könywite|t vezető egvéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhálznúsági melléklete I tx-tlz

1. szervez€t azonosÍtó adatai

1.1 Név

uiÉ.á.d ja Tudom&|tos Eqyesül€r

1.2 székhe|y

|rányílószám: EEEE Te|epülés:Budapest

KtaeÍü|et'e||ege: 
E;_____-J

Házszám: 
F_____-_l Lépcsóház| 

f---_l emetel f__--.l riro: f----l
1.3 Beje9yz6 határozat s!ámÜ m.m'b|oFE,n/E9l8[d,m
1.4 Nyi|vántartási szám:

1.4 szervezet adószárna:
EE-@- 0 t 0 t 0 t 0 t 3 t 9 t 2

9[8111 0 -E-EE
1.6 Képvise|ó nev€:

2. Tárgyévbén végzeB a|apcé| sz6rinti és közhasznú tevékenységek bémutatása

3. Közhasznú ievékenységék bémutatása (tevékenység€nként)

3'1 Ktzhasznú tevékenység megnevezése: .véd és á piaci veÍseny tEztasáqánat véde|me
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsotódó ktzfu |adat, iogszabá|yhe|y: évi LV||. töívé

3.3 Közhas.nú tevékenység cé|csoponjai
E!!il.' ruhá'. gyánók' kéÍosk., tisa', maqánsz

3.4 KtzhasznÚ tevékenységb6| részesÜtók |élszámai
3'5 Ktzhasznú tevékenység főbb eredményeiI

l5!=a9f !:Iie.y.Tv;oei @gyl.|€3 sz]a|@ÜrÉd.i|. szo|gá|EÉ mokooE!áse vá||a|kozások éÁ m-&lszemáyet( rászéÍe |s'

Nyomt.tv.: 2016.05'09 í0.3t.2íKitö|t.I ve|z|ó:2.70.0 Nyomt.Mny verz|ó:6.s



A kettős könywite|t vezető eqyéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhálznúsági me||ék]ete I vr-uz

1. szervezét ázonosÍtó adatai

1.1Név
p*i u.b...c á6 Tudom&!.o€ Egyes']|ol

1.2 székh6|y

|rányftószám: EEE]E] TelepÜ|ésI Budapest

Közterü|et je||ege:

Házszám: F__-____l Lépcsóhárz: f-J e.etet f___l
1'3 Beiegyzó hatá'ozal sxtn.' ffi. ffi.lo]oFEgn/E9l8|d,m
1.4 Ny|lvántaÍtás| szám:

1.4 szerveze. adószáha:
EE-Etr-0 l  0 l  0 l  0 l 3 l 9 l 2

119 l l 8 l r l 5 [9 l s l 0-E-m
1.6 Képvise|ó néve:

2. Tárgyévben végzéÍ a|apcél sz6rin|. és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Ktzhasznú tévéken}.ségek bemutátása (tévékenFégenként)

3.1 Közhasznú levékenység megnevezése: szákmai ku|tuÍá|is
3.2 Ktzhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfe|adat' jogszabáyhety:

3'3 Ktzhasznú tevékenység célcsoportia: leti taqok' ipari szakemb€ret
3.4 KtzhasznÚ Evékenységbó| részesÜ|ók |élszama|
3.5 Xözhasznú tevékenység főbb eredményei:

P.'l9dg1d'-éslEEíoT!'q^Íéd6s'|1öszú|@;zdlém| f,lrö|€ég Em|é|doum böítés€

84

Nyomtatva: 2018.05.09 í0.3í.2íKltö|tó vsrz|ó:2.70.0 Nyomtatvány ver:|ó:5.3



A kettős könywit€lt vezető egvéb szerTezet I
egyszerűsített beszámo|ója és közháóznúsá$ mel|éklete I lx-r+z

1. szervézet azonosÍtó adatai

1.1 Név

t|p&i |'|Üsza& 16 Tudom&q'os Egyes{ti€r

1.2 székhe|y

|rányÍtószáín| EEEE Telep(j|és:

KözErubt neve| Ktzterü|etje||ege: E*---__l
r-----tHázszám| F__---l Lépcsőház| f___l emerct |--J

1.3 Bejegyzó hatáÍozat s.a-"' ffi' ffi.|e1oEIz]gIl/EF]sI' /n
1.4 Nyl|váhtaÍtás| szám:

1.4 szeÍvez€t ac|ószáma:
EE-Etr-0 t 0 t 0 t 0 t 3 l 9 t 2

sflet5to-E-EE
1.6 Képvise|ó neve: or Pataki Pá|

2. Tárgyévbeh végzelt a|apcé| szerint. és közhasznú tévék€nységék bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (t€vék€nységenkéni)

3'1 Ktzhasznú tevékenység meonevezése: szakmai érdekké

szat(mai szervezetek
3.4 Ktzhasznú t€vékenységbő| részesÜ|ók |étszáma:
3'5 Kózhasznú tevékenység ft'bb eredményei:

25000

rr€mzoB.izi szalmrd €oyiiEnold'dés€q á|aíni szaÍ!r'e*yulmuxooes€(; d|an| sJlan,ek.sz6.€ szt|cn.po|iti|(' rlYüoiltrás4 t/geméntíezós€; rész!,Éte| a nemzettd':i sz.|onai szervszeu< muniajab.n oFifi] rreTcc'Exl Kapcso.enás a kiilÍö'ó. szákm9| sze've:et€toet: pr. wr<t raL.s 1ej &- oiö.!-iJmr 
"*iuÍ€ o}

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfe|adat, iogszabá|yhe|y|

3.3 KehasznÚ tevékenység cé|csoportja|

Nyomtawá: 20lG.05.09 ío.3í.2'Kitö|ló ve|z|ó:2.70.0 Nyomt.tvány ve|2ió:5.3



# l A kettős könwvitelt vezető eqvéb szerveze. I

W | 
.''*.*sített beszámolója és közháóznúsági me||ék|ete 

I 
rx.tnz

Moszaki és Tudományos

K|tö|tó verz|ói2.70.0 lyomtatvány ver'ió:s.3

szervezet n€ve:

Nyomtatva: 20í6'05.09 í0.3'.21

5. cé| szerinti jutattások kimutatása (adatok ezer lotinrban.)

6. vezetó tisztségv|se|óknék nyújtotl juttatás

cé| sze.inli juttatás megnevezése Táígyév

TMTE hííadó tagoknal 246 294
5.2 cé| szeÍinti juttatás Ínegnevezése Tárgy év

Magyar Textiltechnike online szatdaf so( 50{
cé| szerinti julattás megnevezése TáÍgy év

c.é| szerinti juttatások k|mutatásá
losszesén) 784 794

cé| szerinti juttatások kimutaüisa
(mrnoosszesenl 78[ 790

Tisztség E|ózó év (1) Íáígyév (2)

ugwézető í&i|kár (alka|mazásban] 4 03:
6.2 Tisztség E|ózó év (1) .Íá|gy 

é\l (2)

Vezetó tlsaséqvise|óknek nvúitotljuttatás (mindösszésen}: . '
4 03: 3 752
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A kettős könn/vite|t vezető egvéb szervezet I

egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági me|lék|ete I lr-t+z

7. Ktlzhasznú |ogá||ás megá||apÍtásához szükségeg mutatók

Alapadatok El6ző év (1) .|á|gyév (2')

B' Éves összes bevéte| 17 634 19 !n;
ebbő|:

c..A szemé|yi jovgde|emadÓ meghalározott részének az
adozo Íende|kezége szerinti Íe|haszná|ásá'ó| szó|ó
1996. évi cxxv|. töÍvény alapján átuta|t t'sszég 2U 181

D. Közszo|gátatási bévéte|

E. NoÍmatív támogatás

F. A2 Európai unió struktuÍá|is a|apiaibó|. i||etve
a KohéziTs A|apbó| nyújtott támog.aiás

G. KoÍrigált b6véte| [B.(c+D+E+ol 77 471 a9 72r,
H. osszes ÍáÍordÍtás (kiad&) 22 02t 20 261
|. Ebb6| szemé|yi jo||egű rá'ord|tás

10 13t 11 102
J. Közhasznú tevék€nység ráÍordÍtása'

22 02/ 202ü
K. Adózott eÍédmény

4 39r -361
L. A sze]vezet munk4ában közremúköd6 közérdeko önkéntésEvexe'ny.seget vegzo szemé|yel száma
ltö3:3lÍtI1iüTiÍ.T""i,FJf i:"'l*"..&:1l'Ü".'lí

EróÍorÍás ellátotság nutatói Mutatr Eljesftése
lgen

ccv. 32. 9 F) a) l@1+82y2 > 1.000.000, - Ftl a tr
Ectu. 32.5 (4) b) [K1+K2>=0] tr tr
Ecrv. 32. S (4) c) Kt1+t2-A1-A2y(H1+H2)>4,2s1 tr tr

T&sa.!a!mi támogatottság muÍatói Mutató teliestése

EcN.32. 5 (5) a) I(C1+C2y(c1+c2) >=0,021 tr a
Ectv.32. g (5) b) [(J1+J2y(H1+H2)>=O,q B tr
Ectv. 32' 5 (5) c) KL1+L2V2>= 10 Íó] ! x

exti|ipari MÍlszaki és let

K|tö|tó vérz|ó:2.70.0 Nyomtatvány veÍzió:s.3 Nyomt.tva: 20í6.05.09 í0.3í.2í


