
kettős könywilelt vezető egvéb szervezet
éves bészámo|ója és köThasznúsági n

2018. év

A szervezetet nyi|vánta'tó biÍóság megnévezése:

01 Fővárosi Tó

Bekü|dő adatai (akinek a2 ÚgÍé|kapu'án keÍesaü| a kére|em bekü|désÍe keÍlil)

szervezet l Jogi széhé|y szervezeti egység Íőbb adalainak meg'é|eníÉse
(Elekdikls h.'hés esetén násolt . ren Írható' nezók'}

családi név
Viseft név:

szü|etés. név:

Anyja neve:

E|ótag E|só utónév

Gabrie a

Gabriela

cabri.lla

szÜ|elési oÍsziág neve:

szÍl|etési te|epÍl|és neve:

szii|etési ideje:

€sq )ÜL

Fl,I6]t-m-m

További utónevek

Ipari i'|Üszak| És rudonányos E$''esÚ|et

Nyitvánta'tásiszáh: m-m 0 0 0 0 9 2 rárgyev: FT;T'FI
|dőszak tetjede|me| esész év B tőíedék év! EroFE-m-m FFF[il-ffi-EE

idószak kezdete idószak Vége

Ny.v';1.3 A nyom|awány papíÍ alapon nem kü|dhet6 be! Nyomtawa: 2019.05.30 22.112.56
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A kettős ktinywite|t vezető egvéb sz€rvezet eevszerűsíteft |

wes bószámolója és köáasznúsági meiíék|et I o^-*,
2018. év

A szervezetet nÍ|vántanó bÍÍóság megnevezése:

1 Főviárosi

|dőszakteÍjede|me: esészévm !öredékéV! pn.E*;-s!-m EI.I'lE-E-m

váassza ki' hogy a beszfuno|ó (és közhasznúsáqi me|lék|el) a2 a|lábbiak közÜ| me|yike vonatkozik!

b. Jog. személy szerv€zeti egység (szíÍmaztatott jogi szemé|y)
E
!

exti|pÜi Nlúszaki é9 Tu.jonráDyo6 ElyesÜ|et

szervezet székhe|ye:
|rányítószáín; llT;Ifi Te|epÜ|és: apest
Közterű|elneve:

Házszi|Ín:

Hattyri KöaerÜ|etie||eg

E----l
"|;;-_--l
4o; E----lE' l 

Lépcsóház: 
|-__--l 

Eme|et:

Köaerú|etjelIege:

f-_--l oiu

Nyi|vántartási szám:
(Jogi zenély szÚezen égység esetében: "AnyaszeNezet

Beiegyző határozat sárÍa:
(Jogi *eÚély g*ezen egyséq ese|ében:
Jagi szffiél'r nilvánhó hatínoza| szúa)

szerve2elí Jogi személy szervezeti egység adószáma:

EE-Etr0 t 0 t 0 t 0 t 3 t 9 t 2

m.m.E oFI,l,rl /Errrs l, I /m

-E-m
s;éNez.e-t.| Jogi sz€né|y szervezeli egység
xepvrserolenex neve:

KéDvise|ő a|iáÍÍiísa:

L/
Ke|tezés:

EFEE-M-EE

Jogi szemé|y szervézeti egység néve:

Jogi szemé|y szélvézeti €gység székhe|y€:

1t9 9

Ny.v.:L3 A nyontaNány papíÍ alapon nem kü|dhető bé! Nyorntan a. 2OL9.OS-3O 22.42,5?
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A kettős könywite|t v€zető egvéb szervezet esvszerűsített I

éves bósziímo|ója és kö1hasznúsági meiitk]et | ,o-*,
2018. év

szeÍvezet ' Jogi szemé|y szeÍveze|i eqység n€ve:

|pa|i Müsrak] és Eg}€siiIet

Az egyszerűsített éVes beszámo|ó mér|ege Adatok ezer Íotintban.)
E|őző év

he|yesbítése
Íé|lEyév

EszKÓzöK (AKTíVÁK)

A' BeÍektetetteszközök 0
|' |mmateÍiáis javak o
|l. Tárgyj eszközök o
|||. Befe|Cetett péÍtzÜgÍ eszk.'z.jk 0 0

B' Foígóeszkózök I 101 4 030
|. Kész]etek 0 0
||. Kóvete|ések

l||' Enékpapírok 0 0
lV' Pénzeszközők 7 A4L 3 473

c. Aktív időbe|i e|haüíro|iások 5 496 2634
EszKÖzöK összEsEN 13 522 6 664
FoRRÁsoK (PAssZÍVÁK)

D' s4á tőke 6 003 6 070
!' |ndu|ó tőke/'egyzett tőke 86a 868
||' Tölevátoziíveredmény 5 071 5 Í16
|ll. Lekötött tarla|ék 0 0
|V. Értéke|ési tarta|ék 0 0
V' TaÍqvévi eíedménv a]aotevékenvséobó|

(ko'hasznú tevé|énysegbó|) 
- " 64 66

V|' Tá'gyévi erdemérry vála|kozási tevékenyséqbőI 0 0
E' cé|tarta|ékok 0 0
F' Kötelezettségek 6 238 508

|. Hátrasoro|t kötelezettségek 0 o
||, HosszÚ lejiiÍaÚ kötelezettségek 0 0
Il|. Röüd |ejiíÍalu |ole|ezettségek 6 238 508

G. Passzív idóbe|j e|hatá'o|iá6ok 13aa 86
FORRASOK OSSZESEN L3 622 6 6&4

Ny.v.:1.3 A nyomtawány papÍÍ alapon nem kii|dhető be! Nyomtatva: 2019.05.30 22.42.57
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A kettős könywite|t vezető egyéb szeruezet egyszerűsített

éves bószámo|ója és kii7hasznúsági meÍftk]et PK-442

2018. év
szervezet l Jogi szemé|y szervezeii egység neve:

Ipali Mü9zaki és rudoná]''os Egyesúler

Az egyszerűsített éves beszámo|ó eredménykimutatása
(AdaÍok ezeÍ ÍoÍinlban')

A]aptevékenység Vá|lalkoza5| tevékenyseg Osszesen

1. Értékesítés nettó íbevéte|e 11046 6 648 0 0 11 046 6 688

?. 4ktivát sa]át teliesítÍnérryek
0 0 0 0 0 0

3. Egyéb bevéte|ek 20 422 20 422 118 0 20 g0 20 422
ebb6l:

- tagdÍj 4 522 4774 0 0 4922 4778
' a|apítóló| kapott befizetés 0 0 0 0 0 0
- támogatasok 75 20? t5 542 0 0 L5 207 15 582

ebbő|: adományok 397 642 0 0 397 642
4. PénzÍjovi mÚVe|etek

63 8t 0 0 81

A. osszes bevéte| (1+.2+3+4) 31531 27 agL 118 0 31M9 27 797
ebb6|: ktizhasznú tevékenvséo
bevéte|ei 31531 2719L 0 o 31531 27 agL

5. Anyagje||egű ráÍoÍdítasok 10 945 7 367 11a o 11063

6. Szemé|yi je||egü ráfoídítások 20 257 t9 341, 0 0 20 zsa 19 341
ebbő|: vezetó tisztséovise|ők
jutlatísai 4 SA4 4 6L7 0 0 4 584 4 611

7. Éfu kcsökkenési |eíÍís 149 72 0 o 149 72
8. Egyéb íáfordítiáEok 722 342 0 o 722 342
9. Pénzüovi miiveletek
íáfordításá 0 0 0 0 3

B- Ósszes Íáfordítiás
(s+6+7+8+e) 31457 27 X25 11a o 31545 27 r2S

ebbó|. közhasznÚ tevékenvséo
ráÍord ításai 37 67 27125 0 0 31,67 27 125

8Átíózá's 
e|őttj eÍedmény

64 0 66

10. Adófi zelési kote|ezetcég 0 0 0 o 0 0
D' TÍgyévi eÍedmény (c-10) 64 66 0 o 54

Ny.v.:1.3 A nyoBtátvány papíÍ a|apon nem kÍl|dhető be! Nyomtalva: 2019,05.30 22.42.57
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A kettős könywite|t vezető esvéb szervezet epvszerűsített I

éves bószámo|ója és köáasznúsági meiÍék|et | ,n.*,
2018. év

szeÍvezet l Jogi szemé|y szeÍv€zeti egység neve:

e'dilpari Miiszeki és rudo|ná]yos Egyesü|et

Az egysze]űsített éVes beszámo|ó eredménykimutaüása 2. Adatok eze| íoÍintban.)
Ajaplevékenység Vá|alkozási tevékenység Osszesen

T4ékozüató adatok

A' Kőzpomj kö|tséqvetési
t.rmogatás 0 0 0 o 0 0

ebbő|:
. noÍmatíV támogatiáts 0 0 0 0 0 0

B. He|vj önkoÍmiánvzaü
kö|tséóVetési tifu nolatás 0 0 0 0 0

ebbő|:
. noímatív támogatás 0 0 0 o 0 0

c. Az EuróDai Unió strukturáis
a]aDiajbó|. i||etve a Kohéziós
Aai'bó| r'yúÍott tánogatís o 0 0 0 0 0

D. Az EuÍópai Unio kö|lséq.
vetesebó| vaov miis á|am.ól'
nemzet|.öz| s''ervezettő|
száÍmazó liímogatas

74 672 14 80A 0 0 74 672 14 408

E. A szemé|Vi iijvede|emedó
meqhatáozótÍ részének a2
adózó rendelkezese szeÍinti fu|'
hásznáásiáJó| szó|ó 1996. évi
cxxv|.tóNény a]apjan ánxa|t
osszeg

ura utz o o 138

F' Kózszo|gátatiisi bevéte| 0 0 o o 0 0
G. Adomlínyok 3S'7 642 o 0 397 642

Az adatok könywizsgá|attai aa vannul. t,i-asztvj 
ywizsgálói áÍadék 

[ ,n* s l..

Ny'v':1.3 A nyomtatvány papÍÍ alapon nem kÜ|dhető be! Nyomtatva 2019.05.30 22.42.57
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A kettős könwvitelt vezető egvéb szervezet esvszerűsitett I

éves bésziímo|ója és kö7hasznúsági meiÍék]et | ,n-*,
2018. év

1. szeruezet / Jogi szemé|y sz€rvezeti egység azonosÍtó adatai

1.1 Név: szervezet
lpari MÍiszaki ás Tu EgyesÜ|et

1'2 székhe|y: szervezet
|Íányítósziím. E|6I;f;l Telepú|és:
KöaeÍi]let neve:

HáEszám:.

1.2 székhe|y:
|íál|yítószáÍí||

KÓaelü|et neve:

Haszá.n: r_

1.3 Bejegyzó, Jogi szemé||yé nyi|vánÍ!ó hatáozat sziÁLma:

1.4 Nyi|viíntartiási szám: ('Anyas2eÍvezel,)

1'5 szeÍvezet, Jogi szemé|y szervezeti egység adószíÍna:

1.9 szeÍv-e;et l Jogi szemé|y szeÍvezeti egység
xepvrsetoleneK neve:

4tó:

Jogi személy

M.EEEEreMEEEE'EE
0 t 0 t 0 t 0 t 3 t 9 t 2

-E-mm-Etr-
Dr. Paraki Pá

1 0

1.1Név: Jogi szemé|y szeÍvezeti egység

szeÍv€zeti egység

2. T.áÍgyévben végzett a|apcé| szerintj és közhasznú tevékenységek bemutalása

TMTE 201B.ban is a|apcé| sz8rinti tevékenységér a Kii|dóÍközgyÚ| e|logadorr alapszabá|yáYa|
ssz€hangban vógezt€' Az a|E)cé| szeri i tevékenységaink negegyeznek a közliasznú cé| szeri|!Ii

nkkol:
a múszakit tudo|||á|jlyos és ge2dasági lia|adás' a sz&kképzés És a s2ákolc4á5 |eiIgsztésének
ósegítése'
a szalíerú|eten müködó nlLiszak| és ga2dasági szaksmberck ésÉgok kózös szaknai éldekeinek

se|ote' szakn|ai fajlödiásiik és szekn|ai.közé|€ritBváksnységÚk ségítése, együtonüködés ez o62ágos
éÍdekegyezte.ésbent

aversenyképes. és kölnyezetkím6|ó e|iárások ésrernóksk kidolgozásának és elteÍiesztésónek

3. Közhasznú tevék€nységek bemutatása (tévék€nységenkém}

3.1 Kózhasznú tevékénység megnevezése: ománvos (innovációt

3.2 Kőzhasznú tevékenységhez kapcso|ódó kőÍe|adat' jogszabiílyhe|y|

20|M. évi cxxx|v. lv. a ibsaésről és innovátióÍó|
3.3 Kőzhasznú levékenység cé|csopoíia: szakember€k oktatók. vál|a|kozások
3.4 Közhasznú tévékenységbó| ÉszesÜlők |étszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység Íóbb eredménye':
szakmai rénd€zvétiy szerv€záse, .áfsszervezése' konzorciuni t részvé.e| az ERAsMus} álta|

nanszÍrDzott TEXÁPP ne|||zetkiizi proie|íbonl a Megyar T$(i|rechnika on|ine szak|ap megie|entstése
alkalonmal

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papíÍ alapon nem kü|dhető bé! Nyomtatva: 2019.05.30 22.42,57
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A kettős könwvite|t vezető esvéb szervezet eevszerűsített I
éves bószámo|ója és köáasznúsági meiiék|et | ,^-*,

2018. év

1. szervezei l Jogi szemé|y szerv€zeti egység azonosÍtó adatai

1.1 Név: sz€Ívezet

lpari Miiszaki és TUdo|nányos Egyesii|er

1.2 székhe|y: szervezet
hányí|oszáün: l'|6fif;l Te|epÚ|és:
KözeÍÜ|et neve:

HéEszÉún:
7.

|ényílószán: f|-lT rercpurs:

KÖáeíi]|et neve:

Halszam: |--___l Lépcsóház: |--l emem l---l AÍó:

1.3 Beiegyző, Jogi sz€mé||yé nÍ|vánÍií hatiíÍozar szama:

1.4 NÍ|vántarüási szám: (An@szeNeze|)
MMEMENEffi'Mm-m-0 t 0 t 0 t 0 t 3 l 9 t 2

1.5 szervezet, Jogi sz€mé|y szeÍvezeti egység adószáma: EI"FI-tl-sE5lol-E-m
1.6 szerv-ezet, Jogi személy szervezeti egység
KépvIse|o|enex néve: DÍ. Pataki Pá

1'1 Név: Jogi szemé|y szervezr''i egység

1'2 székhely: Jogi személy szervezeti egység

2' Í&gyffien végzei dlapcé| szeÍinti és kózhasznú tevék€nységek bemutatása
TMÍE 2018.ban is el+cé| szelimi revékénységét a Kli|döÚkijzgyÚ|é9 á|tB| e|íogaooc aapszatlátnávat

iangban vlÉgezte. Áz a|apcó| szerin.i .evékenysÉgeink megegysznek a köiilasznú cé| szerrnrr
nységÉinkke|:

'e müs-zaki' fudon|ányos és gazdasági lia|adiás' a sze}d(épzés és a szakoktállás ÍeiIesztésének
oseg|Íese'
a sza|celiiIeten m[iködÖ ntszakj és gezdasági szakenberek és tagok kóz.is szakmal éld€keinek

sa|6to' szaklnaiÍei|ödésük ós szaknai.köz6|a.i reyékénységük sggítése, egyiirünÚkodés az olszágos
nai érdekegyeztetésben'

aversenyképes. és kólli|yezed{n|é|ó e|iárások és tsnnékek kido|goziásálak és e|leries4ésé ek

3. Közhasznú levékenységek b€mUtatása (tevékenységenként)

3'1 KözhasznÚ tevékenység megnevezése:
esztés

3'2 Közhaszhú tevékenységhez kapcso|ódó köíe|ada! jogszabáyhe|y:

évi Lxxv||.
3.3 K.izhasznÚ tevékenyséq cé|csopoÍtia ruhaipa.i. textj|tisztiló munkavá||a|ók
3.4 Közhasznú tevékenységbő| ÍészesÜ|ők |étszáma:
3.5 KőzhasznÚ tevékenység Íóbb eredményei:
úi és 1megúiítoÍ..D'' ríplslú képzésl Frogram stt<észíése és algeoétyezterése

iszrÍá|t Íg|nótdépzés: 2 oKJ T€'diltiszrftó és to)diIszínezó kópzés,4 Munkauéde|mi kéDviselói
il'bképzés

gylib képzá$lt víDrkshopok' konzu|ráció|c 8 alka|omnal

Ny.v.:l.3 A nyomtatvány papÍr a|apoÍ nem kÜldheti' be! Nyomtalva: 2019.05,30 22.42.57
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A kettős kiinwvite|t vezető egvéb szervezet egvszerűsitett I

éves bészámolója és kö7hasznúsági mel-ftk|et | ,o-*,
201s. év

1, szervezet / Jog: szemé|y szeÍvezeti egység azonosÍtó adatai

1'1 Név: szervezet

Ipari Miiszaki és T(don}áD.os Eg'lsiiIe.

1.2 székhe|y: szeÍvézét
|rány(ószam: liloEf;l Te|epÜ|es:
Kóaerü|et neve:

H&szláÍn: 
lŰ 

Lépcsőha:

|íá.,y,||ószarn..

Közterület neve:
gázszárn: 

f___-_-l repcsotrriz: [.--__l emetel I Ajtó:

1.3 Beiegyző , Jogí szemé|lyé nÍ|vánftó hatáÍozat száma;

1.4 Nyi|viántaÍtási saám: (Anyeefueze1

1'5 szervézet, Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.-5 szerv-e'e| l Jogi személy szeÍvezeti egység
xepvrseroteneK neve:

7,

m.mffEm&EE'm
m-Etr-0 l0 l 0 l 0 l 3 l e  l 2

E,lgmdd-E-m
' Pataki Pá

1.1 Név: Jogí szemé|y szeNezeti egység

1.2 székhe|y: Jogi szemé|y szeÍvezeti €gység

2. rfugyéluben,!ég€tt a|apcé| szeÍlnti és közhasznú tevékenységek bemutatása

TMTE 2!18.ban is a|apcé| szerinti a Kii|dötlkózgyü|és á|.a| Él'oqadoÚ alapszabá|yáva|
szeharigben Végezte. Áz a|ap'é| szelinti .evékenységeink nlagegyeznek a kőzhasznú cé| szeíjnti

nkkel:

a veÍsenyképes'és K'r|lyezetkímé|ó ol|álások és ten ékek kido|goziásánik és e|reriesztÉsének

a müszák|' tudományos és gazdeság| há|adás, a szakképzés és a szakolÍalás ÍeiIeszrésóngk
ösegfuésé'
a su aksÍü|eren mfikódö n|Úszaki és gazdesági szakeml]erek és tagok kózós s2aknai érdekBinsk
lMselet€' szakma] ÍeiIi5désÚk 6s szekmel.közé|eÍ tevók€nysógÚk segítése, egyiittnrüködÉs e2 olszágos
akma| érdekegryenerésben,

3' Kt'zhasznú tevékenységek b€mutatása (tevékenyséoenként)

3'1 Közhasznú tevékenység megnevezése: sz'akmai ku|túÍá|is
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó kózfeladat, jogszabáyh€|y:

1993 évi xx|||. tv' Nemzeti KuhuÍáis
3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoponia: leti iDaráoi szakemberek
3.4KözhasznÚ tevékenységbő| Íésze.sü|ők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

i!tl'íleumi Únnepség a BME raiszékk.t: 70 éVes aTMTE és a Magyar Te,dltechnike ret 80
a szerves Kéniai Techno|ógia elód.Énszék

|émI orókség En||éka]tlum bóví.ése (12 szakeml}€r)

100

Ny.v':'.3 A nyomtatvány pap'r a|apon nem kiildhetó be! Nyomtatva: 2019.05.30 22.42.57
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A kettős könywitelt v€zető eqvéb szervezet egvszerűsített I

éves bósziímo|ója és köihasznúsá$ meÍlék]et | ,n-*,'
2018. év

1. szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: szervezet

|pari MÜszaki és Tudot|}ányos EgyesÚ|e.

1.2 székhely: sz€Ívezet
hén\yí|ószénn: E|6fd;l TetepÜ|és:
KöaeÍü|et neve: KözterÜ jellege:

Ató:Hazszám: Lépcsőhiáz: Emerer lil----l

nászám: f_---l réocsőhríz: I emebt f-----l Aitó:

1.3 Bejegyző, Jogi szemé||yé nyi|vánít'ó hatiáÍozat száma:

1'4 Nyi|vántartási szÁm: (Anyasze,yezet)

1'5 szeÍvezet ' Jogi szemé|y szeÍvezeti egység adószáma:

EE'MEMEIEEEE'B
EE-Etr-0 l 0 l 0 l 0 l 3 l 9 l 2

E{Bmd;E-E-m
.116 szery-ezet l Jooiszemé|y szeÍvezeti €gység
(epvrsercIenex neve: . Pataki Pá

1.1 Név: Jogi szemé|y szeívezetj egység

1.2 székhe|y: Jogi szemé|y szerv€zeti egység

2. ÍárrgyÉNben végzeti alapcé| szeÍinti és k.izhasznú tevékénységek bemutatása

T|l/|TÉ 2010.ban is a|apcóI szeínri Evékeny8égér a Kildórrkizgyillés á|tat elfogedo.l
ehansban Végezte' Áz a|epcé| szerinti tev6ken'ségeink Ü|egegyeznek a ki'lhaszn(| cél szelinti

einkkel:
a mÜszakj' tudomán'1os és gezdeság. ha|adás' a szákképzés és a szako}úatás 'eiIesztésének
rsegíÉse'
a szal(erii|eren mtkóCló n|Úszaki és gazdasági szekembelek és tagok kiizós su akrnai éÍdekeinek

selete' szákmaj foi|ódisiik és szakmai.kózé|et' tevéken'sógúk sggÍÉse, egyiirtmüködés a2 orczágos
nai érdékegyezrelésben'

avérsen'képes. és kön!' €ze*í|né|ö eliálások ós tormékek kjdo|goziísának és e|terjesztÉsének

3. Kózhasznú tevékenységek bemutatása (ievékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: és tisztasáoának védeIme
3.2 Közhasznú tevékéhyseghez kapcso|ódó kt'íe|adat, jogszabáyhety:

1997. évi clv tv. a 200a' évi xl|l töÍvény' 1996' évi LV||
3.3 KözhasznÚ levékenység célcsopoÍtja: i|-' ruháza| k€Íesk. tisaÍtók. |n
3.4 Kózhasznú tevékenységbő| íészesü|ők |élszáma:
3.5 Közhasznú tevékénység Íőbb eÍedményei:

gyaszrovédelmi elöadlások ez oKJ képzéssken, egyes rendezvényeken' ingyenes sza|dai
gálat m ü k'dtetése uí |a|kozások és n|agánszemé|yek szánára'

Ny'v.:].3 A nyomtatvány papÍr á|apon nem k0ldhetó bel Nyomtatua: 2019.05.30 22.42.57
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A kettős könywite|t vezető egvéb szervezet egvszerűsített I

éves bószámolója és kiiáasznúsági meÍ?k|et | ,n-*,
2018. év

1. szervezet, Jogi szemé|y szeÍvezeti egység azonosÍló adatái

1.1 Név: szeÍvezet

Ipari Miiszaki és Tudon|ányos Egyesü|et

a.2 székhe|y| szervezet
|ÍiínyítószáÍnj 

Em 
Te|epülés:

Kóaert]|et neve;

HáEszáfi: Lépcsőhiíz:

KöaerÜlel

l'r.--_-l

|rányÍtószám: [Ull reteotrtes;

KózteriiIet neve:

H&szárn: f_-----l répcsóhriz: l-----l emept f___l

7.

E.l.l.ltEEm-m-0 t 0 t 0 t 0 t 3 t 9 t 2

El,lgElsffi-E-m
DÍ. Pataki Pá

1.3 B€iegyző l Jogi szemé||yé nyi|vánÍtó hatáÍozat száma:

1.4 Ni|vántaÍtási szám: (AryaszeeEze|)

1.5 szervezet, Jogi szemé|y sze]vezeli egység adósziáma:

1.6 szerv-e;e|, Jogi személy szeÍvezeti egység
Kepvrserotenex neve:

1.1Név: Jog. szemé|y szervezeti egység

1'2 székhe|y: Jogi személy szeÍv€zeti egység

2. Íátgyé\jbeÍ végze|t dapcé| szeÍinti és kiizhasznú tevékenységek bemutatása

TMTE 2018.bah i5 a|apcé| szÉlimi Gvékenységet a Kl'||tIotÍkoz9yú|és ál.at ettogaoon aa1lszalráty.ávat
végezte. Áz a|apcÉ| szerintitevékenységeink megegyeznek a k'ijzhaszn(| cé| szelint

nységé|nkke|:
a miiszakl, trtdonái}.os és gazdásági ha|adás' a szakkép2és és a szakoldatlás lsiIesztésének
ösegÍ.ése,
a szaKerületen mfrködö n|iiszaki és gazdasági szakemllerak és ragok k.jzös szaknai érdskeinek

séle.é' sza|onai frei|ödósiik és szakmai.közó|ati tevét<enységÚk segítóse, egy.itlnüktdás az ors2ágos
nai érdeksgyeáeésbent

avelsenyképes. é5 kólnyezetkíméló éliárások és ren ékek kido|goziásának és e|reriesztésének

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása(tevókenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezésé:

3.2 K.'zhasznú tevékehységhez kapcso|ódó kőÍe|adat, jogszabáyhe|y:

199:|' évi xc|||tv. a munkavéde|emÍő|
3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoponja: ka. keÍeskedők. muhkavéd ÍeIe|ósök
3'4 KözhasznÚ tevékenyséqb.i| Íészesü|ők |étszáma:
3'5 Közhasznú tevékenység ftibb eÍedményei:

a PM,'Paroielsóg a Íog|a]koz.úís biztonságáétt' egyiiünÚködésben'
)'' körös-|épzési plogram elkészítése és engédé|yezte!ése munkavéde|mi Íe|e|Tsók rovábbképzéséÍe.
|{épzés és 5 regioná|is tn u nkavéde|m i ,ko|iÍeísncie szeNezése! |ebo |yo|í.ása

zto

Ny'v':1.3 A nyomtawány papír a|apon nen kÜ|dhető be! Nyomtatva: 2019.05.30 22.42,57



#t4qml
BIIII!EI

W
A kettős kiinywite|t vezető egvéb szervezet egvszerűsitett I

óves bósaímo|ója és köihasznúsági me|-|tklet | ,n-*,
2018. év

1. szeruezet / Jogi szemé|y sze^,ezdi egység azonosító adatai

1.1 Névl szervezet

e'cjIpari Müszaki és Tudo|itányos Egyesü|er

L.2 székhe|y': szeru ezet
IrányíÚsziim:

KózÍ erlilet neve:
FIófiFl Te|epü|es;

Lépcsóhláz:Ha7.sza!1r] Emeler 
[- 7.

ÍáÍyíÍosz.|Í(|:

Kőaerü|et neve:

nazszan: f----1 reocsóhráz: 
I eme|et I AjÍó.

m'mffEEmE'FIq'mm-m-0 t 0 t 0 t 0 t 3 t 9 t 2

lil,l8EEFrsE-E-m

1'3 Bejegi]rzó / Jogi szem é||yé nyi|\!ánító hatánozat szÁlí|^:.

1.4 Nyi|vánta|tásÍ sám: (Anyaszerczet)

1'5 szeÍvezá , Jogi szeBé|y szervez€ti egység adószáma:

1.9 sz€Ív^e;et l Jogi szené|y szervez€ti egység
xepvrseroleneK neve: . Pataki Piá|

1.1 Név: Jogi személy szervezeti eoység

1.2 székhe|y: Jogi szémé|y sz€Ívezeü egység

Közterü|etjejlege:

2. TtiÍgyévb€n végzett alapcé| szeÍinti és közhasznú tevék€nységek bemutatása

ÍMTE 2018.r'an is aIapcé| széllM teyékenységót a Kii|diÍrkiizgyiilés átal e|'ógadoE a|apszat'í|yera|
FzehangbaI vógezta' Az e|apcé| szerinti tevÉkenységeink megeg}€znsk a kö.hasznú có| szer|n.i

konységeinkke|:
a müszaki' tüdon|áiyos és ga2dasági lr|aiadás, a szakképzés és a szaklkte.ás ÍejIesznésének
óseqírése'
a sza|íerú|e.en n|ükódó mÍis?ákj és gazdasági szakenberek és tagok közÓs szakmai éldekeingk
pvis€|ete, szakmai f8IIrdésiik és szakrnei.kózé|et' revéken'ségük sagítés€, egyÚEmÚkódés a2 olszágos
aknai érdekegyezte.égben'
a versehylépes' és kóllilFzeMmé|ó e|iárások 6s ttrmékek kido|goziásának és e|terieszrésének

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 KözhasznÚ tevékenység megnevezése:

3.2 KözhasznÚ tévékéhységhez kapcsolódó kőzfe|adaq iogszabáyhe|y:

évi clxxv |ési és a civi| sz€Ívezetek mí'kődéséíó|
3.3 Kt'zhasznú tevékenyséq cé|csoporlia: vá|álkozások. szákmai szervezetek
3'4Kőzhasznú t€vékenységbő| ÍészesÚ|ők |étszáma|
3.5 Kózhasznú levékenység Íőbb eredményei:

0

és fie zetközi 9zsktnei eg'.itll||ük'déseL áta|li szerwk részére száknrapo|itikai arsálik
í |ítiása" vé|em 6ny€2ése, i||etve ezek roYájbítása az ágazati szereplök fe|ó. Részvétel á dem zotkózi

ére|{ nunkáiárafi (|FKÍ, IFArccl EURÁTEX)

a ié let

Ny.v.:L3 A nyomtatváhy papÍÍ alapon nem kli|dhető be! Nyomtawa: 2019.05.30 22.42,57
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A kettős könywite|t vezető egvéb szervezet ewszerűsített I

éves bésziírno|ója és kö7hasznűsági meiiéklet | ,^-*,
2018. €v

szervezet / Jogi szemé|y szeÍvezeti egység neve:

cél szerinli juttatiáE megnevezése E|őzó év .|őÍwév

TMTE híÍadó tagoknak 300 24n

cé| szerinli jutlatiis megnevezése E|őző év ÍáÍgy év

Textiltechnika online 520 152

5.3 cé| szerinli julatüás megnevezése É|őző év TéÚgy ev

cé| szeÍinti iuttatások kimutaiása
(őssz€sen) 

'
420 392

cé| szeÍinti iuttatásol kimutatása
(mihdössz€seh) 420 352

5' cé| szerintí j|.|tatüisok kimutatása
(Ad atok e ze r Ío n|bah' )

6. Vezetó tisztségvise|őknek ílnjitott iuttat.ís

Tisztség E|őz6 év (7') Íá|gyév (2)

{igwézető Í6titkár l a|ka|mazásban 4fi4 46'|L

6.2 Tisztsé0 E|őző év í7\ Íaw e\! (2)

vezet6 tiszlségüs€|őkn.ek nniÍott
trnrarírs (mInoosszesen): 4 * 4 4 6LL

é,d|Dari Mtiszaki és Tudo Esyesúle.

Ny'v':1.3 A nyomtálvány papÍ. alapon nem k{l|dhelő be! Nyomtatva: 2019.05.30 22.42.57
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A kettős könwvite|t vezető ewéb szervezet eevszerűsített I

éves bészámolója és kö7hasznúsági meiÍék]et | ,*-*,
2018. év

szeÍvezet ' Jogi személy szervezeti egység neve:

Ipari M|iszaki és Tudonrányos Egyes.iIe.

7. KözhasznÍ iogá|ás megá|apÍtásához szÜkséges mutalók

Alapadatok E1őző e\! (L') Targyév (2)

B. Eves összes bevét€| 31649 27 t91,

ebbó|:

c. A szemé|ü ióvede|emadó meqhatározott részének az
adózó Íendé|k.zése széíinü í€|h-asznáás.áLró| szó|ó
1996. éü cxxv|' t.'Ívény a|apján áÍütalt összeg ffla L32

D. Közszo|gátatási bevóte| 0 0

E. NormatÍv támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturáis alaDiaibó|. i||ewe
a Kohézió. A|apbó| nyúíott támogálás 0 0

G. KoÍrigát bevéte| ÍB-(C+D+E+R! 31511 27 059

H' osszes ÍáÍoÍdítás (k'adás) 31585 27 L25

l' Ebbő| szemé|yi je|légű ÍáÍoÍdÍtás 20 251, 19 341

J' Kőzhasznú tévékenys8 |áúo|dÍtáLsai 37 467 27 725
K. Ádózoit eredmény 64

L. A szervezet munkáiában közÍemÍiködő közérdek0 önkéntes
tevékenvséoet véozőszemé|vek száma
la kózéÍaekú önkántes tevékénvséoró| szó|ó
2005. évi D(x)ry|[. töÍvénynek inegJele|óen)

Erőfoffás ellátot|ság nutatói

lgen

EcÚ- 32. s (4) a) [(B1+B2y2 > 7.oo0.00o' . Ft] B tr
Ectu. 32. S (4) b) [K1+K2>=o] B tr
EcÚ' 32. s (4) c) [(n+I2-A1.A2)/(H1+H2)>=o,25] B tr

Táí s ad a] n i támog atotts ág m utatói Mutató teljesÍtése

Ectv. s2. S (5) a) ftC1+C2y(G1+c2) >4,021 tr EI
Ecw.32. S (s) b) [(J1+J2y(H1+H2)>4,s] B tr
EcÚ' 32. s (5) c) ÍL1+L2)/2>= 10 Íó] ! E

|{y.v':1'3 A nyomtatviiny papír a|apon nem kÚ|dhető be! Nyomtatva: 2019.05.30 22.4i1,57
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A kettős kiinvwite|t vezető egvéb szervezet epvszeriisített I

éves bészámo|ója és kö7hasznúsági meiÍék|et | ,*-*,
2018. év

szeÍvezet , Jogi szemé|y szervezeti égység neve:

Tlámogatási prograÍn e|nevezése:TEXÁPP - a s'.l.gic inil'aliv. lo srrcngúhen rh€ supp' oÍ .pprenÜc.ship! |n EUrops léxti|. s€ctor

Tiímogató meqnevezése: EuRoPEAN coMM|ss|oN - ERAMUS+ (láÍsfi nanszírozís)

Támogatiás Íorriása;

k.'zpontj kö|tsé gvetés I
önkoÍmányzái kö|tséwetés Ü

tsnemzelközi Íoííás

miás gazdákodó I
Támogaliás időtáítarna 2016. októbeÍ 1. ' 2018. szeptembeÍ 30.

Támogatási ősszeg: 14 407 585

. ebből a taÍgyévre jutó ósszegj u 807 sa6
- tiáÍgyévben Íe|hasznát összeg: 14 807 586

- tiíÍgyévben Ío|yósított összeg: 6 365 764

Támogaüís típusa visszatérítendő I vissza nem térÍtend6 m
Tfugyévben fe|hasznáft ósszeg Íész|etezése jogcÍmenként:

szemétyj 12177 395

Dologi 2 630 191

Felhalmozasa

osszesen: 14 407 586

Tárnogatás táÍgyévi'e|haszháásának szöveges bemulatásai

Az iiz|eti évben végzett 'óbb levékenységek és pÍogíamok bemutatása

TEXAPP proielí célia hogy lánolassa a KKv.k ko|n peténci4 álak és kapacitásának tej l
nu|ószeEódéses Droqratnok sikercs meova|ósítá9a órdékében az EURÁÍEX' ve|amiDr ráizeEódéses progranok sikeres megvatósítiá9a órdekében az ELJRÁTEX' va|amjnr tag. és táÍstl.tagiajnak

ie| együÚn|iködése révÉn' Az eredet ránogaÉsi keréÍ (18.316 EFí}. Tény|égésen fe|használÍ 14,807.586 Frt.
o|egek 2Í,16:4.282.600 Fr' 2Í]17: 1'54!.700 Ft

l az e|számo|t támogalási dsszag utolsó, maradYáiy részé (2.618.522 Ft] 2019.l'en, de még mérlegzálás elótt
irkezetq a proielí 201allari kön)Ys|És teclinikaiIag iBrolies egészéllen lezárlásra kérÜ|r. E'r az ósizegaaz a|cív

döbe|l elherárolásokl'qn szerepe|tetiü|(

llor program elökészínésÉ
á||a|ari Er.éke|ési Eszköz (cAÍ) magya| verzió elkészftése

á||a|er| KÉpzést Támogató Rendszer (VKTR olcaÉsi an}'agának kjdolgozása' e|készÍése
zaktna| ftánpótlás és képzés . lionnan és |iog'e|!? - TEXAPP konÍerencia megrcndezés€ tnáius 17.
iIottréninggk 'iúnius 19. Kecsken4 'ú|ltl!s 26. MezórrÍr, augusztus 12' KazáJ

á| |a|ari éíékelok kjártéko|ós€

HUB - o|da] mag}'ar anyegainak összeállírása, közös o|dalak Íordíráse

odiIpali MÚszaki és Tudo|||áDyos EgyesÚ|et

Ny.v.:í.3 A nyomtawány papÍÍ alapon nem kii|dhető be! Nyomtatva: 2019.05,30 22.42.57
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kettős könwvite|t vezető egvéb szervezet eevszerűsített I
éves bésziimolója és köihasznúsági me"tk]et I o^-*,.

2018. év
szeÍvezet, Jogi személy szervezeti egység neve:

Ipari Mtlszakl és Tudomáiyos Eglyosiiler

csato|t me||ék|eték

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papÍr alepon nem kii|dhető be! Nyomtawa: 2019.05.30 22,42,57

PK442-01 KónywizsqóIói je]entés
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