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A kettős kön}'Witelt vezető egvéb szervezet
eryszerűsített beszámo|ója és közháiznúsági me||éklete

PK-242

2016. év

A szeruezétet nyilvántanó bíróság megn€vezése:

BekÜldő adatai(akinek az ügyfélkapuján keresztÚ|a kérelem bekü|désre kerü|)

szervezet / Jogi szemé|y szervezetj egység íőbb adatainak megjel€nítése
(E]ekt|onikB kitöltés esetén násoft neh Í|ható . hezók')

szüIetési név|

E|ótag

r-__l
csa|ádi név

L€sti

E|só utónév

Katalin

Katalin

Fiskó.zi

szü|etési ország neve:

születési telepü|és neve:

születésiideje: Ef'I,E-m-m

Továbbj utónevek

iPari !|üs.ii{. és Tüd6miiny3s Egyesü|er

Nyi|vántartásiszám] EE-ffi 0 0 0 0 I 2 rarsyev: ET;T;T;]
Ny.v':1.0 A nyomtatvány papír a|apon nem kÜ|Clhető be! Nyomtatva: 2017.05.12 13.06.26
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A kettős könrn'vitelt vezető eqvéb szervezet
egyszerűsített beszámo|ója és közháiznúsági mellék|ete

PK-242

2016. év

A szervez€tet nyi|vántanó bÍróság megnevezésé|

Fővárosí Tó

Tárgyév:

EFrfl.l

Vá|assza ki' hogy a beszámo|ó (és közhasznúsági me||éklet) az a|ábbiak ki'zú|

b. Jogiszemé|y szervezeti egység (származtatott jogi szemé|y)

melyikre vonatkozik!

N
!

áxti]ipaí hlúszaki És TUdorná.yos Egy€sÜ|el

s2eÍvezet székheIye:
|lányítószám: 

EEEE
TeIepÜ|ésiBudapest

KözteÍÜ|et neve:

BéEszem|
Hattyú KÖzteÍü|et je||eg e: r;-___l'E--lE' 

_-l LéocsTh&: 
|--l 

Eme|el' AÍó

Jogi szemé|y szervezeti égység neveI

Jogi szémé|y szervezeti egység székhe|ye:
|lányítószám| fTl!! TelepÜlés:

KözterÜ|et neve:

Há2számI

KtzteÍÜ|el je||ege;

t___l 
Lépcsóhá2: 

T____l 
Emelet: Ajti:

NyilvántaÉásj száÍn;
(JTgl s.enéÚ sze@zc!' Pg,\ég ese?oe4' Ah'é9Pfuezet)

Bejeoyző hat]ározat száma:
Qogi 9ehély ,eNezen eqység ese|ebeh'
JTgl szenél'é nyi|vánÍló hdt ozaL széÚa)

szervezet l Jogi szemé|y szervezeti egység adószáma:

m-@ 0 t 0 t 0 t 0 t 3 t 9 t 2

m.m E-T oI4 r,FTl / Er, fdt i m

EEEEEEEE-E-EE
szervezet / Joqis2emélv szervezeti eovséo
képvise|öiéneF neve: Dr. Pataki Pá

Képviselő a|áÍrása:

Ke|tezés:

Buclapest, EEEE-EE-EE
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhetó be! Nyomtatva: 2017.05.12 13.06.26



A kettős könywit€lt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháiznúsági mel|ék|ete

PK-242
2016. év

szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egység neve:
€Í'J.pari l,|üszáki és EgyesÜ|et

Az egyszeÍűsített éVes beszámo|ó mér|ege Adatok ezer lalintban.)
E|őzŐ év

he|yesbÍtése
TárgyéV

EsZKtZÖK (AKTiVÁK)

A. Beíelcetetteszközök 190 174
|' Immaieriá|is javak 139 81
||' TáIgyi eszközök 93
||l' BeÍektetett pénzÜgyi eszközök

B' FolgTeszközók 4 947 5 722
|' Kész|etek 515
||' KÖVetelések 490

l||' Ertékpapírok

lV' Pénzeszközök 4 451 5 207
c. AktÍV időbeli e|határo|ások 7 883 zo 4!6

EszKÖzÓK összEsEN 13 020 26 3L2
FoRRAsoK (PAssZíVÁK)

D' saját tóke s 833 5 939
|' |nduló tőke/jegyzett tőke 868 868
||. Tókevá|tozfu /eredmény 496/
|||' LekÓtÖti tana|ék

|V' EÍtékelés] tarta|ék

V' TálqvéVi eredrnénv a|aotevékenvséobó|
( k o i h a s z nu t e vékény séqbT | ) ' 707

Vl. TárgyéVi erdemény Vá||a]kozasi tevékenységbő|

E' céhana|ékok

F. Kötelezettségek 5133 uu9
l' Hátlasolo|l köte|ezettségek

||. Hosszú ]€járatú kóte|ezettségek

|]|. RöV]d |ejáratÚ kbte|ezettségek 5 133 L4 549
G' PasszíV jdőbe|i e|határo|asok 2 054 5 424

FoRRÁsoK összEsEN L3 020 26 3L2
Ny'v.|1'0 A nyomtatvány papír a|apon nem küldhetó beI Nyomtatva: 2017.05.12 13.06.26
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A kettős kiin}"wite|t vezető egyéb szervezet
eg5lszerűsített beszámo| ója eskiizhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
szervezet / Joqiszemé|y szérvezeti egység neve:

Az egyszerúsített éves beszámo|ó eredménykimutatása
AIaptevékenyseg Vá||a|kozási tevékenység Osszesen

1' EnékesÍtés nettó árbevéte|e 13 015 5 762 13 015

?' 4ktivált saját te|jesítmények

3' Eqyéb bevéte|ek 6 829 5 829 6 279

ebből:

. iaodíi.
a|ápÍfótó| kapott bef izetés 5 729 5 193 5 729 5 193

. támogatások 992 a74 992 474
4. PgnzÜgyi műve|etek

63 67 63 67

A. osszes bevéte| (1+.2+3+4) 19 907 12 108 19 907 L2 LOB
ebb6|| közhasznÚ tevékenvséo
bevételei 19 907 t2 LOA 19 907 L2 LOA

5' Anyagje||e!ü raf orditások 8 862 5 401 8 862 5 401

6' sz."mé|yi jel|egű ráfordltások 7L LO2 5 820 IL IDZ 5 820
ebbő|: Vezető tisztséoVise|ők
iuttatasai 3 752 4 584 3 752 4 584

7' Enékcsökkenési |eÍrás 189 224 189 24
8' Egyéb íáfoídítások 109 554 109 554
9j Pé|P!]qyi műVe|etek z 6 2

B' osszes ráfoÍdítás
(5+6+7+8+9) 20 264 12 00L 20 264 12 OOL

ebbő|| közhasznú tevékenvséo
íáÍoÍd ításai 20 268 !2 001 20 264 72 001

atíózás 
e|6tti eredmény

LO7 LO7

10' Adófi zetési köte|ezettség

D. Tárgyévi eledmény (c.10) LO1 ,361 L07

€!ci|.E*Íi Müszski és Tudományos EgyesÍi|et

Ny.v.:1.0 Á nyomtatvány papÍra|apon nem kü|dhetó be! Nyomtawa: 2017,05,12 13.06,26



A kettős
egyszerűsített

könr'witelt vezető egvéb szervezet
beszámolója és közháiznúsági mel|ék]ete

PK-242
2016. év

szeÍvezet 1 J og i szemé|y szervezeti egység nev€:

Az egyszerűsíteü éVes beszámo|ó eredménykimutatása 2. 4datok eze| forin@an,)

Ie tapeve"éi

Tá]ékoztató adatok

A. Központi kóltségvetési
tamoqatas

B' He|Vi tnkoímánvzati
kö|tséivetés j támoi]atás

c' Az Euíópai Unió strukturá|is
a|apjaibó| i||etve a Kohézos
AIapbó| nyÚjloí támoqatás

D' NoÍmatíV támogatás

E' A szerné|Vi iöVede|amadó
meqhatáÍozótt íészéneI adózó
ÍendeIkezése szeÍinti feIhaszná
|ásáró|szó|ó 1996' éVi CXXV|'
ttNény a]apján kiuta|t összeg

La1 187 119

F' Közszo|qá|tatasi bevétel

IiPaÍi Müszád és Tudomá'!''s Egy€sü|et

Ny.V.:1.0 A nyomtatvány papír a|apon nem kÜldhető be! Nyomtatva: 2017.05.12 13,06,26

Az adatok kÖnyvvizsgá|atta| a|á vannat támasztvr 
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A kettős könywitelt vezető esvéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhálznúsági mel|ék]ete

PK-242

2016. év

1. szervezet lJogiszemé|y szeÍvezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: szervezet

p:rj Miisr*' ás Tudatnán}gs Egyesii|et

1.2 székhe|y: szervezet

7,

1.2 székhe|y: Jogi szemé|y szervezeti egység
|rányítószám: !!!! raeoote.'
Közterlj|et neve:

sazszam: f---l repcsoraz: l--__-l emeret [*l
1'3 Be|egyzó / Jogi szemé||yé nyilvánító hatáÍozat száma:

1.4 Nyi|vántartási szám: ('Anya*eMzet',)

1.5 szervezet l Jogiszemé|y szeNezetiegység adószáma:

m.m.Fld4]tl.ll 4lT,fs'1,1 / tL
m-EE-tól,Ir;],tjl'I'l

EEEEEEEE-E-EE
1.6 szervezel ' Jogiszemély szervezeti egység
xeDvlselolenek neve: Dr' Pataki Pá|

EEEE Te|epÜ|és:

Lépcsóha2 
-J 

Eme|et' 
| . J

1'1 Név: Jogi szemé|y szervezeti egység

2. Tárgyévben végzett a|apcé| szerinti és közhasznú tevékénységek bemutatása
TMTE 3|apcé| szerinli teuéké..ységét a K.i|dottk{iz9yü|és áb| áÍw9dott a|*sza}áyávat .'ssztlan5bán
gezr€' Az dapcé| szerint Él'll(enység meqegyez|k. t|az|gsz}rú cá szeÍinti tevéken)€égge|.

3. Közhasznú tevékényséqek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység meqnevezése:Neve|és és oktatás' képesséqf ei|., ismeretteri'
3.2 Közhasznú tevékenységhe2 kapcsolódó közÍeIadat' iogszabá|yhe|yI

2013. évi DuV||. fe|n zésitV.
3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja: exti|' ruhaiparj' texti|tisztító szakemberek
3.4 KözhasznÚ tevékenységbó| részesülók |étszáma:
3.5 KözhasznÚ tevékenység fóbb eredményej

? oKJ Texli|tiszdtó és le.JÍils7íné7ö kép7ésl 2 Minóségéltentrok 2
pa'i száag5€et6 trénhg' 1 Fogyasztóvéd€|m| |smer€rek blended |etrBi}.! távg|catás, 1 Egyéni

és tafln coaching

55

Ny.v.:1'0 A nyomtawány papír a]apon nem kü|dhetó be! Nyomtatvar 2017,05.12 13.06.27
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A kettős könywitelt vezető egvéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

PK-242
2016' év

1. szervezet / Jogi személy szervezeti egység ázonos|to adatai
1.1 Név| szervezet

M.sraki és Tudg''áryos Egyesi]|ér

1.2 székhely: szervezet
|rányítószám: EEEE T€lepÜ|és:
KözteÍÜ|et neVe: KÖzterÜ|etjelIege:

Házszáni Lepc"cjhi 
r.] 

Emeter 
[- 7.

kányítószám] !!!! reteoi:te".

Közterü|et neve:

lazszam: F 
-_l réncsonaz: FJ rmetet: f--_l AÍó:

1'3 Bejegyző /Jogiszemé|lyé nyilvánító határoz szahaj

1.4 Nyilvántartási szám| (,Anyaszffizet')

1.5 szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység adószáma:

m.m.FIóF|,],f l El,F|q i m
@-@- 0 t 0 t 0 t 0 t 3 t 9 t 2

EEEEEEEE-E-EE
1'6 szerv€zet l Jogiszemé|y szervezeti egység Dr. Pataki Pá|

1.1 NéV: Jogi szemé|y szervezeti egység

1'2 székhe|y: Jogi szemé|y s2ervezeti egység

KözteÍÜ |et je||ege:

2' Tárgyévben végzett alapcé|sze.intiés közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Kózhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység meghevezése: nnovációl támoqató) tevéke
3.2 Kó2hasznú tevékenységhez kapcso|ódó közf eIadat, iogszabá|yhely:

04. évi cxXX|V tv. a ku ről és az innovációró|
3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportjaI Ieti tagok'szakenbelek, oktatók, válIalkozások
3.4 Közhasznú tevékenységből rész€sü|ók |étszáma:
3.5 Kö2hasznú tevékenység fobb eredményeiI

1200

rer:{lez!€ny' 1tii|íó!di sz.kmai tánu|má.yú( a MagyaÍ T€xtj|technike on|ine szak|aF megjé|énteráse év:
e|kal'Ínma|' részváe| n€mz' sza|msi pÍo;€|íekben: sET- KKv.k€nergiahalék5nFá3a, iExAPP -

-k tan UlÖs?e|zö{Íés€'

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papí a]apon nem kÜ|dhetó be! Nyomtava: 2017.05.12 13.06.27



dÍb
@!íl
Úm! dI

ftN
A kettős könywite|t vezető egvéb szervezet

eglszerűsitett beszámo|ója és közháiznúsági me||ék]ete
PK-242

2016. év

1. szervezet /Jogiszemé|y szervezeti egység azonosÍtó adatai

1.1 NéV: szervezet

.FeÍi Müszaki és Tudotuá{yos Egyésüt€t

1.2 székhe|y: szervezet
lrányÍtószám:

KözterÜ|et neve;
EEEE Te|eeü|és|

Közterü|etjelIege:

Házszár|': Lépcsóház: Emerer E----__l 7.

kányítószíiÍn: !!ffi rerentlres:
KÖzterü|et neve:

Házszám| f___l répcsonaz: FJ emetet f--_l
1.3 Bejegyző l Jogiszemé||yé nyi|vánító határozat szama:

1.4 Nyi|vántartlási szám: ('Anyeflezet)

]''5 szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egység adószáma|

@.EE.FfoFlttfl@/n
EE-@- 0 t 0 t 0 t 0 t 3 t 9 t 2

EEEEEEEE-E-EE
1.6 szerv-ezet / Jogi szemé|y szervezeti egység
xepvrserolenex neve: DÍ. Pataki Pá|

1.1 Név: Jogi szemé|y szervezeti egység

1.2 székhé|y: Jogi szemé|y szérvezeti egység

Közterü|etje|lege:

2. Tárgyévben végzett a]apcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemutaÍása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenyséqenként)

3.1 Közhaszhú tevékenység meqnev€zése:
.véd. és a Djaci tisztasáqának védeIme

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közÍe|adat, jogszabá|yhe|yi

3'3 Kózhasznú tevékenyséq cé|csopoÍtja: i|.' texliIruhá. keresk' texti|tisztÍtók
3.4 Közhasznú tevékenységbő| részesülők |étszáma:
3'5 Közhasznú tevékenység flóbb eredrnenyeiI

\éd' Konz. t.|ap 2 a|kaomm

:.T9. ayi9' iyry*'szaldánácsadóis2o|g. mo}adleÉs€ vá||e]koz.ásoiés magánsámetyer
vé|€mé't}']ezések á2 }.l€]x |paÍ' á9 ÉPírésgi.i Föo'nBk

50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papÍí a|apon nem kü|dhető be! Nyomtatva: 2017.05.12 13.06.27



A kettős könywite|t vezető egvéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhálznúsági mellék|ete

PK-242
2016. év

1. szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egység azonosÍtó adatai

1'1Név: szervezet

iPari Müszaki és Tudományos Eg),€su|e1

1.2 székheIy: szervezet
kányítószánr:

KözieÍÜ|et neve:
EEEE Te|epÜ|és:

KÖzlerü|et

Há'számi LepL"öhd7 
f____l 

Erre|el: 
[i____l 7.

|Iány|lószám' !!!! Te|eeÜhs|

Köztel,1]|et neve:

Házszám: f_] réncsóházl 
f] emetet 

f
1.3 Beiegyző / Jogiszemé||yé nyi|vánító határozat száma:

1.4 Nyi|vántartási szám: (''AnyaveNezet)

1.5 szervezet /Jogi személy sz€rvezeti egység adószáma|

0!.ffi.FI-oFItUl@E/n
m-@- 0 l 0 l 0 l 0 l 3 l 9 l 2

MEEEEEE-E-EE
1.6 szerv-ezet / Jogi szemé|y szervezeti egység
xebvlselorenek neve: ' Pataki Pá

1.1 Név: Jogi szemé|y szervezeti egység

1.2 székheIy: Jo9i szemé|y s2erv€zeti egység

KözteÍü|etje|legei

2. TárgyéVben véqzett a|apcél szerintiés közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Kózhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: kus munkavédelmi íend.ek
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közÍe|adat, jogszabályheIy:

1993. évi xc||l. tv. a munkavéde|emről

3'3 Közhasznú t€vékenység célcsoportja:lvlunka-'védőruhagyánók'kereskedók' munkavéd. f ele|ősök
3.4 Közhasznú tgvékenységbő| részesÜ|ők |étszáma:
3.5 Közhasznú tevékehység Íőbb eredhényeiI
mlnlGvéíle|mj rcRdez!€n]i .észvét€| .z N6M ''Párherség a foglározElás biztonqáérr

kö.|ést}sn.

150

Ny'v.:1.0 A nyomtátvány papíÍ a|apon nem küldhető bel Nyomtatva: 2017.05.12 13,06,27
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A kettős könywite|t vezető egvéb szervezet

egyszerűsített beszámo|ója és közhátznúsági mel|éklete
PK-242

2016. év
l' szeÍvezet i Jogi szeméty szeÍvezeti egység a2onosltó adataj
1.1 Név: szervez€t

1.2 székhé|y: szervezet

pan Müszald és Tudomrinyos EgyésUtE

llányÍtószám:

Ktiztedilet neve:
EEEE Te|epÜlés;

Házszám| Ajtó;

1.2 székhe|y: Jogi szemé|y szervezeti egység
|ÍányÍtoszám' !!!! rereoures:
KözterÜlet neve: KÖzterÜ|etjelIege:
t.lrizszam: f-___l répcsóház: |_-_l eme|et |---l Ajtó:

1.3 Béjegyző r Jogi személlyé nyi|Vánító határozat száma|
1.4 Nyilvántartási szám: (,AnyaszeNezet'')

1.5 szervezet / Jog i szemé|y szewezetiegység ac|ószáma:

lgE.El!l.t6t0t4t2tsl 'lllslsleirLl Im*m-0 l 0 l 0 l 0 l 3 l 9 l 2

1 l 9 l 8 l 1 5 t0-E-EE
,1.6-szerv€zet / Jogi szemé|y szervezeti egységKepvlseIoléh€k neve: Dr' Pataki Pá|

1.1Név: Jogi szemé|y szervezetj egység

2. Tárgyévben végzett a|apcé|sz€rintiés közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Kózhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhaszhútevékenység megnevezése: _
É!q!maj kultt|rá|is tevékenvséq

3.2 Közhasznú tevékeny"égh". k"p""o|ódó kffi

3'3 Kozhasznu tevékenység cé|csoportia: _' .gyesü|eti tagok' ipari szakemberek 
____--___-l

3.4 Közhasznú tevékenységbő| részesü|ők |éIszama: L.- =--
3.5 Kózhas2nú tevékenység főbb eredménye|:

3'3 Közhasznú tevéke

pánoÉeneÜ és h.gyomlfu yvédö 
@:m|6ke|bum bóvítésé 01 ÁzákembeÍ)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papÍr atapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05,12 13,06.27
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A kettős könylwite|t vezető eqvéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá"sznúsági me||éklete

PK-242
2016. év

I. szervezet / Jogiszerné|y szervezeli egység azonos|ró adataj

1.x Név: szervezet

ipgn Miiszáki és Tudományos EgyesuIet

1'2 székhe|y: szervezet
IÍányítószám.

Közted|et neve:
EEEE Te|eeülés:

KözterÜ |et je||eqe:

Házszem: Lépcsőház: T____l Enre|et 
[ll.-_____l

|íányítószám| !!!! reteoures:
Közterü|et neve:

lazszaml f___l répcsőház: f-J Eme|et f-_J Ajti:

1'3 Beiegyző / Jogi szeméIlyé nyi|Vánitó határozat száma|

1,4 Nyi|vántanási szám: (Anyane|ve2et)

1.5 szervezet / Jogiszerné|y szervezeti egység adószáma:

m.EE.FfoFlzl,ll/ffig/m
m-@- 0 l 0 l 0 l 0 l 3 l 9 l 2

1 l s l 8 l 1 l s  91510-E-EE
1.,6 szerv.e;et / Jogi szemé|y szervezeti egység
xepvrseroteneK neve: Dr' Pataki Pá|

1.1Név: Jogi szeméIy szervezeti egység

1.2 székhe|y: Jogi szemé|y szeruezeti egység

KözterÜlet je||ege:

2. TárgyéVben Végzett a|apcé|szerintiés közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenyséqenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:szakmai érdekkéDViseIet
3'2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közÍeIadat, iogszabá|yhely:

2011'. éVi clxxv ü|ési iogló l  ésaciviI szelvezetek működesérő|
3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja: sületitagok' vá| szakmai szervezetek
3.4Közhasznútevékenységből részesü|ők|étszáma:
3.5 Kö2hasznú tevékehyseg f6bb eredménye.

25000

es nemzettözi szákme| €y.ittmtikő.lésglq á|ani szeÜek .észéÍe szakmápolitika| an}'aggx
]ír.isa Yé|eménye!ése; iészvéte| á nemzetközi szaknrai szerveze&tk munkálában (|FICI, 'FATcc'

TE!' r'aPcso|arretás á kűlÍö|{ti s"aknaj szervererekke|

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papÍr alapon nem kú|dhető be! Nyomtatva: 2017.05,12 13.06.27
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámo|ója és közhásznúsági me|léklete

PK-242

2016. év
szervezet l Jogiszemé|y szeÍvezeti egység neve:

cé| szeíinti juttatás meqnevezése E|őző ey TálgyéV

TMTE Hiradó tagoknak 290 290
5.2 cé| szer]nti juttalas megnevezese E|őzó év Tárgy éV

Magyar Textiltech nika onlihe 500 500

5.3 cél szerinti jutattás megnevezése E|6z6 év Targy éV

c-é| szerinti juttatások kimutalása
790 790

9é| szerinti iuttatások kimutatása
790 790

5. cé| sz€rinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségvis€|őknek nyúitott juttatás

6.1 Tisztség E|őző éV (1) ÍáJgyév (2)

ügwezetó f6titkár / a|ka|mazísban 3 752 4 5A4

6.2 Tisztség É|őző év (L) Tárgy éV (2)

v€zető ti-sztsegvise|őkn€k nyújtott
luÍatas {mIndosszésen]: 4 584

|ipári Miiszá|d és Tudományos Egygsú|et

Ny.V.:1.0 A fiyomtatvány papÍr a]apon nem kiildhető be! Nyomtatvar 2017.05,12 13.06,27
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A kettős könywitelt vezető esvéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháiznúsági me||ék]ete

PK-242

2016. év
szervezet / Jogiszemé|y szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogá||ás megá]|apításához szükséges mutatók

Alapadatok Előz6 éV (1) ráígyév (2)

B' Eves öss2es bevéte| 19 907 L2 LOA
ebből:

c. A szemé|vi iövede|emadó meqhatalozott részenek az
adozó rendé|kezese szerinti ÍeIhászná|ásároI szó|ó
1996. évi cxxvl' törvény a|ap|án átuta|t összeg 187 119

D' Közszo|gáItatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az EurópaiUnió slrukturá|is a|apiaibó|. il|etve
a Kohézió. A|apbó| nyújtott támoq.aiás

G. Korrigá|t bevéte| [B-(c+D+E+F)l L9 720 11989

H. osszes ráfordítás (kiadás) 20 264 !2 001.

l' Ebbó| szemé|yi je|legű ÍátordÍtás LI LO2 5 820

J. Kózhasznú tevékenység ráÍordÍtásai 20 264 L2 00r
K. T&gyévi eledrnény r07
L. A szervezet mUnkáában közremüködő közér.|ek0 öhkéntes
teVékenvséoet véozo szemé|vek száma
(a közelilekú önkéntes tevékónVséoló| szótó
2005. evi LxXxV|l|. törvénynek Íneg.lele|óen)

Erőfor r ás e ]l átots ág nutatój

lgen

Ectv. 32. S (4) a) [(81+82y2 > 7.0A0.A0A, - Ft] tr !
Ectv.32. 5 (4) b) [K1+K2>-0] ! B
Ectv. s2. 9 (4) c) [(t1+12-A1-A2)/(H1+H2)>=A,25] tr !

T ár s ad al m i tám o g atotts ág m u tató i Mutató te]jesÍtése

Ectv 32 5 (s) a) [(21+C2)/(G1+G2) >=0,a2] ! B
Ecw. 32. S (s) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] tr !
Ecrv. s2. 5 (s) c) IG1+12)/2>= fi U ! tr

paíi l'iiszaki ás TudTmányos Egyésii:€t

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír a|apon ném kü|dh€tő be! NYomtaNa: 2017.05.12 13.06.27



A kettős könywite|t vezető egYéb szervezet
egyszerűsitett beszámo|ója és közhásznúsági mel|ék]ete

2016. év
PK-242

szervez€t / Jogi személy szeruezeti egység neve:

csato|t me||ékletek

P K. 1 42. 0 1 Kij nyw izsg ó l ói j e l ehte s

P K. 1 42.0 2 szöy e g e s b e sz án o1 ó

PK.142.a3 Je1yzőkön,9

Mellékbtcwtal,o: 
!

Eredetivelrendelke2ik: 
!

Mel]éHetcsato]yr: 
!

Eredetivelrcndelkezjk: 
B

Mellékletcsatalya: 
!

Ercdetivelrendelkezik: 
N

Me1]ék1etcsotol\,a: 
!

Erede|ívelrende]ke2ik: 
B

Mell€!<letcsa|alyo: 
m

Etedetjvelrcndelkezik: 
E

Me]lék]etcsato1yo: 
!

Eredetiyelrcndelkzik: 
!

PK.112.0a Jelen\éti Ív

P K- 1 4 2.a5 Megha ta l m azá s

PK.142-06 Egyéb

Ny.v':1.0 A nyomtatvány papír a|apon nem kü|dhetó be! Nyomtatva: 2017.0s.12 13.06.27


