
A kett6s kiinywitelt vezetd .eveum
e gyszerii sftett b esz6m o I 6 j a 6s k iizh i6 zn"iTgi' -1il ekl ete

A szervezetet nyilviintart5 bir6s6g megnevez6se:

1 F6v6rosi Tiirv6nysz6k

Bekuldo adatai (akinek az i.igyf6rkapujin keresztrir a k6relem beki.ild6sre keri.ir)

szervezet / Jogi szem6ry szervezeti egys6g f6bb adatainak megjelenit6se
(Elektrcnikus kitblt6s esefdn mesolt _ nem irhat' _ mez6k.)

Csalddi n6v
Viselt n6v:

SzUlet6si n6v:

Anyja neve:

El6tag

l-l

SzUlet6si orszdg neve:

SzUlet6si telepi.il6s neve:

Jzureresr rqeje: |-;T;T;T; f.T^-fFIrlrTBl_m_m

Els6 ut6n6v Tov6bbi ut6nevek

Neve:

N yi rviin tarras i sz6m : Etr _ Etr _ FltI0]-tfr]-01-f
Ny.v.:1.0 A nyomtatvany paplr alapon nem kUldhet6 be! Nyo mtatva: Z0t7.OS.tg 13. 15.43



A kett6s kiinywitert vezet' ugffi
egyszerff sftett beszimoloja es ktizhE[znrisragi'i1-ttanut.

2016. 6v

A szervezetet nyilv6ntart6 bir6siig megnevez6se:

F6vdrosi Tiirv6n
'6rgy6v:

frfoEIG]

Viilassza ki, hogy a besziimol6 rU, n

a. Szeryezet

b. Jogi szem6ly szervezeti egys6g (szdrmaztatott jogi szem6!y)
E
x

Szervezet neve:

.OzterUlet jellege:

l__--l Ajr6

rrenyit6szam: 
EEEE

KcizterUlet neve:

Hdzszdm: I,.*-__l'l---l
Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g sz6khelye:
rr6nyft6sz6m: IIII
KOzterUlet neve:

Hdzszdm:

Nyilventartesi sz6m:
(Jogi szem6ly szeruezeti egys6g esetdben:,,Anyaszer,/ezet,)

Bejegyz6 hatdrozat sz6ma:
(loOj szemfly gzervezeti egys1g esetlben:
Josi szematfye nyituenib tidtaidzit siiii)

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sziima:

Pr;ffs5,?i t i sfl ',.'JfJ 
u'' s z e rvezeti e s vs 6 s

K6pvisel6 al6ir6sa:

Keltez6s:

Budapest

,6zterLilet jellege:

r-] Ajt6

m-tr!-Eolololslslolr

m m f?-i-do frlTl /fddl, 
I-,.l /m

EEEEEEEE-E-EE

A{^,tLn^,

EEEE_EE-EE

Ny.v.:1.0 A nyomtatviiny papir alapon n", t UtOf,"tO O"t Nyomtatva: 20 j.7.0S.19 j.3.15.43

Szervezet sz6khelye:

L6pcs6h6z: 
E;-_-T emeret:



A kett6s kiinywit.lt u.rutdffi
egyszerff sitett beszhmokija es [iiz#il 1r6gi'#.'il6klut.

Szervezet / Jogi szem6ty szervezeti egyseg neG

Az egyszer(sitett 6vrrs besz6mo16 mrsrleoF

-

AzAttrav-i,,;,-. %

-

| -,,, ,,l Etozo ev

(Adatok ezer forintban.)

El5z6 €v
helyesbit6se

T6rgy6v

LU4r\v4VN (At\ IIVAK,

A. e"t"Lt*tett

8 370Ir! ,, r rr r rqlqr rq[J Jctval.K

-

ll. T6rgyi eszkcizdk

-

Ill. Befektofatt n5.-i
7 579 I 370

B. Forg6eszk6z0k
L6 984 24 !38lK6czlotol,

ll. K6vetel6sek

ttt. Err6kpapirot-

-

lV. P6nzeszk6zok

C. Aktiv iddbeli 
"fn"t,irofa.ok

L2750 14 150

4 234 I 988

339ESzKozoKosszEsEN 

--

tropnAqor< rpacc,
24 902 32 510

\r ^rJ4t vn^rl

-

D qriir+At.^ 

-

27 423
24 t67

I lndrtA tiivorvr\vrJsvy4s( tuKL

ll. T6kev6ltoz6s/eredm6ny
100

r.00

17 665 24 068lll. Lekotott tartal6k

-

rv. Ert6kel6si turtdeF-

-

u 
[r59 

g$# f ggpy"X3g;B%6ri*' v' e s b 6 I

6 402 3 255
gyevt erdemeny v6llalkozdsi tev6kenys69bdl

IAIEKOK

F. K0telezetts6gek

I

735 4 627
,\vLe rs.ELrJEUEK

-

ll. Hossz0 lej6ratri f,tituf"r"Geg"k

-

llf DAviA l^iA.^+/. '--,- ' 
---: .-- . -tqrdru KU[etezefisegek

G- Paqszir
735 4627

FORRASOK osszrsrNr
0 460

Ny.v.:1.0 A nyomtatvan
24 902 32 s10ry papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: \OLZ.O5,Lg 13. 15.43
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A kett6s
egyszeriisftett

kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet
besz6moloja es kiizhasznrisiigi mell6klete

PK-242

2016. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

"'K" Alapftudny

Az egyszerfisitett 6ves beszAmo16 eredm6nykimutat6sa
(Adatok ezer forintban.)

Alaptev6kenys6g V6llalkoziisi tev6kenys6g Osszesen

el6zd 6v el6z1 6v
helyesbit6se

tergyev el6z6 6v el6zd 6v
helyesbit6se

tArgy6v el6z6 6v el6z6 dv
helyesbitdse

6rgyev

l-. Ertekesites nett6 drbev€tele r_4 350 12 933 14 350 12 933

2. Aktiv6lt saj6t teljesitm6nyek
eneKe

3. Egy6b bev6telek 34 197 43 959 34 L97 43 959

ebb6l:

- taodli.
atdpit6t6l kapott befizet6s

- tdmogat6sok 43 931. 43 931

4. P6nzuovi mffveletek
bev6telei"' 48 0 48 0

A. Osszes bevetel (L+-2+3+4) 48 595 56 892 48 595 56 892

ebb6l: kozhasznf tev6kenys6g
bev6telei 48 595 56 892 48 595 56 892

5. Anyagjelleg( r6f ord It6sok 35 311 44 060 35 311 44 060

6. Szem6lyi jelleg( r6fordit6sok 6 000 6 503 6 000 6 503

ebb6l: vezet6 tiszts6oviselSk
juttatasai

7. Ert6kcsokken6si leirds 848 TTLL 848 LTLL

8. Egy6b riifordit6sok 29 1 363 29 1 363

9. P6nztiovi m(veletek
r5.forditds:ii 5 0 5 0

B. Osszes r6fordit6s
(5+6+7+8+9) 42 L93 53 637 42 193 53 637

ebb6l: kozhaszn0 tev6kenys6g
r6fordit6sai 42 L93 53 637 42 L93 s3 637

C. Ad6z6s el6tti eredm6ny
(A-B) 6 402 3 255 6 402 3 255

10. Ad6fizetdsi k6telezetts6g

D. T6rgy6vi eredm6ny (C-10) 6 402 3 255 6 402 3 255

Ny.v.:1.0 A nyomtatv6ny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2017.05.19 13.15.43



A kett6s kiinywit.lt r
egyszerff sitett b eszhmoro j a es k6;#ffi,i rdgi'ilitonut.

2016. ev

Az egyszerfisitett eves Oes

C. Az Eur6pai Uni6 strukturdlis
ataplaib6l, iiletve a roh6ii6i' -
ArapbOt ny0jtott t6mogat6s

rendelkez6s-e szerinti felhasznd
lasarol Sz0l0 1996. 6vi Cxyrzr
torv6ny alaplan t<iutiri' oirrug

szervezetlrog@

KcinywizsgdtOi zaraAek
Az adatok kdnywizsg6latal al6 vannak t6masztva.

Ny.v.:1.0 A nyomtatv6ny papir alapon nur LtitilETf
Nyomtatva: 20j.7.05.L9 13.15.43



A kett6s kiinywitert ve-,r't6.gffi
egyszeriisitett beszhmoloja 6s ktiztrEiznn"igi'iildklete

1. Szervezet / Jogi szemely szervezeti 
"gy;c.g;;;;;;duil

2' Tdrgy6vben v6gzett alapc6r szerinti 6s kcizhasznu tev6kenys6gek bemutatdsa

1.1 N6vl Szervezet

lrAnyit6szAm:

K0zterrllet neve:
EEEE rerepur6s:

Hdzsziim: L6pcs6h6z:

1.L N6v: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

KOzterUlet neve:
Kozterulet jellege:

1.3 Bejegyzd / Jogi szem6lly6 nyilvrinit6 hatiirozat sz6ma:
1.4 Nyilventartiisi sz6m: (,Anyaszervezet,)

@ffi EIi I 
olrEn 4'lriq-rl / m

m-m-AE-oFT,fd?l.5szervezet/Jogiszemdryszervezetiegys6gad6sz6ma: r-r-r I-t-t tvtvlvtotrlulrl

*+t yiii$;'6rv szervezet' 
"nr=un

3. Krizhasznri tev6kenys6gek bemutatdsa (tev6kenys69enk6nt)

3.1 KdzhasznI tev6kenys6g megnevez6se:rs69 megnevez6se: 
Rrltrrali, t"ret"nyreg, n

3.2K6zhaszn(tev6kenys6ghezkapesol6d6ktizfeladat,jogszab6l,n",,
6vi cLXxXtx. tairv6ny 13. S (1) 7.

3.4 Kdzhasznri tev6kenys69b6l r6szestil6kEzrima:
3.5 KdzhasznU tev6kenys6g f6bb eredm6nyei: 58s

tdrgyev

Iflff-?il.T[-,#fi,1*;il:t*,X;ii.,"i.i*i *6**r,ol,ouili;i r onkep-i6 *;;;;il.;*rozarunk

Ny,v.:1,0 A nyomtatveny papir alapon n", t UtOf,"G fur Nyomtatva: 20j.7.0S.19 L3.15.43

szervezeti egys69
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A kett6s kiinywitelt vezetd egy6b szervezet
egyszeriisftett b esz6mol6 j a 6s kiizhasznrisiigi melleklete

PK-242

2016.6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

5,1 C6l szerinti juttat6s megnevez6se ElSzd 6v Tdrgy6v

Adott t6mogat6s L75

5.2 C6l szerinti juttates megnevez6se El5z5 6v T6rgy 6v

5.3 C6l szerinti jutattes megnevez6se El6z5 6v T6rgy 6v

C.6l szerinti juttatAsok kimutatdsa
(osszesen) L75

C6l szeri nti juttat6sok kimutatesa
(mindcisszesen) L75

5, C6l szerinti jutatt6sok kimutatesa
(Adatok ezer forintban.)

6. Vezet6 tiszts6gvisel6knek ny(jtott juttat6s

6.1 Tiszts6g El5z6 6v (1) rdrgy6v (2)

6.2 Tiszts6g El6z6 6v (L) Tdrgy 6v (2)

A. Vezet6 tiszts6qvisel6knek nv(itott
juttates (mind6sszesen) :

Ny.v.:1.0 A nyomtatveny papir alapon nem kiildhet6 be! Nyo mtatva: 20L7 .05.L9 13. 15.43



A kett6s kiinywit.ltlr.,
egvszeriisf tettbeszhmoro jaairitizr#L;,ir6gi',ir1iteuut.

2016. 6v
szervezet / Jogi szem6rv@

7. Kcizhaszn( jog6lliis megiiilapirdsan"irrUtreg";;;t",A
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok

-

_
t . Eves osszes bev6tel

-

ebb6l:

is*l1i#tr+it

El6z5 ev (L) TArgy6v (2)

48 595 56 892

527 332
_r r rv-ravrvqr.qrdst uevgfgl

-

E, Normatirr t4maa^+x^

-

F- Az Fllrrinai
arorrEiio-ili#iiEr",iv?it3ii*=,,ia[,#or,iiletve

q 
^urrgarr 

peveret [B-(C+D+E+F)]

-

H, Osszec rjiarlit4o fi,i^)a^\
48 068 56 560

t^t4ud5/

l. Ebh6l qzcmdlrri 42 193 53 637
I Jsrrsvu tdtuluttas

J. K6zhaszn( tev6kenys6g riifordit6sai
6 000 6 503

42 L93 53 637| ^, rorrgyevt ereqmgny

lHf*flfH,llx[ffi

-

EcN.32.5 (a) a) orr.

-

Ectv. g2. s (4) c)

6 402 3 255

Mutat6 teljesitlse

lgen Nem

tr r
tr I
T tr

t arsactatmt Mmogatoffseg mutat1i

Ectv.s2.S(s)a)tf@

-

Ectv.92.5(5)b)Kw

-

Ectv.32.g(s)c)KW

Mutatd teliesit6se

T a
tr n
tr tr

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany pffi
Nyomtatva: 2012.05.19 19.15.43
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet
egyszeriisitett besz6mol6ja es kiizhlsznris6ri melleklete

2016. ev
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

"K" Alapinrd.ny

Tiimogatiisi program elnevez6se: Klemelt m0v6szeti c6lok megval6sttesenak tam. prolesszionelis szfnh6zi el6add.m0v6szeli szeruezetek r6sz6re, orszagos lorgdmflas

T6mogatiis forr6sa:

m
0nkorm6nyzati k6lts6gvet6s !

n
!

- ebbSl a tergy6vre jut6 Osszeg;

- tdrgy6vben felhaszn6lt osszeg:

! vissza nem t6ritend6

T619y6vben felhaszn6lt risszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Tdmogat6s tergy6vi f elhaszn6l6siinak szriveges bem utatilsa:
io cinlii *l aszeg*di ter Fesativ{lsn.

Az rizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa
gy6vben dsszesen 5 tj bemuta
saj{t kdpzdrntivdszeti es 1 irqdalnri r*rozatunk, vaLnrinr r a"t"gra *orhsno!-so[.ornx,"rr. z1l esem6nyiult nreg a srlnhdzbar, 16 azon kiviir, &5gE n6z6ver, rgr.tu*tiu*lI-- 

--

Ny.v.:1.0 A nyomtatvdny papir alapon nem kr.ildhet6 bet Nyomtatva: 2017.05.19 13.L5.44

kozponti kolts6gvet6s
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A kettds ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet
egyszeriisitett besz6mol6ja 6s kiizhasznusiigi melleklete

PK-242

2016. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se: Min6sit6ssel nem rendelkez6 szinhiezmfiv6szeti szeryezetek 2016. 6vi Emtv. szerinti mfikOd6si temogat6.sa

T6mogat6 megnevezdse: EMMI

T6mogat6s forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s

onkorm6nyzati kolts6gvet6s

m

n
nemzetkozi forr6s !
mds gazddlkod6 n

T6mogat6s id6tartama: 201_6.03. 01".-2 01-7 .02.28.

T6mogatAsi osszeg: 30 000 000

- ebb6l a tS.rgy6vre jut6 osszeg: 22 393 323

- tdrgy6vben felhaszndlt osszeg: 22 393 323

- tdrgy6vben foly6sitott osszeg: 30 000 000

Temogatas tfpusa: visszatdritend6 n vissza nem t6ritend6
m

Tdrgy6vben felhaszndlt dsszeg r6szletez6se jogcimen k6nt:

Szem6lyi 5 672 !54

Dologi 16 781 169

Felhalmoz6si 0

Osszesen: 22 393 323

T6mogat6s tergy6vi fel haszn6l6s6nak sz6veges bemutat6sa:

6 ,K" fenntartott K Szinhiiz Enrtv. 3*X6-os m t*nraE*t{sa.

Az rizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat5.sa

tArg;V6vben 6sszesen 5 6j benrutarOt tartotxrnl." f bemukrti n k, 1 befogadatt@
sa"i*t tc€pa&mfiv&ez$i ss 1 ir*d*lmi sarez*tunk, v*[*rnintl anle*pzA,i*.rkah+psrraz*tu*k *il.Hc}ffi;;
rult meg asafnh*sban, 16 aa&n kiyill, 6Sg5 n6a$,vei, r$eztvev&rel.

Ny.v.:1,0 A nyomtatveny papfr alapon nem ki.ildhet6 bel Nyomtatva: 2017.05.t9 L3.LS.M



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet
egyszeriisitett besz6mol6ja 6s kiizhlizntis6gi mell6klete

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogatiisi program elnevez6se:

TAO t6mogatiis keret6ben c6gekt6l

T6mogat6s forr6sa:

m
onkorm6nyzati kolts6gvet6s n

n
!

Tdmogat6.si osszeg:

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 cisszeg:

T6mogat6s tlpusa:

Tiirgy6vben fel haszn6lt dsszeg 16szletez6se jogcfmen k6nt:

tdmogat*sr * Zols. dsok 6s az *; bemutatdk hascn$iruk fel.

Az uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa
dsszesen 5 *j bemutat6t tartottunkJ k, I beioqadan IsszrivAiunfjGg{6saffixj{t kspefimfivdsaeti ,Es I irs.dalmi sc,roa*runk uailmint r ortda *#;;il;";ffi;;uii:*-xffi;;

iult m*g asainhdzban, 1G a?on kivrrl, SBs5 n,g:€ivel, resztrerraveil-- 
--

T6mogat6s tergy6vi felhaszndl6s6nak szdveges bemutatisa:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvdny papir alapon nem kiildhet6 bel Nyo mtatva: 20!7.05.19 L3.LS,M

kozponti kolts6gvet6s



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b ,r."rr.r"t
egyszerffsftett besz6mokija es kiizhiiznusi{gi -Jl6kl"t. PK.-242

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

NAV SZJA 1016

T6mogat6s forr6sa:

!
0n kormdnyzati k6lts6gvet6s !

n
m

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg:

- t6rgy6vben foly6sftott cisszeg:

n
T619y6vben felhaszn6lt cisszeg r6szletez6se jogcimen k6nt:

2.S1,S. gvi iok finanszirozdsAra

Az tizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa
rargyevnen osszesen S uj bemutar6t Hrtottunk, 3y,EYvglIUJ54E)gIlJuJUIJi1"tUtatgtIanGruRE!3t]efo{ad0ttb,emutat6nk,1"befogadofi@

saiiit k€pzcim&vdszeti 6s t irocl+!rni sorozatuRk, vaiamint r c*xqr"a i",rkshap-soroaut"r,l, ,oit. zL2 esem6nyrult meg asinhdrban, 1& azon kinfir,8sg5 nezdvel, ,**rt"*e"*ll-- --

T6mogat6s tdrgy6vi felhaszn6l6siinak szciveges bemutat6sa:

Ny.v,;1.0 A nyomtatvdny papir alapon nem kUldhet6 bel Nyomtatva: 2017.05.t9 L3.t5.M

kozponti kolts6gvet6s


