
kettős könyrnritelt vezető egyéb szervezet
éves bbszámolója és közhasznűsági n

Fővárosi T

BeküIdő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők')

A szervezetet nyi lvántartó bíróság megnevezése :

Ny'v.:2.2 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó bol Nyomtatva: 20í8.04.13't6.33.í'|

Viselt név:

Születésinév:

Anyja neve:

Előtag Gsaládinév

MoLNÁR

Első utónév

lÁszlórvÉ

ACS YÖNGYI

BTJDAI MARIA

születési ország neve:

születési település neve:

Születési ideie:

MAGYARORSzl{G

KAPosvÁR

lrl,l6Tdl-m-m

További utónevek

Neve:

Vtrfr'sÍttrty írfiiháy lfiI#ödési |{& ás ttorqn.É

Nyilvántartásiszám: m-m Tárgyév: E] om
ldőszakterjedetme: eoész év ffi töredék év ! EEEE-EE_EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete idószak vége

5 4 4 5
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I PK-342

2o17. év

A szervezetet nyiIvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi

Válassza ki, hogy a besziámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeta egység (származtatott jogi személy)
m
!

ldőszakterjedelme: eoészév ffi töredékév! EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE' időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

VöriÍsrnarty És KrÍrryvtár

Szervezet székhelye:
lrányítószám, EEEE Település: EFEHÉRvÁR

KözterÜlet neve:

Házszám:

KözterÜlet jellege:

lrányítószám, In!! TelepÜlés:

KözterÜlet neve:

Házszám'.

KözterÜlet jellege:

Etr-Etr-FEEFTTTI

m . F lfilElor] / [defdl 3l /EE

NyiIvántarüási szám:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Beiegyző határozat száma:
(Jogi személy szeruezeti egység eseÍébenj
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m

EEEEEEEE.E-EE
szervezet l Joqi személy szervezeti egység
képviselőjéneR neve: MoLNÁR lÁszt-óruÉ

Képviselő aIáírása:

Keltezés:

szÉKEsFEHÉnvÁn EEEE-EE-EE

t.

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szeruezeti egység székhelye:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kü]dhetó be! Nyomtatva: 2018'04'13 í 6.33.í 1
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervez€t eg_y-s_z-erűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúságÍ melléklet l px-:+z

2ot7. év

szeruezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Ytiraismtrry fitiilt&y til{hrclftl&i |{áe és

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszxÖzÖr 1nrrívÁr;

A. Befektetetteszközök L# 62

l.lmmateriális javak 62 47

ll. Tárgyi eszközök 84 15

lll. BeÍektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 1 016 1 585

l' Készletek

ll' KöVetelések 35

lll. Értékpapírok

lV. Pénzeszközök 1 016 1 550

c. Aktív időbeli elhatárolasok 26 46

pszrÖzÖx ossZEsEN 1 188 1 693

FoRRÁSoK (PASSZíVÁK)

D. Saját tőke -749 86

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 625 625

l l. Tókeváltozás/eredmény -1 928 -1375

lll. LekötÖtt tartalék

lV. Ertékelési tartalék

V. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhasznú tevékénysögből) -1-234 -L524

Vl. Tárgyévi erdemény válalkozási tevékenységből 1 788 2 360

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek L629 1 551

l. Hátrasorolt kötelezettségek

l l' Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 1,629 1 551

G. Passzív idóbeli elhatárolások 308 56

ronRÁsox ÖssZEsEN 1 188 1 693

Ny'v.:2.2 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó bel Nyomtatva: 201 8.04.1 3 í6.33'1 1
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervez€t eg-y-s-z-eríísített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342

20Í7. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Vörösmarry ltfiih&y t*{tttdfrdÉsi }sz És lttiny!,e

Az egyszerÍisített éves beszámoló eredménykimutatása (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység Vállalkozasi tevékenység Összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 1 903 2 003 7 7A3 s 975 9 656 7 978

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek L2 402 13 801 59 L2 MT 13 801

ebből:

- tagdíj

_ alapítótól kapott befizetés

- támogatások L2402 13 801 L2 n2 13 801

ebből:adományok

4. PénzÜovi műveletek
bevételei"

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 14 305 15 804 7 aL2 5 975 22Lt7 2L779

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 1 903 LA92 1 903 L892

5. Anyagjel legű ráÍord ítások 4788 49L4 1 576 t2L3 6 364 6 L27

6' Személyi jellegű ráÍordítások 10 663 L2L22 4 076 L922 L4739 L404p.

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 27 284 29 105 56 389

8. Egyéb ráfordítások u I L4 113 198 r2t
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai I I

B. Összes ráÍordítás
(5+6+7+8+9) 15 540 t7 328 5 825 3 353 21 365 20 681

ebből: kÖzhasznú tevékenység
ráÍordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -1 235 -L524 1 987 2622 752 1 098

10. Adóf izetési kötelezettség 199 262 199 262

D. Tárgyévi eredmény (c-10) -L235 -1,524 L788 2 360 553 836

Ny'v':2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2018.04.1 3 16.33.1 1
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervez€t eg-y-s-z-erűsített
éves beszámolója és közhasznúságÍ melléklet PK-342

2017. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

V{i{s€maÍlr rÜiffi y lffhldfrüés'i

Könywizsgálói zfuadék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! tsen m Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó bel Nyomtawa: 20í8.04.í3 í6.33'1 1

Az egyszerűsíteü éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezerforintban.)

Alaptevékenység l .Vállalkozásitevékeny.:gl M
előző év előző év

helyesbÍtése
tárgyév előző év előző év

helyesbítése
tárgyév előző év előző év

helyesbítése
tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás 6 645 L! 250 6 645 11 250

ebből:
- normatíV támogatás

B. Helvi önkormánwati
költséóvetési támo'gatas 1 869 2 500 1 869 2 500

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. ílteve a Kohéziós
Alaríból nirijtott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséo-
Vetéséből üaqy más államt-ól,
ne mzetköz i s?'ervezettől
származó támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meohatározón' részének az
add'zó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
cXXVl.törvény alapján átutalt
osszeg

89 51 89 51

F. Közszolgáltatási bevétel

G' Adományok



1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Vfrfös'mtrty ttiffiy ttihrc{Üdés' l{& €s l{öÍ}ytrÉÍ

1.2 SzékheIy: Szervezet

EEEE TelepÜlés:

KözterÜlet jellege:

Lépcsőház:

1.2 SzékheIy: Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám, !!!! Település:

KözterÜlet neve:

Házszám'.

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1'4 Nyilvántartási szám: ('AnyaszeNezet')

1.5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

W.ffi .FEEI sI6Il El'l-. l.l t m
m-m-lsFFlETTTl

EEEEEEEE.E-EE
1.6 Szervezet l Joqi személy szervezeti egység
képviselőiének ne-ve: ruÁn lÁszlÓnÉ

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: HELYI KözMŰvELőoÉsl TEVÉKENYSÉG

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közÍeladat, jogszabályhely: 1991. ÉVl xX. TV.

ÉLóK És VASUTAS DoLGozóK És NYUGDíJASoK

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:

*ítlAffR *LfioíTl, il&ÍELóÜ6 ffi 5 ilÓ'züssÉtex rrvÉx=lrysÉsÉrcx
ÁorocnrÁsÁyn- vÁLToZAlGs ÉnrÉwtizeonrrÚ Pm}tffi*tltoN( ilEGrí*LófiiTÁsA-

It
,fll-rÉlLlJ.tl
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W
A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet egyszeríísített 

I

éves beszámolója és kiizhasznúsági melléklet I PK-342

2017. év

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 201 8.04.1 3 1 6.33.í 1



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l PK-342

2017. év

it
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

0 0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattas megnevezése Előző év Tárgy év

Gél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)' 0 0

céI szerinti iuttatások kimutatiísa
(mindösszeéen) 0 0

5. Cél szerinti iutattások kimutatása
(Ad atok e ze r f or i ntban. )

5. Vezető tisztségviseIőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

0 0

6.2 Tisztség Előző év (L) Tárgy év (2)

0 0

A. Vezető tisztséoviselőknek nvúitott
juttatás (mindósszesen): 0 0

Vtirtirmaty il{hrdffi lláz és K'*ny!íÉ

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20í8.04.'13 16'33.í í
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznrúsági melléklet I PK-342

2017. év

szervezet l Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

vöí{isnÍ'trty illiffiy tilih,dffii lsE üs 
'{iinF,É

7. Közhaszn ú jogál Iás megállapíüísiíhoz szü kséges m utatók (Ad atok e ze r f ori ntb an.)

Alapadatok Előző év (l) Tárqyév (2)

B. Éves összes bevétel 22LL7 2L779

ebből:

C. A szeméIvi iövedeIemadó meohatározott részének az
adőző re nd e-l kézése sze ri nti Íe l hász nálas ár ől szől ő
1996. évi cxxvl' töruény alapján átutalt összeg 89 51

D. Közszolgáltatiása bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Euróoai Unió strukturális alaoiaiból. illetve
a Kohézióé AIapbóI nyújtott támoga:tás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+D] 22028 2L72A

H. Összes ráÍordítás (kiadás) 21 36s 20 681

l' EbbőI szeméIyi jellegÍi ráfordítás L4739 L404//

J. Közhasznú tevékenység ráfordítísai

K. Tárgyévieredmény 553 836

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző -szeméIvek száma
ía közér'dekÜ önkőntes tevékénvséoről szőlő
2oos. cvi Lxxxvllt. törvénynek -meg1eletően)

E rőfonás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

lgen Nem

EcN. 32. 5 (4) a) KB1+82)/2 > 7.000.oo0, - Ftl tr !
Ectv. 32. S (4) b) [K7+K2>=0] tr tr
Ectv. 32. 5 (4) c) [(t 1+ \2-A7-A2)/(H 7+H2)>=Q,/$] tr n

Társadal mi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. 5 (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=Q,Q] ! B
Ectv.32. S (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=o,51 ! B
Ectv. 32' 5 (5) c) [(L1+L2)/2>= 70 tő] ! B

Ny'v.:2.2 A nyomtatvány papir alapon nem küldhgtó bel Nyomtatva: 20í 8.04.13 16.33'í í
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámotója és közhasznúsági melléklet I PK-342

2o17. év

Szervezet l Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

v,6Í{isÍtltrty

Támogatási program elnevezése: Területi MÍÍvelődési lntézmények Egyesülete 20L7. évi támogatása

Támogató megnevezése: TerüIeti Művelődési lntézmények Egyesülete

Támogatás forrása

Bközponti költségvetés

!önkormányzati költségvetés

!nemzetközi forrás

!más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 20L7 .O1..O1..-20L7 .L2.31-.

Támogatási összeg: 7 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 7 000 000

_ tárgyéVben Íelhasznált összeg: 7 000 000

- tárgyéVben Íolyósított összeg: 7 000 000

Támogatás típusa: nlvissza nem térÍtendőnvisszatérítendő

Tárgyévben ÍelhasznáIt összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 7 000 000

Dologi

Felhalmozási

Összesen: 7 000 000

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

l''ffi'IE *ultrrrális tqpilneqp* ásoNásü" *öÍnyntr€t''ffi cm'pwmE *Ézrtr{hres eÉeftysÉg*l{saen EEÉse, segítés€' 
I

|ismatmeriesztE arnaffilr dlca6 m{lrtgÜdc *rntisségÉ* mgeer'ys&&td( Éfiog#sa lrqpÍneqplzö ffipfr{tÜ& l

P€B€t'ífu. A mfumeg|éuofsosoNffifidt lrluboil€ÍIe|(sffial ftfu€übiztosímmrr& 
ltlrl
I

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

mll|drlÉsi lrü|eégrtn beiii| a&, a jogtviszcnyMt á|r* ffi_ á6

Nyomtatva: 20'l8'o4'1 3 1 6.33. 1 íNy.v.:2.2 A nyomtatvány papir alapon nem kÜldhetó bel
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A kettős könywítelt vezető egyéb sze-rv-ez€t egy-sz,erűsített 
l

éves bbszámolója és közhasznúsági melléklet I PK-342

2o17. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: MÍivelődési és programtámogatás

Támogató megnevezése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzata

Támogatás Íorrása:

kÖzponti költségvetés !
cinkormányzati költségvetés m

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 20L7 .O1,.O1,.-20L7 .L2.3t.

Támogatási összeg: 2 500 000

_ ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 500 000

- tárgyévben folyósított összeg: 2 500 000

Támogatás típusa: Visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben Íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 2 500 000

Felhalmozási

összesen: 2 500 000

Támogatás tárgyévi fe l használásának szöveges bem utatása:

m€gslryffi dryilbt EÍiilü &|#am& dláÉtála ftfiÍffiüuft a
75"affi FFGI tz tHtfásó&tr leswrydÍt*s*rc , tlíofll Ft{t a r!$Igítfi$ |€16 pagrartjai*dt

flrrdíttrarlc

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

mrra*eyi És *Íiilcli *iizm{h'HüűÉEi El#mlm|&s' üáuill€' ftogll akiizosÉ&fi m|}düdás}ez és a
tffinffs e{riilÉsárez mgÉ' eszÉilors *iiffwzetst tÉztmÍtsrdr és mirrá gáesefi&' üátgzatgÉffi

pd€**fd szalgájttk ki látagdilirst lgáÍrygtt'

Vi}Í,ö,stttrty rilifü&y ilÜ{Iw|ffii l{áz üs xrnln.'nlr

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó bel Nyomtatva: 201 8.04.1 3 1 6.33.í 1
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A kettős könywitelt vezető egyéb szerv€zet egysz-erűsített 
l

éves b-eszámolója és közhasznúsági melléklet I PK-342

2017. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Művelődési és programtámogatás

Támogató megnevezése: Vasutas országos Közművelődési és Szabadidő EgyesÜlet

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetkÖzi Íorrás !
más gazdálkodó B

Támogatás időtartama: 20L7 .01,.01,.-20L7 .L2.31

Támogatási összeg: 4 250 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 4 250 000

_ tárgyévben felhasznált összeg: 4 250 000

- tárgyévben folyósított összeg: 4 250 000

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi feIhasználásának szöveges bemutatása:

c. i**nméryr m{IltöttÉsi *trefueire fufiÍÍmnndq !,*afiint e lffirB
|#onynlÍtássloa.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

mur*l#yi és EÍillcti H*bl€t l* d. FE sá*'ütrfuifd( kiitré ürtÉgclÍ a drosi és a
*ulu"tr&is lmgryn{Í'eqp**dása' *omyezatffi csogorm(. lÉzm{lygs tgtg{gt'1sdlsacnreufu' segítése'

ánffi d*Jó m{i!'Elöd6ldizt}sség*sttnlidrgffi'ffi#tc*(tfuttog#sa' tlryyÚÍÍtfuy{'fzs üso#rM(
A m# mog|érffi csosfftdm$ü{' *Nt&o|f,Idcsmbal fut}'ztosfü'$|c

évfulyarn&r L szaÍNaftds |ti&lÍ*sd telk$nng#irdr*r l€ems|tg€f{pét|ryfiregyermdprogrxnt{t
:ruezése, a j*les r*ryneapz lrymolócű renrl*vÉrryek És a sa$iltaúdt larlumffis ig&q,EiÍ}Elt ki*olgsfu.

*ri z+ m rrlipmtássa **rta dlrffióiL Fafi& pgranrjdrdc cllEfil'€lüÉq ta&oEi ffiil Ed&'€rs€ilry'

Yt}Ítismííty fiiliffiy Ítil{lY€|üdési }gir *E
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