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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszfmol6ja 6s ktizhasznrisSgi mell6klete

2OL7. 6v
I(izdr6lag papir alapon bekiildhetS beadvdny

PK-342P

A szervezetet nyilvantart6 bir6s6g megnevez6se: T6rgy6v:

FSvSrosi

ld6szak terledelme: eg6sz 6v ttired6k 6v f]
id6szak kezdete id6szak v6ge

Vilassza ki, hogy a beszdmol6 (6s k<izhaszn6s6gi mell6klet) az alibbiak k6ztil melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi szemely szervezeti egys6g (szarmaztatott iogi szem6ly)
E
n

Szervezet neve:

Szervezet sz6khelye:

'ranyitoszem Telepul6s: Budapest

Kozteri.ilet neve:

H6zszdm:

VOrOsmarty KozterUlet jellege:
t6r

Lepcs6haz: Emelet: Ajr6: 4L7

Jogi szem5ly szervez€ti egys6g neve:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g sz6khelye:
lranyit6szam: Telep0l6s:

Kozteriilet neve: Koztertilet jellege:

H6zszdm: L6pcs5h6z: Emelet: Ajt6:

Nyituentartesi sz6m:
(Jogi szemely szeruezeti egyseg eseteben : "Anyaszervezet")

Bejegyz6 hatdrozat szdma:
I(Jogi szemdly szervezeti egysdg eset6ben:

Jogi szemailye nyilvAnit6 hatarozat szama)

Szervezet, Jogi szem6ly szervezeti egyseg ad5sz6ma: _E_EE

9zervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g
k6pvisel6j6nek neve:

K6pvisel6 aldir6sa:

Keltez6s:

Budapest

3, o 5 a

1 5 0 I 7o t o 2

1" 4 P k 6 o 7 3 9 2 0 1 2

PSter

2 o 1, 8 o 5 3 L

2 o 1, 7

2 0 1 7 o L 2 o L 7 L 2 3 L
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besz6mol6ja 6s ktizhasznrisilgi mellEklete

ZAL7. 6v

Kiziir5lag papir alapon bekrildhet6 beadvdny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Az egyszerfisitett 6ves besz6mol6 m6rlege (Ad atok e zer fori ntb an. )

El6z6 6v El6z6 6v
helyesbft6se

T6rgy6v

ESZKoZoK (AKTIVAK)

A. Befektetetteszk6zok t 679 772

l. lmmateri6lis javak

Il. T6rgyi eszkdzOk L679 772

lll- Befektetett p6nzugyi eszkozok

B. Forg6eszkdz0k 42508 41 935

L K6szletek

ll. Kdvetel6sek 5 3

lll. Ert6kpapirok

lV. P6nzeszkozdk 42503 4t932
c. Aktiv id6beli elhat6roliisok 81 106

ESZKOZOK OSSZESEN M26A 428L3

FORRASOK (PASSZIVAK)

D. Saj6t t6ke 4 165 4 165

l. lndul6 t6ke/jegyzett t6ke 370 370

ll. T6kev6ltoz6s/eredm6ny 3 7S5 3 795

lll. Lekotott tartalek

lV. Ert6kel6si tartal6k

V. Tiirgy6vi eredm6ny alaptev6kenysegb6l
(kdzhaszn0 tev6kenys6gb6l)

Vl. Tdrgy6vi erdem6ny v6llalkozdsi tev6kenys6gb6l

E. C6ltartal6kok

F. Kotelezettsegek 3 388 2 938

l. Hatrasorolt kotelezetts6gek o 0

I l- Hossz0 lejilratf kcitelezettsdgek o o

lll. Rdvid lej5.rat6 kotelezetts6gek 3 388 2 938

G. Passziv id6beli elhat6rol6sok 36 715 35 710

FoRRASoK OSSZESEN 44264 428L3
KitOlt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatvany verzi6;2.2 Nyomtatva: 2018.05.25 L0.40-57
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A kettds ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszSmol6ja 6s ktizhasznrisiigi mell6klete

2A1-7.6v

Kizdr5lag papir alapon bektildhetS beadvdny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Az egyszerfisitett 6ves besz6mol6 eredm6nykimutat6sa
(Ad ato k ezer fo r i ntban. )

Alaptev6kenys6g VAllalkoz6si tev6kenys6g Osszesen

el5z5 6v el5z6 6v
helyesbitese

6rgyev el6z6 6v el6z6 6v
helyesbit6se

6rgyev el5z6 6v el6z6 6v
helyesbitese

6rgyev

t. Ert6kesft6s nett6 arbev6tele

2. Aktivdlt sajat teljesrtm6nyek
eneKe

3, Egy6b bev6telek 74243 63 535 74243 63 s3s

ebb6l:

22- taSdrj 36 22 36

- alapit6t6l kapott befizetes

- tamogatasok 2 051, 63 512 2 05L 63 512

ebb6l: adomanyok 62 190 62 190

4. P6nziiovi m(veletek
bev6telei"' 1423 27 L423 27

A. Osszes bev6tel (1+-2+3+4) 75 666 63 562 75 666 63 562

ebb6l : kcizhasznri tev6kenys6g
bev6telei 72784 63 512 72744 63 512

5. Anyagjellegfi raforditasok 39 454 22L33 39 4+r 22L33

6. Szem6lyi jelleg( raforditesok 30 017 30 657 30 017 30 657

ebb6l: vezet6 tisztsegviselSk
juttat6sai 14 960 L7 200 14 960 a7 2AO

7. Ert6kcsokkenesi lefr6s 575 982 575 982

8. Egy6b rafordit6sok 5 522 5 971 5 522 5 97L

9. P6nzUgyi mfveletek
rdforditisai 98 3 819 98 3 819

B. Osszes rifordftds
{5+6+7+8+9) 75 666 63 562 75 666 63 562

ebb6l: kozhaszn0 tev6kenys6g
r6fordftdsai 70 8,24 49 556 70 824 49 556

C. Ad6zas el6tti eredmeny
(A-B) 0 0 0 0

10. Ad6f izet6si kotelezetts6g

'f 6rmAtti aradm.(n., r'l' 1n\n 0 0 0 0

Bri clqe Budapest Egyesulet

Kit0lt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatv6ny verzi6:2.2 Nyomtatva: 2018.05.25 10.40.57



A kett6s ktinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszeriisitett
6ves beszSmol6ja 6s ktizhasznfsiigi mell6klete

2AL7. 6v

Kizdr6lag papir alapon bekildhet6 beadviiny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Burlapest Egyesrilet

Az egyszerfisftett 6ves besziimol5 eredm6nykimutat6sa 2. (Adatok ezerrorintban.)

Alaptev6kenys6g Vdllalkoz6si tev6kenys6g Osszesen

el6zd 6v el5z5 6v
helyesbiGse

targy6v el5z5 6v el6z5 6v
helyesbitdse

tArgydv el6z6 6v el5z6 6v
helyesbitdse

t6rgy6v

Tejekoztato adatok

A. Kozponti kolts6gvet6si
tamogatas

ebb6l:
- normativ t6mogatds

B. Helvi dnkormAnvzati
kdlts6(vet6si tdmogatAs

ebbdl:
- normativ tamogates

C. Az Eur6oai Unio strukturiilis
alapjaibol, iltewe a Koh6zios
Alapbol ny0jtott t6mo gat6s

D. Az Eurooai Unio koltseo-
veteseb6l vaqy m6s allamiol,
n emzetkozi si'e rvezettd I

szflrmazi tamogatas

E. A szem6lyi jovedelemad6
meohat6rozott r6sz6nek az
ad6'26 rendelkez6se szerinti fel-
haszndl6sdr6l szol6 1996. evi
CXXV|.torv6ny alapj6n 6tutalt
osszeg

51 t022 51 L022

F. Kozszolgdltatdsi bev6tel

G. Adomanyok 62 190 62L90

K0nywizsg6l6i zdrad6k

Az adatok kOnywizsg6lattal ale vannak temasztva. I lgen m Nem

K ittilt6 verzi6 : 2.80.0 Nyo mtatvany v erzio :2.2 Nyomtatva: 201.8.05.25 10.40.57
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A kett6s ktinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besz6mot6ja 6s ktizhasznfsrigi mell6klete

2A17. 6v
KizSr5lag papir alapon bektildhetS beadvSny

PK-342P

1. Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

2. T6rgy6vben vegzett alapc6l szerinti 6s k6zhaszn0 tev6kenys6gek bemutatasa

3. Kdzhasznf tev6kenys6gek bemutatisa (tev6kenys6genk6nt)

1.1 N6v: Szervezet

1.2 Sz6khely: Szervezet
lrAnyitoszdm TelepUl6s:

K6zteriilet

H6zszdm:

neve:

L6pcs5h5z: Emelet: 4 Ajt6: 4L7

1.1 N€v: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1-.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezeti egys6g
ftenyit6szem Telepiil6s:

Kozterulet neve: Kozteriilet jellege:

Hdzszarn: L6pcs6hiiz: Emelet: Ajt6:

1.3 Bejegyz6 I Jogi szem6lly6 nyilviinit6 haterozat szdma:

1.4 Nyilvdntartisi sz6m: ("Anyaszervezef')

1.5 Szervezet, Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6szima:

EE.EE{6loFE,rEEm,m

-EE
1.6 Szervezet, Jogi szem6ly szervezeti egys6g
k6pvisel6j6nek neve: Arvai P6ter Alexander

Budapest

o 1, 1 5 0 I

a" Egyesritet tasjainak letajdnldsai. kritsO tAtllo(tat6k lehetosrig szerinti hevoneisa alapjdn.
seelrrdlyi kcir osztorrzdse szaknrai sikerek rnegvat6sitasdra. illetve szaker*let tejleszl6

nerll felletlenul isrllert trrdas vrlagszerte tortenO berllulatasa es nepszer(isrtese. es
a telretsdges nragya. fiatatok 6rclek kepviselte. pozitiv iovokdpdnek el0l}lozditdsa trazai ds

tartozal ternrdszetesd

reiszrvevd ctiat(ok szakrllai tanlogatdsa tanulrtanyi csereprograrllok

de

3.1 K6zhasznf tev6kenys6g megnevez6se: Fiatalok szakmai feil5d6,s6nek tdmoqatdsa

3.2 Kdzhasznf tev6kenys6ghez kapcsol6d6 k6zfeladat, jogszab6lyhely: Nemzeti 6s kdznevel6sr5l sz6l6

ZOLL. 6vi CXC tv.4s (1) n); Feln6ttk6pz6sr6l sz6l6 2OL3 6vi LXXVII tt/. 2 5 13. 6s 17. pontia

3.3 Kdzhasznf tev6kenys6g c6lcsoportja: Tehets6qes, szakmailag feilSdni v6qy6 fiatalok
3.4 Kdzhasznf tev6kenys6gb6l r6szes0l6k lEtszdma:
3.5 Kdzhaszn( tev6kenys6g f6bb eredmdnyei:

200000

rdjdkoztatdsa, valanrint a cdlolc ndpszerrisitdsdre alkallrras aurliovirudlis {is tetevizi6s
ldtreirozasa

Kitdlt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatveny verzi6:2.2 Nyomtawa: 2018.05.25 10.40.57
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerffsitett
6ves beszSmol6ja 6s ktizhasznusiigi mell6klete

2017.6v

Kizdr6lag papir alapon bektildhet6 beadvSny

PK_342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

5.1 C6l szerinti juftatas megnevez6se El5z5 6v T619y6v

Fiatalok tai6koztatasa, pozitiv itiv6k6p el6mozdit6sa 5 250 1 096

5.2 C6l szerinti juttat6s megnevez6se El5z5 6v Tdrgy 6v

Fiatal vezet6k k6pzese a tehets6ggondozas siker66rt 6 981 LL49

5.3 C6l szerinti jutatt6s megnevez6se El6z5 ev Targy ev

Vellalkozasok tamogatas a tehets6ggondozes 6rdek6ben 5 665

C6l szerinti iuttatAsok kimutatisa
(6sszesen) L223L 7 910

C6l szerinti iuttatesok kimutatdsa
(minddsszesen) L223L 7 910

5. C6l szerinti jutatt{sok kimutatasa
(Ad atok e ze r for i ntban. )

6. Vezet6 tiszts6gviselSknek ny(jtott iuttat6s

6.1 Tiszts6g El6z5 ev {7) rdrgy6v {2)

Ugyvezet6 14 960 L7 200

6.2 Tiszts6g Et5z6 6v {L) T6rgy 6v (2)

A. Vezet6 tiszts6gvisel6knek nyrijtott
juttatAs (minddsszesen): 14 960 L7 200

Bricl ge Burlapesr E gyes*let

K it6 lt6 verzi6 : 2.80. 0 Nyo mtatveny v er zio :2.2 Nyomtatva: 2OL8.05.25 LO.4O.57



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves besziimoltija 6s ktizhasznfsdgi mell6klete

20L7. 6v

Kiz1r6lag papir alapon bekrildhet6 beadviiny

PK-342P

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Budapest Egyestilet

7. Kdzhasznf jogrill6s megillapitdsdhoz sziiks6ges rnutat6k (Adatok ezer fori ntban.)

Alapadatok El6z5 6v (1) Tdrgy6v (2)

B. Eves <isszes bevdtel 7s 666 63 562

ebb5l:

C. A szem6lvi irivedelemad6 meohat6rozott r6sz6nek az
ad6zo renddlk'ez6se szerinti felh-aszniil6s6r6l sz6l6
1996. 6vi CXXVI. ttirv6ny alapjiin atutalt risszeg 51 LO22

D. Kdzszolgdltat6si bev6tel

E. Normatfv tdmogatds

F. Az Eur6pai Uni6 strukturilis alapiaib6l, illetve
a Koh6zi6s Alapb6l nyrijtott tamogates

G. Korrigalt bev6tel [B-(C+D+E+F)] 75 615 62 540

H. Osszes rdforditds (kiadiis) 75 666 63 562

l. Ebb6l szem6lyi jellegfi r6forditds 30 017 30 657

J. K6zhasznri tev6kenys6g riifordit6sai 70 824 49 556

K. T6rgy6vi eredm6ny 0 0

L. A szervezet munkii6ban kdzremfk0d6 k6z6rdek( 6nk6ntes
tev6kenvs6oet v6oz6-szem6lvek szima
(a ktiz6rfekt cinkdntes tev6k6nvs6o16l sz6l6
2oos. evi Lxxxvlll. tdrv6nynek frreg-felelSen)

Mutato teljesitese

lgen Nem

Ectv. 32. g (4) a) KB7+82y2 > 7.000.A00, - Ftl a
Ectv.32. S (4) b) [K7+K2>=0] tr
Ectv. 32. 5 (t) c) [(t l+t 2-A7-A2)/(H L+H2)>=0,25] tr tr

Tdrsadal mi tdmogatotts1.g mutat6i Mutat6 teljesft6se

Ectv. 32. 9 (s) a) [(C1+C2)/(GL+G2) >=0,02] n tr
EcN. 32. 5 (s) b) [(J1-+J2)/(H 1-+H2)>=9,51 tr n
Ectv. 32. 5 (5) c) [(L1_+L2)/2>= 10 f5] tr

KitOltO verzi6:2.80.0 Nyomtatvany verzi6:2.2 Nyomtatvar 2018.05.25 10.40.57
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszSmol6ja 6s ktizhasznfsfgi mell6klete

2017. 6v
Kizlr6lag papir alapon bektildhet6 beadvdny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem€ly szervezeti egys6g neve:

Buctapest

Tamogatasi program elnevez6se: Szakmailag fejl6dni vdgy6 fiatalok tiimogatdsa

T6mogat6 megnevez6se: NAV ad6 Lot6 20L7-ben utalt (adatok ezer forintban)

T6mogat6s forr6sa:

kozponti kdltsegvet6s m
6nkorm5nyzati kolts6gvet6s n

nnemzetkozi forr6s

m6s gazd6lkod6 n
T6mogatds id6tartama: 2OL7-2OLA.6v

T6mogat6si dsszeg: LO22

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg: LO22

- targy6vben felhaszn6lt osszeg: L O22

- t6rgy6vben foly6sitott 6sszeg: LO22

T6mogatds t[pusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6ritend6 m
Tdrgy6vben felhaszndlt dsszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 1, O22

Felhalmoziisi

6sszesen LA22

Timogatis targyevi felhaszn6l6s6nak szciveges bemutat6sa:

Az i.izleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatAsa

a a
Magyarorszdgr0i inclult vildgsikerek rr}irriit sztileseblr korhdz i$ssanak el, legyen

nliisorokat. Kriszitefirink tovdhba egy
teljesehb kdpe{a cdlszerudtyekrdl nrindl

etGaddsokat ds tr6ningeket szerzvezttink a cdlszerrr6lyeklrek. ezaltai is el6segatve az dndktererilrest ds a
illnovacrot.

Kitdlt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatv6ny verzi6:2.2 Nyomtatva: 2018.05.25 10.40.57
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A kett6s kiinywitelt vezetf egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besz6mol5j a 6s ktizhasznrfisiigi mell6klete

2017. 6v
KizdrSlag papir alapon bekrildhet5 beadvSny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program el nevez6se : Szakmailag feil6dn i vigy6 f iatalok temogatasa

T6mogat6 megnevez6se: Stephen James Luczo adomdnya

T5.mogat6.s forr6sa:

k6zponti kdlts6gvet6s l
6nkormiinyzati kolts6gvet6s n

lnemzetkrizi forr6s

mds gazddlkod6 m
Tamogatas id6tartama: 2017 (adatok ezer forintban)

Tdmogatdsi dsszeg: 7 149

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg: 7 A4g

- targy6vben felhaszn6lt osszeg: 7 L49

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg: 7 L49

Tamogatas t[pusa: visszat6ritend6 l vissza nem t6ritend6 m
Tirgy6vben felhasznilt Osszeg rEszletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 4 000

Dologi 3L49

Felhalmoz5si

Osszesen: 7 L49

T6mogatis t6rgy6vi felhaszn6l6s6nak szdveges bemutatisa:

Az tizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Olyan audiovizudlis tarlalrnakat hoztunk ldtre, anlelyek a tonenetrlres6lds eszkozdn keresztril letretdvd tefidk, hogy a
szaknrai/rudolnalryos, Magyarorsadgrol i!rdulr vildgsrkerek nrirret szdlesebb korhoz ju$sa!1ak el, legyen
nregosztlrat$k. Etrhez hoztL$rk tdtre totrlrek kozott vide6hlogokat. televizios riliisorokat. Kaisaitenllnk toviibbii egy
seociologiai Ietnrdrdsr. reprezerrtativ lrrrntdn. arlrely hozzdjdrul ahhoz" hogy a cilfszerndlyekrdl r*indl ter,lesebll kepet
alkotha$sunk.
Szaknrai elOaddsokat 6s rr6lrirrgekel szerzvezldltk a cdlszenrdlyeklrek. ezdlral is el6segitve az dndktererrtttist *is a
nlaq1yar inrrovdcidt.

KitdltS verzi612.80.0 Nyomtatv6ny vezi6:2.2 Nyomtatva: 2018.05.25 L0.44.57
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A kett6s ktinywitelt vezetS egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszdmol5ja 6s ktizhasznrisigi mell6klete

2AL7. 6v
KizSr6lag papir alapon bekrildhetS beadv6ny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se: Szakmai lag f ej 16 d n i viigy6 f iatalo k temo gatasas

Tamogat6 megnevez6se: Dr. Feh6r Gyula

T6mogat6s forr5.sa:

kozponti koltsegvet6s n
onkormSnyzati k6ltsegvetes I

nnemzetkdzi forr6s

m6s gazd6lkod6 m
T6mogat6s id6tartama: 2016 6s a tovibbi 6vek

T6mogatdsi Osszeg: 8 000

- ebb6l a targy6vre jut6 Osszeg: I 000

- targyevben felhaszn6lt 6sszeg: 8 000

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg: 0

Tiimogatds tfpusa: visszat6rltend6 ! vissza nem t6ritend6
m

T5.rgy6vben felhaszn6lt Osszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 4 000

Dologi 4 000

Felhalmoz6si

Osszesen: 8 000

Tamogatas tirgy6vi felhaszn6l6s6nak szdveges bemutatasa:

rdj6kozratdsa ds a c6lok

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

tartalrll akat a kereszt*l hogy a
Magyarorsadgrdl indulr vildgsikerek nrrrrdl szelesetlD korhoz jilssaltak et, tegyell

nlrisorokat" Kiiszitenr"rnk tovdlrba egy
tetjesebh kdpera cd!lszenrdlyekr6t lililrel

el6aeldsokat ds trdningeket szerzveztultk a cdtszelndlyekrrek. ezeltal is etOsegfffe az t-inekterenrrdst 6s a
irtrrovdci6t,

Budapest Egyesrile(

Kit6ltS verzi6:2.80.0 Nyomtatvilny verzi6:2.2 Nyomtatva: 2018.05-25 10.40.57
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besz6mol6ja 6s ktizhasznfsiigi mell6klete

2A17. 6v
Kiz5r5lag papir alapon bektildhetS beadv6ny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se: Szakmailag fejld6ni vdgy6 fiatalok t6.mogatilsa

Tdmogat6 megnevez6se: Dr. Feh6r Gyula adominya

Tamogatas forrdsa:

kOzponti kolts6gvet6s l
Onkormanyzati kcilts6gvet6s n

nnemzetk6zi forr6s

m6s gazd6lkod6 m

T6mogat6s id6tartama: 2Oa7 6s a tovebbi 6vek (adatok ezer forintban)

T6mogatdsi Osszeg: I OOO

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 dsszeg: 0

- t6rgy6vben felhaszndlt 6sszeg: 0

- t5rgy6vben foly6sitott osszeg: 8 000

Tamogatas tipusa: visszat6ritend6 n vissza nem t6ritend6 m
T6rgy6vben felhaszndlt dsszeg r6szletez6se iogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi

Felhalmoz6si

Osszesen:

Tdmogatis t6rgy6vi felhaszn6l6sdnak szdveges bemutatesa:

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6'gek 6s programok bemutat6sa

Olyan aud,ovizr.rdlis tartalrrlakal hozturik l6lre. arllelyek a londnet!]resril6s eszkozdn t(eresz{ril lehettivd ten6k. lrogy a
szaknrai/tLrdonrdlryos. Magyarorszdg16l indult vildgsikerek nritriil szdlesehtl korlroe jussallak el. legyell
rnegosztlratok. Ehhez hozluirk Idtre toblrek kozott vicle6blogokal. televiza6s nliisorokat. Kdseitenri.lk rov{trba egy
szociol6giai felrrrtirdst. reprezerrtatrfv rrtint6rt, alllely lroazdj{nrl alrhoz. hogy a cdlszenttilyekrOl nrin6l teljesehb k6pet
alkothassunk.
Seakniai eloaddsokat iis trdrrirrge*<el $zer?veztrink a c6!szerlldlyekrrek. ezellal is el6segitve az dndktererttrdst ds a
rnagyar innovaciot.

Budapest Egyesralet

Kitdlt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatv6ny verzi6:2.2 Nyomtatva: 2018.05.25 10.40.58

Nagykozdnseg tAldkozratasa ds a cdlok rrtipszeriisirti$e" valatllitrt a tllukocles finanszirozasa
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszeriisitett
6ves beszdmol6ja 6s ktizhasznfsiigi mell6klete

2O17. 6v
Kizdrdlag papir alapon bekrildhetS beadviny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se : Szakmai lag fej l6dni vigy6 f iatalok temogatasa

T6mogat6 megnevez6se: Prezi lnc. adomdnya

Tamogatas forr6sa:

kozponti kcilts6gvet6s n
onkorm6nyzati kdltsegvet6s n
nemzetkdzi forrAs

miis gazd6lkod6 m

T6mogat6s id6tartama: 2oL7 6s a tov6bbi 6vek (adatok ezer forint)

T6mogat6si cisszeg: 24705

- ebb6l a tdrgy6vre jut6 osszeg: 24705

- targyevben felhaszniilt 6sszeg: 2A705

- t6rgy6vben foly6sitott 6sszeg: o

Temogates tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6ritend6
m

T6rgy6vben felhaszn6.lt dsszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 15 000

Dologi 13 705

Felhalmozdsi

Osszesen: 24705

Tiimogat6s tirgy6vi felhaszniiliisinak szoveges bemutatasar

a valarnirr{ a

Az tizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatiisa

tartalrrrakat hoztunk anretyek a kereszlri i hogy a
Magyarorszdgr6r andult vildqsit(erek ntinel sz6lesellb korhoz JUSsanak el, leqyen

rtiisorokai. Kriszitenunk tovdhbd egy
teljeselrb kdpeta c6lszenrdlyekrCl ruindl

elOaddsokat ds tr6nirrqeket szerzveztrink a cEilszerrrdlyeknek. ez€iltal f s el6segitve az tlrtdtrtererntiist es a
r1111ovactot,

KitOlt6 v erzi6:2.80.A Nyomtatvany v etzi6:.2.2 Nyomtatva: 2018.05^25 10.40.58

Brid ge Buclapest Egyesdlet

n
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egydb szervezet egyszeriisftett
6ves beszSmol5ja 6s ktizhasznfsiigi mell6klete

Kizar 6tagpapir r,llf ;ll-ar,"ra u" 
"dvdny

PK-342P

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se : Szakmailag feil6dni viigy6 fiatalok tamogatasa

T6mogat6 megnevez6se: Prezi lnc. adominya

T6mogat6.s forr6sa:

kozponti kdltsegvet6s E
Onkormiinyzatikdltsegvetes n

nnemzetkozi forres

m5s gazdS.lkod6 m

T6mogat6s id5tartama: 2OL7 es atovAbbi 6vek (adatok ezer forintban)

T6mogatdsi 6sszeg: 20 ?53

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 6sszeg: 2 L64

- targy6vben felhaszn6lt osszeg: 2A64

- targy6vben foly6s(tott osszeg: 20 253

T6mogatds tfpusa: visszat6ritend6 n vissza nem t6ritend6
m

T6rgy6vben felhaszn6.lt Osszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 2t64

Dologi 0

Felhalmoz6si 0

Osszesen: 2L64

Temogates t6rgy6vi felhaszndlisS,nak szdveges bemutatesa:

e5a

Az Uzleti 6vben v6gzett fdbb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

hoztunk ldtre. a keresztuI
jussanak

lrogy a
Magyarorszdgr6l i nd Lrlt vildgsikerek ni i rr ril szeleselrb korlloe el, legyerr

ril iisorokat. K6szftenri!1k tovdbhd egy
teljesebb kepeld c6[seelndlyet(rOl ru i rr*il

etOacliisokat 6s treningeket szerzvezidrrk a crilsaenrtilyeklrek, ezdltal is el6segitve az drtdktererntest ds a
lllt10vactot.

Buclapest Egyesritel

Kitolt6 verzi6:2.80.0 NyomtatvAny verzi6:2.2 Nyomtatva: 2018.05.25 10.40.58
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besziimol6ja 6s ktizhasznus6gi melleklete

2Al7.6v
Klzfu6lag papir alapon belnildhet6 beadvdny

PK-342P

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Tamogat6si program elnevez6se: Szakmailag f elj5dni v6gy6 f iatalok t6mogat6sa

Tamogat6 megnevez6se: Berkovics Dalma adom6nya

Tamogatas forrSsa:

kdzponti kdlts6gvet6s l
Onkorm6nyzati kdlts6gvet6s n

nnemzetkdzi forr6s

m6s gazd6lkod6 m

Tdmogatds iddtartama: 2OL7. €vi (adatok ezer forintban)

T6mogat6si dsszeg 858

- ebb6l a targy6vre jut6 6sszeg: 858

- tdrgy6vben felhaszn6lt osszeg: 858

- t6rgy6vben foly6sitott Osszeg 858

T6mogat6s tipusa: visszat6ritend6 n vissza nem t6rftend6
m

T6rgy6vben felhaszn6lt dsszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 400

Dologi 458

Felhalmoz6si

Osszesen: 858

Temogates tiirgy6vi fel hasznilasS.nak szdveges bem utatasa:

Nagykozdnseg rdj6koeratdsa 6s a c6lok n€pszerrisit6se. szakrlai trdningek szervezese. valaBrint a lrriik6dds
finarrszirozdsa

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatSsa

Olyan audiovizudlis tartal!!iakat hoztlrnk I{itre, a!}lelyek a tortenellrresdtds eszkdztllr keresztLil }elretovd tettdk. hogy a
szaknrailtudonrdrryos, Magyarorszdgrdl indil|t vitdgsikerek lilinell szdlesebb korhda jussauak el, IeEyerl
nregosztlratdk. Ehhez tlozturlk tdtre robhek koacitt vide6blogokat" televizao$ nriisorokar. Kdszitenilnk tov{bbii egy
szocioliigiai fellrr€rdst. reprezentativ rrril'rtdn. arnely hozzdiarut ahlroz. hogy a crilszerudtyekr6I nrindt teljesebb kdpet
alkothassLmk.
Szaknrai etOar!dsokat ds trdnilrgekel szeraveel*nk a ctilszenrdlyeklrek, eadttal is etOsegrtve az tinriktererntalst 6s a
nragyar innovdci0t.

Kit6lt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatv6ny verzi6:,2.2 Nyomtatva: 2018.05.25 10.40.58



i':.

,.r', I'{,1r,-
E..#

fiffitfrffihdl
Irt,rrlQfl
i'.trJNsN

A kett6s ktinywitelt vezet6 egyt{b szervezet egyszeriisitett
6ves beszimol6ja 6s ktizhasznfsigi mell6klete

2OL7. 6v
Kiz5r6lag papir alapon bekdldhet6 beadvSny

PK.342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogatdsi program elnevez6se: Szakmailag fejl6dni viigy6 fiatalok temogatasa

Tamogat6 megnevez6se: Godecool Kft. adomiinya

T6mogat6s forr6sa:

kozponti kdlts6gvet6s n
dnkorm6nyzati k6lts6gvet6s n

nnemzetkozi forr6s

m6s gazd6lkod6 m

T6mogat6s id6tartama: 2OL7. 6v (adatok ezer forintban)

T6mogat6si 6sszeg: L00

- ebb6l a targyevre jut6 osszeg: 100

- t6rgy6vben felhaszn6lt 6sszeg: 100

- t6rgy6vben foly6sitott Osszeg: 100

T6mogat6s tipusa: visszat6ritend6 n vissza nem t6ritend6 m
T6.rgy6vben felhasznSlt 6sszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 100

FelhalmozS.si

Osszesen: 100

Tamogates t6rgy6vi felhasznil6sinak szdveges bemutatasar

Az fizleti 6vben v6gzeft f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatS.sa

a keresz{r"i} hogy a
Magyarorszdgr6l irlrlult vildgsikerek nlindl szeleselrlr korlroz Jr.rssariat< el. iegyerl

rniisorokat. Kdszitefiilnk tovdbba egy
tetieselrlr kdpeta cdlszerndlyekr0l rrr i rrtil

el6ad{sokar 6s rrdninge}<et szerzveztunk a cdlszenrdlyeknek" ezdlral is elOsegiwe az 6ndl.rerer$t*ist ds a
lnrl0vacrot.

Budapest Egyesrilel

Kit6lt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatveny verzi6:2.2 Nyomtatvar 2018.05.25 10.40.58

\agykoz6lrsdE tAIekoztatasa ds a c6lok nepszerusitese, treningek szervezdse



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszfmolSja 6s ktizhasznfisfgi melldklete

2A17. 6v
Kizdr6lag papir alapon bekrildhetS beadvSny

PK-342P

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se: Szakmailag feil6dn i vdgy6 f iatalok tAmogatesa

Tamogat6 megnevez6se: Magnet Bank zrt. adomiinya

T6mogat6s forriisa:

kozponti kdlts6gvet6s I
onkormanyzati kdlts6gvet6s l

nnemzetkozi forr5.s

m6s gazd6lkod6 m

T6mogat6s id6tartama: 2OL7. 6s a tov6bbi 6vek (adatok ezer forintban)

T6mogat6si osszeg: 3 000

- ebb6l a targyevre jut6 cisszeg 3 000

- t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg: 3 000

- t5rgy6vben foly6sitott Osszeg: 3 000

T6mogat6s tipusa: visszat6r(tend6 ! vissza nem teritend6 m
TS.rgy6vben felhaszn6lt Osszeg r6szletez6se iogcimenk6nt:

Szem6lyi 1 500

Dologi 1 500

Felhalmoz6si

Osszesen: 3 000

T6mogatis targy6vi felhasznAlds6nak sz6veges bemutat6sa:

Az i.izleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

tartal tllakat h oztil 11 k a a
Magyarorszdgrdl irrdult vrldgsikerek nrinel sz€lesebb korhoz jussanak el. tegyetl

illgsorokat. Keszitetlur'!k tovdhlrii egy
teljesebb kdpeta cdl sz enr6lyekrtil rrtilr6l

eldadFisokat 6s trenilrgeket szerzveztunk a c*ilszerndtyeknek. ezdltal is el6segitve az dndktere*rtest ds a
lllltovactot.

KitOlt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatvdny verzi6t2.2 Nyomtatva; 2018.05.25 10.40.58
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Brid!,e Bl.ldapest Egyesrilet

Nagykozonsdg tdiekoztarAsa 6s a cdllok ndpszerusfrdse. tr6ningek szervezdse. valarninl a nrukodds finanszirozasa
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves beszSmoloja 6s kiizhasznrisigi mell6klete

2OL7. 6v
Kizflrdlag papfr alapon bektildhet6 beadvSny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

BridSe Burlapest E gyes*let

T6mogat6si proqram elnevez6se: Szakmailag fejl6dni v5gy6 fiatalok

T6mogat6 megnevez6se: Direct lmmo Taniicsad6 Kft. adominya

T6mogat6s forr6sa:

kdzponti kolts6gvet6s n
6nkormdnyzati kdlts6gvet6s n
nemzetkdzi forr6s

miis gazd6lkod6 m

Tamogatas id6tartama: 2OL7- 6v (adatok ezer forintban)

Tamogatasi dsszeg: 462

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 dsszeg: 462

- t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg: 462

- targyevben foly6sftott Osszeg: 462

T6mogatS.s tipusa: visszat6ritend6 I vissza nem t6rftend6
m

T6rgy6vben felhaszn6lt aisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 200

Dologi 262

Felhalmoz6si

Osszesen: 462

TamogatAs t6rgy6vi felhasznS.las6nak szoveges bemutatdsa:

Na$ykozons6g rdjdkoztatdsa 6s a c6lok ndpszerfisirese. tr6nirrgek szervezdse. valaniirrt a miikocl6s filrarrsairozAsa

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatilsa

Olyan audiovizr-rdlis tarta!rnakat llozlr-illk l6tre. anlelyek a rortdDenilesdlds eszkoadn keresztul leherovd tendk, lrogy a
szaknlailtudornainyos. Magyarorszdg16l indult vildgsikerek nrindl szdlesebb korhor jussaBak el. legyen
nregoszttratdk. Ehhez haztunk l6tre t6blrek kozatt videolrtogokal, televizi6s lilfrsorokat. Kdseilett*nk lovAbba egy
szocioldgiai fetru6rdst. repreaentativ luirttdlr. atr)ely hozztijdrul ahtroz. ilogy a cdtszetrtdlyekrol trtindl {e,jesebb kdpet
alkothassur.rk.
Szaknlai el6addsokar ds trdningeket szerzveztunk a c6iszelrrdlyeknek, ezeltai is elosegitve az *lrtdktereltrttist 6s a
nlagyar innovdei6t.

Kitdlt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatviny v erzi6:2.2 Nyomtatva: 2018.05.25 10.40.58
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A kettds ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besz6mol6j a 6s ktizhasznrisiigi mell6klete

2AL7. 6v
Kiz6r6lag papir alapon bekrildhetS beadvdny

PK-342P

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Tiimogat6si program elnevez6se Szakmailag feilSdn i vigy5 fiatalok tamogat6sa

Temogat6 megnevez6se: Person Magyarorszig Kommunik6ci6s Kft.

T6mogatSs forr6sa:

k6zponti k6lts6gvet6s I
Onkormanyzati kOlts6gvet6s l

nnemzetkdzi forr6s

m6s gazddlkod6 m

T6mogat6s id6tartama: 2OL7- ev (adatok ezer forintban)

T6.mogat6si Osszeg 2500

- ebb6l a tiirgy6vre jut6 osszeg 2 500

- targy6vben felhasznalt osszeg: 2 500

- t6rgy6vben foly6sitott cisszeg: 2 500

T6mogat6s tfpusa: visszat6ritend6 l vissza nem t6ritend6 m
TS.rgy6vben felhasznAlt Osszeg r€szletez6se iogcfmenk6nt:

Szem6lyi L 000

Dologi 1 500

Felhalmoz6si

6sszesen: 2 500

Timogat6s t6rgy6vi felhaszn6l6s6nak sz6veges bemutatisa:

Nagykszonseq I{jdkoztatasa ds a celok rtdpszeriisit6se. trdningek szervezese. valanli!1I a rn0kodes finanszirozdsa

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tevEkenys6gek 6s programok bemutatiisa

Olyan audiovizilelis tartalnlaka{ hoatnrlk l6tre. al}ie[ye]< a tdrtdrrernres6l6s eszkozrin kerBszllil ]elretovd tendk. lrogy a
szaknlailtudorndlryos. Magyarorszdgrdl ilrdult viliig$ikerek nlillel szeleselrl) korhoz iussanak et. legyell
nregosztlrat6k. Ehhez hoztunk ldrre rdbbek kdrott vide6blogokat, televiei6s rllfrsorokat. Kdsz,teniink tovdblrd egy
szsciol69iai felnrdrdst" reprezerrtativ lrrirrtfn, anrely trozzdjdruI a]rhoz. hogy a cdlszenr*llyekrdl ruiirdl teljeselrb kdpet
alkothassunk.
Seakllrai eloacldsokat ds tr6nirrgeket seerzveutlink a cdlseellrrilyeknek, ezdlral ls elosegitve az tln6ktererrrtdst 6s a
rllagyar innovdci6t,

Brid ge Budapest E gyes{ilet

Kit6lt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatv6ny verui6:2.2 Nyomtatva: 20:.8.05.25 10.40.58
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A kettds ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszdmoloja 6s ktizhasznusrlgi mell6klete

2O17. 6v
Kiz1r6lag papir alapon bektildhetS beadvdny

PK-342P

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Budapest Egyesrilet

T6mogatiisi program elnevez6se: Szakmailag f ejlSdni v69y6 fiatalok t6mogat6sa

Tamogat6 megnevez6se: Gerendai Kiroly adomiinya

T6mogatds forrdsa:

kozponti kolts6gvet6s n
onkorm6nyzati k6lts6gvet6s n
nemzetkdzi forr6s n
mds gazd6Llkod6 m

Tdmogat6s id6tartama: 2OL7.6s a tovibbi 6vek (adatok ezer forintban)

T6mogat6si cisszeg: 2346

- ebbdl a t6rgy6vre jut6 osszeg: 2346

- targyevben felhaszn6lt osszeg: 2346

- t6rgy6vben foly6sitott cisszeg: 2346

Tiimogat6s tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6rftend6 m
Tirgy6vben felhaszn6lt Osszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 1 000

Dologi L346

Felhalmoz6si

dsszesen: 2346,

T6mogat6s targyevi felhaszniilAsiinak sz6veges bemutatesa:

a a fi nansz irozdsa

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

tanalrlrakat d hogy a
Magyarorsziig16l ilrdr.rlt viliigsikerek nrindl szelesebl) korhoz Jr.rssanak et. legyen

nllisoaokat. Kriszitentirrk tovdbbd egy
reliesebb kdpeta cdlszerrrdlyekrOl lllind[

eloacldsokat 6s trdningeket szerzveztunk a crilszeril6lyeknek" eziiltal is el6segirve az erttlkterertrttist ds a
innov6ciot"

KitOIt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatueny verzi6:.2.2 Nyomtatva: 2018.05.25 10.40.58
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besz6moloja 6s ktizhasznusiigi melleklete

2O17. 6v
Kiz1r6lag papir alapon bekrildhet6 beadv6ny

PK-342P

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve

Tdmogatdsi program elnevez6se : Szakmailag f eil6dni v69y6 fiatalok temogat6sa

Tamogat6 megnevez6se: ACG Rekli{mUgyndksr6g Kft. adomd.nya

T6mogat6s forr6sa:

kcizponti kcilts6gvet6s n
onkormiinyzati kolts6gvet6s n

nnemzetkozi forrS.s

miis gazd6lkod6 m

T5.mogat6s id6tartama: 2OA7. 6s a tovebbi 6vek (adatok ezer forintban)

T6mogat6si cisszeg: 2347

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 risszeg: 2347

- targyevben felhaszn6lt 6sszeg: 2347

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg: 2347

T6mogat6s tlpusa: visszat6ritend5 l vissza nem t6ritend6 m
T6rgy6vben felhasznilt Osszeg r6szletez6se iogcimenk6nt:

Szem6lyi 1 000

Dologi t3a7

Felhalmoz6.si

Osszesen: 2387

Temogates tergy6vi felhasznilds6nak sz6veges bemutatesa:

a valalnirrt a

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa

ar-r di ovi z uril i s tartal 1!lakat keresztri I hogy a
Magyarorszdg16l indult vitdgsikerek rlindl szr.ilesebD kOrhoz iussanak el, legyerl

rllaisorokar. Kdszitettr.ink tovdbbd egy
teljesenb kdpera c€lszenrdty*krOI rllinel

el0adasokat 4s trdningekel $zerzveatunk a crilszenrdtyeknek, ez6ltal is el6segitve az 6n6ktererlrt6st ris a
innoveciot.

Bndapest

Kit6lt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatv6ny verzi6:2.2 Nyomtatva: 2018.05.25 10.40.58
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A kett6s ktinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves besz6moloja 6s ktizhasznfuiigi melleklete

2O1-7.6v

Kiziir6lag papfu alapon bekiildhetd beadvSny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve

T5.mogatdsi program elnevez6se : Szakmailag lei l6dn i v6gy6 f iatalok tamogatesa

TAmogat6 megnevez6se: Black and Wolf Kft. adom6nya

T6.mogat6s forriisa:

kcizponti koltsegvetes

dnkorm6nyzati kdlts6gvetds n
nnemzetk6zi forr6s

miis gazd6lkod6 m

Tamogatas id6tartama: 2Ot7.6v (adatok ezer forintban)

T6mogat6si osszeg: 429

- ebb6l a tiirgy6vre jut6 6sszeg 429

- targy6vben felhaszn6lt 6sszeg: 429

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg: 429

Tamogatas tipusa: visszat6ritend6 l vissza nem t6ritend6
m

T6rgy6vben felhaszn6lt dsszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 100

Dologi 329

Felhalmoz6si

dsszesen: 429

Tamogates t6rgy6vi telhasznilas6nak szdveges bemutatesa:

a szervezdse" valarllilrt a nr{ikodds

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

Olyan audiovieuiilis lartallrlakal hozlLurk l€l[re, ar]relyek a tort6netrnesdlds eszkozen kereszltiI lehet6vd rerdk, hogy a
szaknlai,tudorndnyos. Magyarorszds16l indult vil{gsikerek ntilrdl szdlesellh korlloz iussarlak el. legyerl
nregosztlratdk. Ehhsz haztll'rk ldtre tobt)ek kozdtt vide6blogokat. televiri6s nt*sorskat. K6szitettiink rovdlrtrd egy
seociol69iai {e[rrrdr€st. reprezentaliv rrurttdn. alrtely lrozzaidrr.tl ahlroz, hogy a cdlszet:tdlyekrdl tui116l tel.lesebb kdPet
elkothassunk.
Szakrllai elOacldsokar 6s trdrring*ket szerzveztr.ink a cdlszenrdtyeknek, ezdltal is elosegiwe az drr*lkterettrttist tis a
rilagyar inrlovdcadt.

Burlapest Egyesrilet

KitOlt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatvdny verzi6:2.2 Nyomtatva: 2018.05.25 10.110.58
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A kettds ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besz6mol6ja 6s ktizhasznusiigi mell6klete

2OL7. 6v
Kizilr6lag papir alapon bektildhet6 beadvSny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Budalrest Egyesulet

T6mogat6si proqram elnevez6se: Szakmailag f elj6dni v6gy6 f iatalok tamogatesa

T6mogat6 megnevez6se: Balabit-Europe Kereskedelmi Kft. adominya

T6mogat6s forr6sa:

kdzponti koltsegvetes I
dnkormiinyzati kOltsegvet6s l

nnemzetkozi forr6s

mds gazd6lkod6 B
Tdmogatds id6tartama: 20L7- 6s a tovSbbi 6vek

Tdmogat6si cisszeg: 2355

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 6sszeg: 2355

- tdrgy6vben felhaszn6lt 6sszeg: 2 35s

- targy6vben foly6s(tott cisszeg: 2 355

T6mogat6s t[pusa: visszat6ritend6 I vissza nem t6rftend6 m
TS.rgy6vben felhaszn6lt osszeg r6szletez6se jogcfmenk6nt:

Szem6lyi 293

Dologi 2062

Felhalmoz6si

Osszesen: 2 355

TS.mogat6s tdrgy6vi f e I hasznill 6s6nak sz6ve g es bem utatasa:

a valanrinl a

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa

Otyalr ar,rtliovizr-rdlis lartalnlakat hoerurlk l6tre. anlelyek a {ortdrretrilesdlds eszkozdn keresztril tehet6v6 tettdk. ho(ly a
szakrllaiftudolndnyos. Magyarorsziig16l indult vildqsakerek ntilrdl szd[esebb korl'loz jilssanak el. iegyen
nregoszthatok. Ehlrez iroztunk ldtre toblrek kozon videolrlogokat. tef evizIos l])ilsarokat. Kdszitett(ink tovdblrd egy
szoci016giai {elrndrtlst. reprezelrtativ nrintiln. anrely hozzd;drul ahlroz" hogy a cdlszelndiyekr0l rrrindl {etiesebb kdper
alkothassllnk,
Szakntai elfiadasokat 6s rr6ningeket szerzveztlink a cdfseelntilyeknek. ezdltal is elO$egiwe az tlneikterefiTttist ds a
nragyar innovdci6t.

Kitdlt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatveny verui6t2.2 Nyomtatva: 2018.05.25 10.40.58
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A kett6s ktinywitelt vezetS egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszSmol6ja 6s ktizhasznrisdgi melleklete

2A17. 6v
KizSrolag papir alapon bektildhet6 beadv6ny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysEg neve:

T6.mogatiisi program elnevez6se Szakmailag fejl6dn i v6gy6 f iatalok timo gat6sa

Tdmogat6 megnevez6se: Kdt6ltechnika Kft . adom6.nya

T6mogat6s forr6sa:

kcizponti koltsegvetes n
6nkorm6nyzati kolts6gvetes n

nnemzetkozi forrds

m6s gazd6lkod6 m
T6mogat6s id6tartama: 2OL7. €s a tovibbi 6vek

T6mogat6si osszeg: 785

- ebb6l a tdrgy6vre jut6 6sszeg: 785

- t6rgy6vben felhasznSlt osszeg: 785

- targy6vben folyositott osszeg: 785

TiimogatSs tfpusa: visszat6ritend6 l vissza nem t6ritend6 m
Tiirgy6vben felhasznilt dsszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 785

Felhalmoz6si

6sszesen 785

Tiimogatis tiirgy6vi felhaszniliisiinak szdveges bemutatesa:

a valarrrilrt a rilrikcidds fi nanszirozasa

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

au cl iovie u al is arlrelyek a kereszldl lehetov6 teudk. hoEy a
Magyarorszdgr6l inrlult vilAgsikerek nrindl szrilesel:b korlroz jussanak et, tegyell

nr[isorokat. Kdszitettunk tovdlrbd egy
teljeselrlr kdpera c6l szenrdlyekrrit r*irrdl

el6adasokat es trdrringeket szerzvezlunk a c6lszenrdlyeknek. ezaltal is elosegitve (4 *rtdkterernti!st es a
lnnovdciot.

Budapest

Kitdlt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatveny verzi6:2.2 Nyomtatva: 2018.05.25 10.40.58



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves besz6molSja 6s ktizhasznfsiigi mell6klete

ZAl7.6v
Kiz5r6lag papir alapon bekiildhet6 beadvSny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se: Fiatal vezet6k szakmai k6pz6se

T6mogat6 megnevez6se: NorvSg Nagykdvets6g tamogat6sa

T6mogat6s forrdsa:

kdzponti k6lts6gvet6s n
onkormdnyzati kdlts6gvet6s n

nnemzetkozi forr6s

m6s gazd6lkod6 m

T6mogat6s id6tartama: 2Ot7. 6v (adatok ezer forintban)

T6mogat6si dsszeg: 950

- ebb6l a tiirgy6vre jut6 osszeg: 950

- t6rgy6vben felhaszn6lt dsszeg: 950

- t6rgy6vben foly6sftott osszeg: 950

Tamogatas tipusa: visszateritend6 ! vissza nem t6ritend6 m
Tirgy6vben felhaszn6lt,Osszeg r6szletez6se iogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 950

Felhalmoz6si

Osszesen: 950

T6mogat6s t6rgy6vi felhaszn6l4s6nak sz6veges bemutatasa:

el6se(Itve a nlagyar i nrrovdci ot, ertdkterern test ds tehetseg gorlclozast.

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa

a lil ilrdelrrrapiaikba.

Kit0lt6 verzi6 :2.80.0 Nyomtatveny v erzi6 :2.2 Nyomtatva: 20A8.05.25 10.40.58
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszSmoloja 6s ktizhasznfsiigi mell6klete

2OL7. 6v
Kizlr5lag papir alapon bekrildhet5 beadv5ny

PK-342P

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysEg neve

T6.mogat6si program el nevez6se : Bridge Bizniscool

T6mogat6 megnevez6se: Philip Morris Magyarorsz6g Kft. tamogatesa

Tdmogat6s forr6sa:

kozponti koltsegvet6s l
onkormiinyzati kolts6gvet6s x

nnemzetkozi forr6s

m6s gazd6lkod6 m

Tdmogatds id6tartama: 20L7. 6s a tovdbbi 6vek (adatok ezer forintban)

T6mogat5si dsszeg: LO O27

- ebb5l a t6rgy6vre jut6 risszeg: 300

- t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg: 300

- targy6vben foly6sitott cisszeg: LO 427

Tdmogat5.s t[pusa: visszat6ritend6 n vissza nem t6ritend6 m
T6rgy6vben felhaszn6lt dsszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 300

Felhalmoz6si

Osszesen: 300

T6mogatils tiirgy6vi felhaszn6l6s6.nak szciveges bemutatasa:

Az tizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

a vAtlalkozdsok nlilk6ddsdnek jd{dkos nrodon tortend rlleqisnrertetds6t. a vdltalkozdsok, vAllalaiok irdnti
fetkettdsdt t{ie{e ki cdlj{ul 8-12 6v kozotti gyerekek rdszt*re.

a ilzletia kozos ;:rojektie, atllely a

Kitdlt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatvdny verzi6:2.2 Nyomtatva: 2018.05.25 10.40.58

sz ernleletrllorl

Bridge Buclapest Egyesillet



A kett6s kiinywitelt vezetd egyeb szervezet egyszeriisitett
6ves besz6mol6ja 6s ktizhasznfisiigi melldklete

Z0!7. 6v

Kiziir6lag papir alapon bekiildhet6 beadvdny, M1 - Mell6kletek

PK-342P

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egysGg neve:

Bndge Budapest E gyesutet

csatolt mell6kletek

Kitttlt6 verzi6:2.80.0 Nyomtatveny v erzi6:2.2 Nyomtatvar 2018.05.25 10.40.58

P K-342P -0 1 KonywizsgdlSi j elentds Mell6klet csatolva:

Eredetivel rendel kez.ik:
n
n
n
n
m
m

m
m

n
n

P K-342P -02 Szoveg es beszdmolS Mell4klet csatolva:

E r ede tiv el rendelkezik:

P K-342P -03 J egyzSkd nyv Melldklet csatolva:

Er e de tiv eI r endelkezik:

P K-342P -04 Jelenldti iv Mell4klet csatolva:

E r e detiv el r endelkezik :

P K-3 4 2 P -0 5 Me ghatalmazds Mell4kJet csatalva:

E r edetiv el r endelkezik:

PK-342P-06 Egy€b Mell4klet csatolva:

Er edetiv el rendelkezik:
nI


