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A szervezetet nyilvantart6 bfr6sag megnevezese:

lo1 Fovarosi Torvenyszek
ldoszak terjedelme:

egesz ev

1.&1

tbredek ev

Targyev:

0

l. . ~. . .l._~_.l__~_L?_

~~0~ -~~~ -~~
icl6szak kezclete

[~]~0B -~.[3] -~0
idoszak vege

Valassza ki, hogy a beszamo16 (es kozhasznusagi melleklet) az alabbiak kozi.il melyikre vonatkozik!

a. Szervezet
b. Jogi szemely szervezeti egyseg (szarmaztatott jogi szemely)
Szervezet neve:
hJok A. teljes Tuclasert Alapftvany

Szervezet szekhelye:
lranyft6szam: [~]~G~
Kozterulet

Telepules: lsudakeszi

neve : l~v=a~d=ro~_z=s~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~K~bz=-t:e:ru~le=I~Je~l~le~g=e~:~~,u=t=c=a~~~~

Hazszam:

1
1.
646

LE~pcsohaz :

Emelet:

Ajt6:

Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

Jogi szemely szervezeti egyseg szekhelye:
lr(myft6szam:

[1000

Telepules :

Kozterulet neve:

Kozterulet jellege:

Hazszam:

En1elet:

Ajt6

Nyilvantartasi szam:
(Jogi szemely szervezeti egyseq eseteben: "Anyaszervezer")

Bejegyz6 hatarozat szama:
(Jogi szemely szervezeti egyseq esete/.Jen:
Jogi szemellye nyilvanft6 hat<~rozat szama)

Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg ad6szama:
S~er'!eze_!_ ~

Jogi szemely szervezeti egyseg
kepvlsel ojenek neve:

jschwarz Maria

Kepviselo alafrasa:

IKeltezes:
I

Budapest

Ny.v.:2.2 A nyomtatvany papir alapon nem ki.ildheto be!
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A szervezetet nyi lvantart6 bfr6sag megnevezese:

01 Fov;_1rosi Torven 'szek

Bek01d6 adatai (akinek az ugyfelkapujan kereszti.il a kerelem bekuldesre keri.il)
Els6 ut6nev

Csaladi nev

El6taq

Viselt nev:

Tovabbi ut6nevek

IGyula

SzU!etesi nev:
Anyja neve:

IJulianna

Szi.iletesi orszag neve:
Szuletesi

telepuh~s

Magyarorszag

neve:

Szuletesi ideje:

Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg fobb adatainak megjel enftese
(Eicktromkus kitottes eseten m{Jsolt - ncm irhat6 - mczok.)

Neve:
Nok A teljes Tudasen Atapi tvany

Nyiivantartas i szam:

__

[__~?J~i -[_~[~_' -I~_L?1I L~_JLL~_L?J

ld6szak terjedelme: egesz ev

[X]

tbredek ev

0

~~!~[~]- ~0-

Targyev:
1

idoszak kezdete

[~J?_j1_1?J

~[~~G-0~-~0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvany papfr alapon nem kuldhet6 be!
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Szervezet I J ogi szemely szervezeti egyseg neve:
JNok A tefjes Tudasert A!apftvany

Az egyszerusftett eves beszamol6 merlege
El6z6 (N

(Adato.i< ezer formtban.)

Eloztl ev
helyesbltese

Targyf~v

ESZKOZOK (AKTfV AK)
A.

Befektetett eszkozbk

1. lmmaterialis javak
11. Targyi eszkozbk
Ill. Befektetett penzugyi eszkbzbk
B.

Forg6eszkozok

1963

1 139

1963

1139

1963

1139

I. Keszletek
11. Kovetelesek
111. Ertekpap frok
IV. Penzeszkiizok

I c.

Aktfv idobeli elhatamlasok

ESZI<OZOK OSSZE::SEN

FORRASOK (PASSZiVAK)
D.

Sajat toke

1 963

1139

1. lndul6 tbke/jegyzett toke

350

350

11. Tokevaltozas/eredmeny

2 231

1613

-618

-824

1963

1139

111. Lekotott tartalek
IV. Ertekelesi tartalek

v. Targ~evi

eredmeny alaptevekenyse~Jb61
(koz asznCJ tevekenysegbol)

VI. Targyevi erdemeny vallalkozasi tevekenysegbol

E.

Celtartalekok

F.

Kotelezettsegek
I. H atrasorolt kbtelezettseqek
II. Hosszu lejaratlJ kotelezettseqek
111. Rovid lejaratu kotelezettsegek

G.

Passzfv idobeli elhatarolasok

FORRASOK OSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvany papfr alapon nem ki.ildhet6 be!
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Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:
INok A tefjes Tudasert A!apl tvany

Az egyszerusitett eves beszamol6 eredmenykimutatasa
Alaptevekenyseg
e/6z6 ev

1. Ertekesft{:s nett6 arbevetele

e/6z6 ev
helyesbftese

(Aclatok ezer forintban.)

Vallalkozasi tevekenyseg

cargyev

el6z6 ev

e/6z6 ev
he!yesbftese

bsszesen

targyev

e/6z6 ev

e/6z6 ev
he!yesbitese

t,irgyev

1166

524

1166

524

94

286

94

286

94

285

94

285

2. Aktivalt sajat teljesftrnenyek
erteke
3. Egyeb bevetelek
ebb61:
- tagdfj
- alapft6t61 kapott befizetes
- t2unogatasok
ebb61: adorn{myok
4. PenzUgyi rnClveletek
bevetelei ·

186

186

14

2

14

2

1274

812

1274

812

ebbol: kozhasznu tevekenyseg
bevetelei
·

1274

812

1274

812

5. Anyagjelleg(i rafordftasok

1785

1636

1785

1636

I A bsszes bevetel (1 +-2+3+4)

6. Szernelyi jellegu rafordftasok
ebb61,: vezet6 tisztsegvise16k
Juttatasar
7. Ertekcsokkenesi lefras
8. Egyeb rafordftasok

107

107

9. PenzUgyi rnuveletek
rafordftasai
B. Osszes rafmdftas
(5+6+ 7+8+9)

1892

1636

1892

1636

-618

-824

-618

-824

-618

-824

-618

ebb61: kozhasznutevekenyseg
rafordftasai

c. Acl6zas elotti eredrneny
(A-B)
10. Ad6fizetesi kotelezettseg
D. Ta.rgyevi ereclrneny (C-10)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvany papfr alapon nem ki.ildhet6 be!
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Szervezet I Jogi szemely szervezet1 egyseg neve:

INcH< A teljes TmJasen A!apltvany
Az egyszerusftett eves beszamol6 eredmenykimutatasa 2.
Alaptevekenyseg
el6z6 ('v

ef(jz{j ev
he!yesbftese

(Adatok ezer fo rint/Jan.)

Vall alkozasi tevekenyseg
el6z6 c'v
he/yesbftt?se

e/{iz(j ev

tarQyev

tarQyev

Osszesen
eJ6z6

el6z6 c!v

ev

tarqyev

hefyesbitf:se

n1jekoztat6 adato k
A. Ktizpontl koltsegvetesi
tzunogatas
ebbol:
- normatfv tamogatas
B. Helyi bnkormanyzati
koltsegvetesi tamogatas
'ellb61
- normatfv tamogatas

c. Az Eur6pai Uni6 strukturaJ is
alapjaib61, 1lletve a Kohezi6s
Alapb61 nyujtott tamogatas
D. Az Eur6pai Uni6 kbltsegveteseb61 vagy mas allamt61,
nen1zetkc"izi szervezett61
szarmaz6 tarnogatas
E. A szernelyi jovedelemad6
megh_atarozott reszenek az. f
adozo rendelkezese szennt1 ,elhasznalasar61 sz616 1996. evi
C::XXVI.tbrveny alapjan atutalt
osszeg

77

99

77

99

F. Kozszolgaltatasi bevetel
G. Adomanyok

Konyvvizsga!6i zaradek

D lqen

1\z adatok kbnyvvizsgalattal ala vannak tan1asztva.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvany papir alapon nem k01dhet6 be!

[XI

Nern

Nyomtatva: 2018.05.21 08.42.53
www ,r·

~

f·-;::s:.;""'< '

.. p ·

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett
eves beszamoloja es kozhaszntisagi Inelleklet

PK-342

2017.ev
1. Szervezet 1 Jogi szemely szervezeti egyseg azonosft6 adatai
1.1 Nev: Szervezet
lt~~ok A teljes Tuclasen Alap!tvany

1.2 Szekhely: Szervezet
lranyit6szarn:

§]@]~§]

Telepules:

I

lsudakeszi

7o~·z~t=e=ro~
KbzterOietneve: ~~V~a=d~r~o~zs~a~~~~~~~~~~~,~~~~~~K
·le~t~j=el~le=g=e~:~~~~Fu=tc=a~~~~~~
Hazszarn

16461 .

1 Lepcs6ha.z: 1

1

Ernelet:lL

__

__ll

AJt6 :

j

1

1.1 Nev: Jogi szemely szervezeti egyseg

~~------------------

1.2 Szekhely: Jogi szemely szervezeti egyseg
r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----.
lranyit6szarn:

00[10

I

Telepules:

I

I
~==~~~~==~

l<bzterulet neve:

Hazszam:l._~----'1

Lepcs6haz:

I

~~~.....l

Ll

Kbzterulet jellege:
Emelet:

I

Ajt6

I

I
I

1.3 Bejegyzo I Jogi szemellye nyilvanft6 hatarozat szama:
1.4 Nyilvfmtartasi sz{un: ("Anyaszervezet")
1.5 Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg ad6szama:
1.6 Szervezet 1Jogi szernely szervezeti egyseg
kepviselojenek neve:

lschwarz Maria
.

2. Targyevben vegzett alapcel szerinti es kozhasznu tevekenysegek bemutatasa
.Az alapi Miny celjainak megval6si tasa erclekeben a 2017-es evben tanarnoink a sajat korzetlik!Jen
"ismertero es beve.zeto eloadasokat" tarrtottak rv1al1 aristli Ma!1esh J6gi TM teclmik<iinak mini'H szelese!Jb
konJ rnegism ertetese es az erclekloclok kepzese erclekeben, felhasznci!va az elektronikus es i ron media
leherosegeit is. (vvww.gw·o.hu, WN'N.transz cenclenralismec!itacio_n ok.i1u,
faceiJook, helyi lljsag, st!J). lgyekezhink* rnimH nauyotJb letszarntl noi TM es TM-szidhi
c:soportprogramok*at szervezni, heti, illetve havi rendszeresseggel, hO£JY minel tobb leany, !1olgy,
edesanya rnegismerr1es.se es megtapas.zta!hassa e technikak j 6tekony f1atasait, ami j avlrj a az elet
rnin6seget mind enki szamara, l1oqy ege'szse9eseiJIJ, tloldogallb csa!aclokilan elj enek, j obil tanu!asi
eredmenyeket erjenek el es tnunkal1elyi kapcsolataik harmonikusabba valjanak.
Havi rendszeresseaoel Eur6na minclen orszaoaban eav id6!Jen IJekeleremto csonortorooramlwz
3. Kozhasznu tevekenysegek bemutatasa (tevekenysegenkent)
3.1 Kozhasznu tevekenyseg megnevezese:

· ··
csa 1a· d on b e1u.. ,.1 k on fl 1"kt us k eze ,..
o me d"t
1 ac1os progra

1

3.2 Kozhasznu tevekenyseghez kapcsol6d6 kozfeladat, jogszabalyhely:

lszt57 es 64 1 es (4) d es f pon~

il
3.3 Kozhasznu tevekenyseg celcsoportja:

lA lakossag minden retege, de elsosorban a nok

3.4 Kozhasznu tevekenysegb61 reszesi..ilok letszama:
3.5 Kozhasznu tevekenyseg fobb eredmenyei:
Az Alap ftvany celjainak megval6sftasa erciekeiJen a 2017-es ev!Jen tanarnoink a saj at korzetOkfJen
"ismeneto es !Jeve.zetO eloadasokat "tartottak Maharishi iv1 al1eSI1 J6gi TM tecfH1ikainak mine! sze!eseiJb
kon] megismertetese es az ercieklodok kepzese erc!eke!Jen

Ny.v.:2.2 A nyomtatvany paplr alapon nem k0ldhet6 be!
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Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:
Nok A t elj es Tudasen A!apftvany

(Adatok ezer formttJan.)

7. Kozhasznu jogidlas megallapftasahoz szukseges mutat6k
El6z6 ev (1)

Alapadatok
B. Eves osszes bevetel

Targyev (2)

1274

812

77

99

G. Korrigalt bevetel [B-(C+D+E+F)]

1197

713

H. Osszes rato rdftas (kiadas)

1892

1636

-618

-824

ebb61:
C. A szemelyi jbvedelemad6 meghatarozott reszenek az
ad6z6 rendelkezese szerinti felhasznalasar61 sz616
1996. evi CXXVI. tbrveny alapjan atutalt bsszeg
D. Kozszolgaltatasi bevetel
E. Normatfv tamogatas
F. Az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib61, illetve
a Kohezi6s Alapb61 nyujtott tamogatas

1. Ebbol szemelyi jellegu ratordftas

J. Kozhasznu tevekenyseg ratordftasai
K. Targyevi eredmeny
L. A szervezet munkajaban kozremukodo kozerdeku onkentes
tevekenyseQet vegzo szemelyek szama
(a koze rd eku onkentes tevekenysegrol sz616
2005. evi LXXXVIII. torvenynek megfeleloen)
Eroforras ellatottsag mutat6i

Mutat6 teljesit6se
!gen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000,- Ft}

~

D

Ectv. 32. § (4) b) {Kl+K2>=0}

D
D

~

Ectv. 32. § (4) c) [(ll+/2-A1-A2)/(Hl+H2)>=0,25]
Tarsadalmi ttimogatottscig mutat6i

~
Mutate\ teljesft6se

Ectv. 32. § (5) a) [(CJ +C2)/(G1 +G2) >=0,02]

~

D

Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2) >=0,5)

D
D

~

Ectv. 32. § (5) c) {(Ll +L2)12>= 10 to}

~

Ny.v.:2.2 A nyomtatvany paplr alapon nem ki.ildhet6 be!
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Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:
'Nok A telj es Tudas~rt A! ap ftvany

Csatolt mellekletek

PK-342-01 Kiinyvvizsg6/oi jelentes

Melh'klet csotolvo:
Eredetivel rendell<ezilc

PK-342-02 Szoveges beszamo/6

Melleklet csato!vo:
Eredetivel rendell\ezik:

PI<-342-03 Jegyzokonyv

MeliE'klet csowlva:
Erecletivel rendeikezik:

1'1<-342-04

Jelenlc~1i

(v

Mellt!klet csowlva:
Ereclerivel renclelkezilc

PK-342-0S Meghotalmazas

Mellc'kler csat.olvo:
Eredetivel rende/hezik:

PK-342-06 Egyeb

MeliE'klet csowlva:
Erederivel renclelkezik:
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