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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és kőzhásznúsági melléklete I VX-L+Z

Törvényszék: 1 Fővárosi Tárgyév:

Nyo mtatva : 20t3.0 4.L7 L2.26.L4

w'C€tJa$,*l 1

Beküldő adatai

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag Első utónév

Jankoücs Györgvi

ankoücs

Mária

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születésiideje:

Siófok

lTI,I5T8l-m-m

CsaIádi név További utónevek

G

ar

szervezet neve:

Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek országos Szövetsége

Szervezet székhelye:
lrányítószám EEEE
közterület neve:

Házszám:

Közterület jellege:

l, l Lépcsőház: |-] Emelet: lE. l Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

m ffi .Fl oFl ol 6T],,EEEE, EE
ffirffi,,lTlOFrTl
EEEEEEEE-E-EE

Képviselő neve:

Képviselő a!áírása:

Keltezés:

Budapest

Némethné Jankovics Györgyi

EEEE_EE-EE
Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá 1i melléklete I PK-I42

szervezet neve;

Nyugdíiasok

AzegYszerűsítettéves beszámo!ó mérlege (Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszrözör 1nxrívÁr;
A. Befektetetteszközök 37 80o 37 354

I. lmmateriális javak LLz
ll. Tárgyieszközök 37 800 37 242

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 668 323o
l, készletek

ll. követelések L94 260

ttl. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 474 297o
c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKOZOK OSSZESEN 38 468 40 584
FoRRASoK (PASSZíVAK)

D. Saját tőke 37 916 39 611

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

ll. Tőkeváltozás/eredmény 4La82 37 916

lll. Lekötött tartalék

lv. Ertékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -533 47L2
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységbő -3 433 -3 017

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek 552 973
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 552 973

G, passzív időbeli elhatárolások

FoRRÁSoK Összeseru 38 468 40 584

Kitöltő verziő:2.50.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 . Nyo mtatva : 2OL3.04.L7 L2.26.L4
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Ad ato k ezer fo ri ntban. )

Alaptevekenyseg Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
hel|esbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 42( 4 457 4 L74 4 451 4 5gl

2. Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek
Lo 947 1,4357 to 94i L4351

tqgdíj, alapítótól kapott
betlzetés 322 273 322 273

- támogatások 10 62a t3737 Lo 6.25 L3 737

- adományok

4. Pénzügyi műveletek bevételei
7

5. Rendkívüli bevételek

eDDol:

alapíótól kapott beíizetés

- támogatások

A. összes bevétel (l+2+3+4+5) Lo 947 t4772 4 457 4 L74 L5 4o1 18 94t

ebből: közhasznú tevékenység
bBvételei Lo 947 L4772 Lo g41 L4772

6. Anyagjellegű ráíordítások 6 88! 6 669 7 89( 7 L97 a4777 13 86c

7. Személyi jellegú ráfordítások 4oL3 27L8 4oL3 27L8

ebből: vezető tisztséqviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás 5a2 46t 582 46€

9. Egyéb ráfordítások 5| El

10. Pénzüovi műveletek
ráfordítása]-

szervezet neve:

Magyar Nyugdíiasok Egyesü leteinek Országos Szövetsége

Kitöftő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2OL3.04.t7 L2.26.L4



A kettős
egyszerűsített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-1,42

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer íoíintban.)

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév

1-]-. Rendkívüli ráfordítások
150 150

B, Összes ráíordítás
(6+7+6+911ga111 Ll 4a( 10 06( 7 89c 7 t91 19 370 L7 257

ebből: közhasznú tevékenység
ráíordításai LL 48( 10 06( 11 480 10 060

C. Adózás előtti eredmény (A-B) -53í 47L2 -3 433 -3 o1i -3 966 1 695

12. Adófizetési kötelezeftség

D. Adózott eredmény (C-Lz)
-53í 4 7L2 -3 433 -3 o1,, -3 96€ 1 695

1-3. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-]_3)
-53í 4 7L2 -3 433 -3 o]-i -3 966 1 69!

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas 1,74t 174t

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

D. Normatív támogatás

E. A adó
meq adózó
rend
felhasználásáról szóló 1_996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
osszeg

5] 51

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.
Könywizsgálói záradék

] lgen m Nem

szervezet neve:

ors

Kitöltő verziő i2.50.0 Nyomtatvány verzi ó : 1.6 Nyomtawa: 2OL3.04.L7 L2.26.L4



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá li melléklete I PK-1,42

1. szervezet azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

iryugdíj*s*k Eglesű letei nek Országes §z

1.2 Székhely

lrányítószám, EEEE TelePülés: 
|*o"p"..

közterület neve:

Házszám,.í7-

Szövetség Közterület jellege:

E--l Lépcsőház: 

-l 

Emelet: lr..-l Ajtó: 

-l

1.3 Bejegyző határozat száma: m. ffi . FTo li1-obn/E9l,il9l / EE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:
ffirffi,'l1TO]TTT]
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: Jankovics Györgyi

uee gtü n k *laptolÉk*nyaéget szo|
fuléban a fguvgs*tóvédglmi ismr

an:íryi furrás*i l*nyq*bcn minimálisra agökkentek. 2*l]"2
feléban a fcgy*sutóvédglmi ismerettarjesxtésre j*ltntÉs íigyelmet ftrdítp,tfirnk, lsmeretterjesut#i cikkek
elent*iÉse, mqyÉi fogyasrtóvéd+lmi fulelősök és fcgy*sztár*delmi irodiáink munlcaliártain*k

késeítése, kluftveretök, fugyasztóvédelmi *ltivisták kópzése, nyugdíjx kluhok ulgtágának táiáko,zBr*sa.
orsz*gos pr§gFam {lculturáis, h*gyományórz$, spori ás egésesfuv€d$} mind&ssuwen 45.oo íő j*rulr
zá az idásck ktizÉlzétét javító programjaink |*b+nyslításáhcz. A sxékház infprmatik*i taníclyám*i,
mint a,25 íót f§gl*lksltntó §aenier Örömtán* Klub saintén a saövetaég saah*didőo programjain*k tárát
ilagltott€t. Gogdszulk a Generációnk magazin révón * nyrugdíjas §ejt$t, üzgmeltgtt{ik idösügyi
l*punlca1 nyugdíjas kedvenmény kártyát sxgnreztünk, nytrgdíjas nemzetközi kap*sel*to|tatápoltlnk.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ő tev.
3.2 Közhaszn ú tevéke nysé g hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályh ely: íogyasztóVédelem 1997. éVi cLV,

3.3

3.4

3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

130000

ltu rá is, eg#szségvédel m i, hagyemányőrző proE ramck
mi ismeretterjmztés

i *kltatÉs

Kitöltő v erzió:2.50.0 Nyomtatv ány v erzió :L.6 N yo mtatva : 2OL3.04.L7 L2.26.L5
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá;i melléklete I PK-I42

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Alapítványi támogatás 10 60c Generációnk magazin nyomdai kiadásol

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

GVH - költségvetési támogatás 1 498 fogyasztóvédelmi ismeretterjesztő plogramoJ

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Minisztériumi támogatás 25a civil szeryezet míiködési kts-inek íedezésér.

közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vagyon kimÜtatása
(összesen) L2348

közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vaovon kamütatása
(mindösszeseÉI L7 44G

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5,1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

szJA LoÁ 5]

5,2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

Minisztériumi támogatás 2 oo[ 25C

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Táncsics Alapítván) 10 6oc

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 2 oo( 10 9o1

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeéen) 2 loc L2399

6. Vezető tisztségviselőknek nyúitott iuttatás

61 Tisztség Élőző év (L) Tárgyév (2)

6,2 Tisztség Előző év (L) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
iuttatás összesen:

szervezet neve:

nek

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyo mtatva: 2OL3.0 4.L7 L2.26.L5



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá 1i melléklete I PK,1,42

4.L Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

szJA LoÁ 5] múködési költségek fedezésére

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Könyv megrendelés/újság eIőfizetés 2 566 \yomdai költségekre és postaköltsé9r(

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Hirdetési bevétele] 815 múködési költségek fedezésért
](özhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznátt Vagyon kimÜtatása
(osszesen) 3 432

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vaqvon kimutatása
(mindösszeseÉ) L7 44í

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyúitott juttatás

51 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

GVH támogatás 10( 1 49É

5,2 Cél szerinti juttatás megnevezése Elozo eV Tárgy év

5,3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kamutatása
(összesen) 10( 1 498

céI szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeóen) 2 Loa L2399

61 Tisztség Előző év (7) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségvise!őknek nyújtott
juttatás össze§en: c

szervezet neve:

Nyugdíjasok Egyesületeinek

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2OL3.04.L7 L2.26.L5
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

4,1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

bérbeadás bevétele 77 múködési költségek fedezésért
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

kedvezmény kártya támo gatás t zot Működési költségek fedezésére

43 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

pályázati program részvétel bevételt 386 rendezvények szeryezést
koznasznu tevekenvseo crdekeben
fel használt vagyon ka mÜtatása
(osszesen) 1 66t

közhasznú tevékenvséo érdekében
fethasznált vaovon Éimütatása
(mindösszeseíi L7 44í

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Ad ato k e ze r forintban. )

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

51 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Gél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeöen) 2 Loc L2399

6.1 Tisztség Előző év (I) Tárgyév (2)

c

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

A. Vezető tisztségviselőknek nyúitott
iuttatás összesen: c

Kitö ltő v erziő :2.50.0 Nyo mtatvány ve rz i ó : 1. 6 Nyomtatva: 2OL3.04.L7 L2.26.L5
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Ad ato k eze r fo ri ntban. )

Alapadatok Előző év (L) rárgyév (2)

B. Éves összes bevétel t5 4o4 18 94f

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőző rendák'ezése szerinti felhásználrásáró! szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapián átutalt összeg 5l

D. Közszolgáltatási bevéte!

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, ilIetve
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] t5 4o4 18 895

H. összes ráfordítás (kiadás) 19 37c L7 257

!. Ebből személyi jellegű ráfordítás 4 013 27Lt
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 114ac 10 06(

K. Adózott eredmény -3 96€ 1 69t

reműködő közérdekű önkéntes
k száma
vséorőlszóló
Íreg-fe!elően)

zoc zo0

Erőfor rás e il átotts ág m utató i Mutató íe,esííése
lgen /Veín

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2y2 > 7.ooo.o0o, - Ft] tr l
ECtv, 32, § (4) b) [K7+K2>=0] ! x
ECtv. 32. § G) c) [(l 7+ l 2 -A7 -A2)/ ( H 7 + H 2)>=o, 2 5] tr tr

T ársad al m i támog atottság m utató i Mutató teljesítése

Ectv.32. § (S) a) [(CL+C2)/(G7+G2) >=0,02] ! B
ECrv.32. § (5) b) KJ7+J2y(HL+H2)>=Q,§] a I
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] a !

szervezet neve:

Nyugdíiasok Egyesületeinek

Kitöltő verziő=2.50.0 NyomtaWány verzió:1.6 N yo mtatva : 2OL3.0 4.L7 L2.26.t5
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

Támogatási program elnevezése:
}ivil sreruglebk működósének émog*ti*sa {HEA}

Támogató megnevezése: {ltÁ

Támogatás forrása:

központi költségvetés B
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: t{}jlÉ.ü6-{}1. - ?o1.3.{lB.3§

Támogatási összeg: 250

- ebből a tárgyévre iutó összeg: 109

- tárgyéVben felhasznált összeg: 19o

- tárgyévben folyósított összeg:
25o

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 55

Dologi 54

,Felhalmozási

osszesen: 109

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A saövetség körponti irod4ának működési költs*g*ire {bér és bérleti díj}

s programok bemutatása
*l!l elo§ Az futében aíogy*satóvédglmi ismerett*rjesztésre j+lent{ís figyelmet furdítottunk. lsmeretierjesató cikkek
negjelentetése, m€g)r€i fugymztóvÉdelmi fele!ösök és fuqyasatov#elmi irodánk munlcatárs*inak fellészíÉse,
rIubvezetők, fogy*szíónrédelmi *lcivisták képzóse, nyugdíjas klubok lryúgáLnak táiéko*tatása- llt orszfuos plogrym,kultlrális, sport és eEészCégvéd$} mind§s,saqs*n 4§{X} íö j*rult hozrá ar idösek köz€rrdÉtjanító
rrogr*mj*i oi. n s,zéttrácE intármatikai ta,nfoty*m*i, val*mint a 25 föi ícg!*lkcatató Seenior Órömténc
(uE seintén a§Estr€tség sz*b*did$s programj*in*k tárát grod*gíto,na. §,ondgltuk * &nerfuiónk m4azin rétÉn a
ryugdíjas ffijtói" üzem*ltettílk idősttgyi honl*punkat nyugdijas kadvezmény k*lwa, szenrgztünk, nptgdíjas
remzgtköz i k*rcsalmekd áeolfir n k.

szervezet neve:

Országos

Kitöltő vefziói2.50.0 NyomtaWány verzió:1.5 Nyo mtatva: 2Ot3.0 4.L7 L2.26.L5
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet __ _ |

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá 3i melléklete I PK-I42

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: @yxsztóvéd+l m i ismeretterjesztő tevékeny@ támogai*sa

Támogató megnevezése: 3vl.*

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

B

!
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: t*lá.fle.*8-ffi l"i!.ffi . 15.

Támogatási összeg: [ 5oo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 498

- tárgyéVben felhasznált összeg: 1 498

- tárgyévben folyósított összeg:
1 5oo

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő E
Tárgyévben feIhasznált összeg részletezése jogcímenként

. Személyi 15o

Dologi L34a

Felhalmozási

osszesen: 1 498

Támogatás tárgyévi íelhasznáIásának szöveges bemutatása:

A t*mog*tás ös*cgének egy ré§Eét bÉr kiíiretésére hroenált* fel a s*övetség, a nagxnobb résce rendezvények
linansxírozáséfathÚBi@hérle! elödái tiszmleÉíj, ollátfu, utiköltség} h*sználék ful.

k és programol( bemutatasa

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyo mtatva: 2OL3.0 4.L7 L2,26.16
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá;i melléklete I vx-t+Z

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
3ener*ción k rnryaz i n nys.mdai kiadás*i n*k támogxtása

Támogató megnevezése: l"áncsi*s Al*pífuány

. Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás

más gazdálkodó

q
B

Támogatás időtartama: i§]Le.ül".ol"-E{lffl.ffi .ffi

Támogatási összeg: 3 0oo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 3 ooo

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 ooo

- tárgyévben folyósított összeg:
3 ooo

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi
3 ooo

Felhalmozási

összesen: 3 ooo

Támo gatás tárgyévi felhaszná|ásának szöveges bem utatása:
\ lámogai*s teljes össeegéta&neráeiónk maq*zin n3lomd*,i +löéllításá.ve| k*pcs+latgs kö|tségek fedex€sére
rasxnálta teI a sa§vetség.

Aziiz!etlévbenVé9zettfÓbbteVékenységekésprogra

Országos

K itöltő v erziő :2.50.0 Nyo mtatvány ve rzi ó : 1. 6 Nyo mtatva: 2073.0 4.I7 t2.26.16



dfb

ffi
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá 1i melléklete I PK-1.42

Támogatási program elnevezése:
3ener*ción k mq*z in nysmdai ki*d*sai n*k támoE*tása

Támogató megnevezése: íán*sigs Él*pítvány

Támogatás forrása:

központi költségvetés

ön kormányzati költségvetés

!
!

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó m

Támogatás időtartama: *[t-t.$7.cl-§ol,B.a.t. 1§.

Támogatási összeg: 3 600

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 3 600

- tárgyéVben felhasznált összeg: 3 600

- tárgyévben folyósított összeg:
3 600

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendő ts

Tárgyévben felhasznált összeg részIetezése jogcímenként

Személyi

Dologi 3 600

Felhalmozási

összesen: 3 600

Támogatás tárgyévi fe!használásának szöveges bemutatása:

I telj€§ *seeget a mqaain nyomdá ktilt@ein+k fuer€sére h*sxnálte a sxiiuets@.

@ tevérenységek és programol( bemutatasa

szervezet neve:

szövetsége

Kitö ltő v erzió :2.50.0 Nyo mtatvány verz i ó : 1. 6 Nyomtatva: 2o73.o4.I7 t2.26.16
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A kettős könywitelt vezető egyéb szerveze_t __ _ |

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá 1i melléklete I PK,I42

Támogatási program elnevezése:
A §zffirct#g mülÉdési k$ltségeinek ü*mcgdás*

Támogató megnevezése: |'áncsics Alapíhrány

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás

más gazdálkodó
!
B

Támogatás időtartama: &}1E. 1"2. la-eol4.ol' 1§.

Támogatási összeg: 8 ooo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 919

- tárgyévben felhasznált összeg: 919

- tárgyévben folyósított összeg:
4 ooo

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő 
D0

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 30o

Dologi 619

Felhalmozási

osszesen: 919

Támogatás tárgyévi fe!használásának szöveges bemutatása:

bérek illettre járu!ékok, és *gyéb m hasxnáiafel.

szervezet neve:

s

Kitöltő verzió : 2.50.0 Nyomtatvány verzió : 1.6 Nyomtatva: 2oL3.o4.L7 L2.26.L6



Adószám:
Törvényszék:
Bej egyző határ ozat száma:
Nyilvántartási szám:

19025276-2-42
01 Fővárosi Törvényszék
01 PK 60,10611989ll
0Il0Il106

Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége
1074 Budapest, Szövetség utca 9 A fsz l

a kettős könywitelt vezető egyéb szervezetek részére
(4.melléklet)

A mérleg fordulónapja: 2012, december 31.

Budapest, 2013, mrárcius 04.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
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NYOSZ (}]rJ;il: j
Adószám: 19025276-2-42
Bejegyző határozat száma: 01 PK 60.106l 1989 l l
Nyilvántartási sziá,m: 0l/0l/106

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könywitelt yezető egyéb szervezetekrészére (4.melléklet)
A mérleg fordulónapja: 2012. december 3l.

01. A. Befektetett eszközök 37 800

02 I. Immateriális javak 0 I12
03 II. Tárgyi eszközök 37 800 37 242

04 Ill.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

05. 668 3 230

06. I. Készletek 0 0

07 [I. Követelések |94 260
08 III.Ertékpapírok 0 0

09. IV. Pénzeszközök 474 2 970

10. 0 0

11. 38 468 40 584

12,. D. Saját tőke 39 611

13 I. Induló tőke / Jegyzett tóke 0 0

14. II. Tőkeválto zás / Eredmény 41 882 37 916
l5 III.Lekötött tartalék 0 0

I6 IV. Ertéketési tartalék 0 0

l7. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznű tevékenységből) - 533 4 7I2
l8. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -3 433 -3 0l7
19. E. CéItartalékok 0

20. F'. Kötelezettségek 973
2I I. Hátrasorolt köteIezettségek 0 0

22. II. Hosszú lejáratu kötelezettségek 0 0

23. III.Rövid lej áratu kötelezettségek 552 973
24. 0 0

,t1
40 58



Adószám:
Törvényszék:
Bej egyző határ ozat száma:
Nyilvántartási szám:

19025276-2-42
01 Fővárosi Törvényszék
01 PK 60,10611989ll
01l0Il106

Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége
1074 Budapest, Szövetség utca 9 A fsz l

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
a kettős könywitelt vezető egyéb szeryezet részére

(5. melléklet)

,,

Beszámolási időszak: 2012. jamár 0L - 2012. december 31.

Budapest, 2013. március 04,

A i-ilzz*tct at{iitclk ki}n

Cqóga,d/ú. oL ryT O

A gardirilrldó ktlpl,
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%
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NYosz oldal] ?Adószám: 19025216-242
Bejeg)]"ÁháÁíozal lzéLaü': 0l PK60.106/l989n
Nyilvántaítá§iszám: 0l/0l/106

Egytzerísít tt bBrímoló er€ilnéüykiúütrtfur r kettói |ónywitclt vezetó €gyéb 3rervez€t ré§zér. (5. m€ élílet)
Besárnolá§i idószak 2012. jaíüáT 0l , - 2012, decembeí 3 l .

::
Vál lalkozási tevékenység
El z év Tárgyév

l Ertékesítés nettó árbevétele 0 420 4 457 4 l74 4 457 4 594

2 Aktivált saj át telj esítmények értéke 0 0 0 0 0 0

J Egyéb bevételek l0 947 14 35l 0 0 l0 947 I4 35l
ebb l: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 322 273 0 0 322 273

- támogatások l0 625 13 73l 0 0 l0 625 13 731

4 Pénziigyi miiveletek bevételei 0 l 0 0 0 l

tl Rendkíviili bevételek 0 0 0 0 0 0

ebbcil: - alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0

- támogatások 0 01 0 0 0 0

!á, Összes bevétel (1+-2+3+4+ ) .''.,
|| 1 941: 1477.2 4 457 4;,t14 15 4n4 lE94,6

ebb l: - k<izhasznri tevékenység bevételei l0 947 |4 772 0 0 l0 947 ,, 14 772

6 Anyagj ellegti ráfordítások 6 885 6 669 7 890 7 l9l 14 7,7 5 13 860

7 Személyi j ellegii ráfordítások 4 0l3 2718 0 0 4 0l3 2718
ebb l: vezet tiszségvisel kjuttatásai 0 0 0 0 0 0

t! Ertékcsrjkkenési leírás 582 468 0 0 582 468

9 Egyéb ráfordítások 0 55 0 0 0 55

10. P érwngyi mtiveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0

l l. Rendkíviili ráfordítások 0 150 0 0 0 l50

[9. qryeráfrlqtás (6+7+8+9+1ú+1 1) 11 4'8,0, 10 060 7 890 7 L91 19 370 t7 251
ebb l: - kózhasznri tevékenység ráfordításai ll 480 100601 0 0 ll480 l0 060

C. Adóeá*'elótti eredmény (A-B) _ 533 47|2 -3 43i -3 017 _3 966 1 695

lf? Adófizetési kcitelezettség 0 0 0 0 0 0

A |rl,izriiti:11- xil:li(}k tiiiti_y\]*.,jz-t ,ílait,el tliltcltnclr;.:liri*i:lai;,tr:;

; l ]. i,{,, -.-,.1,,._.,.,



lüO§Z Oldn:: 3
A.ü",ám: 19o25276-aÁ2
Beiegr7Á haljtroz^rszáarÁ: 0l PK 60.10ó/l989/l
Nyilvántaításisám: ol/olnoó

E§lzerí t€tt b..zámoló €rcdEéryldmut.tfu. r kettó3 köíywit lt v.r.t6 es/éb lz€rv.zét réluér€ (5. D€ ékl€t)
Beszíít olá§i idö§zsL 20l2. jaüuár 01. - 2012. december 3 l.

::,,,

D4. ,,ffi*, !,: ,*elt -3 0l7 ,, -$'9 $
l3. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0 0 0

E
li.:

- tjs -3 0í?

Tájékoztató adatok

A. K zponti k<iltségvetési támogaás 0 I 748 0 0 0 I 748

B. Helyi tinkormányzati k ltségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyrijtott
támogatás

0 0 0 0 0 0

D. Normatív támogatás 0 0 0 0 0 0

E. A személyi jtivedelamadó meghatározott részének adózó rendelkexs'é szerinti
felhasználásáról szóló |996. éví CXXU. t<irvény alapjánkiutalt sszeg

0 5l 0 0 0 5l

F. Ki5zszolgáltaási bevétel 0 0 0 0 0 0

A kfizzótett iritll.t<lh kórrvr,vizs .lrlittial tiitie_ccn{:k aláiárrrasztva,

I I:,slio lr*ilr*tl



Adószám:
Törvényszék:
B ej egy ző határ ozat száma :

Nyilvántartási szám:

19025276-2-42
01 Fővárosi Törvényszék
01 PK 60.10611989/l
0Ilou106

Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége
1074 Budapest, Szövetségutca 9 A fsz 1

Közhasznú s á gi m ellé klet

2012
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

1. Az idősek anyagi biztonságát szolgáló tevékenységünk:
Az idén 25. éves fennállását ünneplő szervezetiink alalptevékenységet szolgáló háttere-az előző éveldtez

hasonlóan- tovább szűkült, anyagi forrásai lényegében a minimálisra csökkentek. Mindezekhatására2012
évben alaptevékenységünk formájában és tartalmában lényeges változás volt tapasztalható.
20l2-ben tovább romlott a civil szervezetek anyagi támogatásának feltételrendszere, Az űj NEAtípusú
páIyázati források többségéből kiszorultunk- mint szövetésg nem is pályázhaítunk-, és számos más (p1. uniós)
páIyázaton sem indulhattunk ezen státusunk okán. A korábbi -több milliós nyertes -pályázati forrásaink
lényegében a 250.000 Ft.-os működési kiadásokat szolgáló forrásra szűkültek. Hasonló he|yzetbe kerültek
lénye gében a tagszerv ezetink i s -ritka kivételtő l eltekintve.
20 1 2 sem hozott áttörést az idóseket érintö j ogszabályok megalkotásának folyamatában való közreműködésiink
terén. Az Idősügyi Tanács munkájában, sem egyéb, jogszabáIly'. előkészítő munkafolyamatban nem tartott
igényt a hatalom a partneri közreműködésünkre. Javaslataink, közeledési szándékaink'Jó esetben" vissáang
nélkül maradtak, de voltak a szervezeteink legitimáltságát is megkérdőjelező viszont válaszok
megkereséseinkre ( Lázár levél).
Mindezek mellett némileg megnyugtatták tagságunkat a nyugdíjak reálérékének megőrzésére tett intézkedések,
még ha ebben a szövetség javaslataira nem is támaszkodott a kormány ( pl. nyugdíjas fogyasztói kosár).
2012. első felévben - a 20l1.-es anyagi forrásoknak köszönhetően- érdekvédelmi munkánk egyik jelentős
szeletére, a FOGYASZTÓVEDELMI ISMERETTERJESZTÉSRE jel.entős figyelmet fordítottunk.
Ismeretterjesáő . cikkek megjelentetése, MEGYEI FOGYASZTOVEDELMI FLELELOSOK
ES FOGYASZTOVEDELMI IRODAINK MLINKATARSAINAK FELKESZITESE, KLUBVEZETOK,
FOGYASZTÓVBOBLUI AKTIVISTÁK KEPZBSB, NYUGDÍJAS KLUBOK TAGSÁGÁNAK
rÁrÉrOZrATÁSA- ezekaprogramelemekbiztosították, hogy szövetségünktagszervezeteinektagsága széles
körben részese lehetett a korábban kiemelkedóen közhasznú jogállásunkat megalapoző tevékenységünk
eredményeinek.
A kialakult társadalmi-gazdasági körülmények között rá kellett jönnünk, hogy az anyagi biztonságot segítő
érdekvédelmi törekvéseinknek új iránf, új tartalmat kell keresnünk. Az elmúlt évben eljutottunk arra
a felismerésre, hogy az adott piaci feltételek, viszonyok mellett a piaci szereplók kölcsönös érdekeltségével
megatalálhatók,az idősek vásárlői terhelését enyhítő, új szení megoldások.
A NYOSZ KARTYA- MINT VASARLOI KARTYA -elterjesztését szolgáló kezdeményezéstink terén
egyelőre szolid eredményekről számolhatunk be, azonban 2012 őszén tett intézkedéseink hatására jelentős
előrehaladást remélhetünk.
A szövetség a fent váIzolt anyagi neházségeinek áthidalására önálló -központi- programszervezésekkel,
gazdálkodási tevékenyégének gazdagitásáva| ( költségtérítéses tanfolyamok, rendezvények,
hírdetésszervezés, szponzorok felkutatása stb.) reagált, melyenk révén az anyagiakban szűkös esáendő
alaptevékenysége finonszírozató volt,

2. Testi, lelki, szellemi jóközérzetet szolgáló programjaink:
E helyen azűgynevezett szabadidós rendezvényeinkről számolunk be. Kiemeljük érdekvédelmi filozófiánkat,
mely szerint az anyagi biztonság prioritása mellett az é|etminőséget gazdagitő szabadidős közösségi
rendezvényekisfontos szerpetjátszanakazérdekvédelmimunkánkban.EzaszemléletnemcsakaNYOSZ-nak,
hanem atagszervezeteinknek, valamint ahozzájuk -mint emyőszervezetekhez -tartoző több mint másfélezer
klubközösségnek is sajátja. A megyei, helyi közösségek a szabadidős programjaikat lényegében önállóan
szervezlk, ám ezeknek irányt, tartalmat adnak a NYOSZ kezdeményezései, nagyrendezvényei.
Különös hangsúllyal említjük, hogy a fent jelzett "válság" ellenére minden tervezett rendezvényünket, sok
éves hagyományt továbbvívő programunkat 20l2-ben is meg tudtuk őrizni, sőt gyarapítani is tudtuk, Tettíik
ezt oly módon, hogy a rendezvények finanszírozására lényegében nem volt központi forrás, igy az azok
szervezését vállaló tagszervezetek nem csak szervezési kapacitásukat, henem olykor anyagi
á|dozatvá||alásukat, helyi pénzngyi források felkutatását is hozzárendelték a közössgéi céljaink
megvalósításához. Ugyancsak dícséretes a rendezvényekrésztvevőinek, közönségének anyagi teher vállalása,
hiszen lényegében elfogadottá vált a programókhoz kötődő szerény nevezési díj, belépőjegy.

3.Nyugdíjas sajtó
A Generációkmagazin- melynek gozdozását és előfizetői körének szervezését is ellátjuk- szövetségünk média

I(özhasznúsási ínetl.ékletNYo§z
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megjelenéseink legnagyobb táíháLza, Havonta min. 16 oldalon adjuk közre a szeívezeti eseményeinket
bemutató, érdekvédő gondolatainkat, művészi igénnyel megformált irodalmi írásokat, egyéni/közösségi
problémákat feltáró, vagy csak egyszerűen szőrakoztatő sorainkat. Az előftzetőink köre SYo-al gyarapodott
az előző évhez képest.

4. Nemzetközi kapcsolatok
A NYOSZ nemzetközi kapcsolatait a korábbi években hármas tagozódás jellemeze: európai együttműködések,
szomszédos országok nyugdíjas mozgalma, kálpát-medencei idős közösségek. Ez a kapcsolati struktura
j ellemezte a 20l2.-es együttműködésünket is.
ANYOSZ figyelemmel kísérte a kontinensünk idős mozga|mát, a generációnkat érintő távlatos gondolkodást,
Ennek legfőbb f,óruma az European Senior Organisation (ESO) uniós kotődésű nemzetközi szervezet,
amelyben elfoglalt vezető helyünk is tiikrözi a szövetség és az ebben folyó munka elismerését.
A NYOSZ, mint országos szervezet, szomszédos partneri együttműködést az osárák és a szlovák nyugíjas
mozgalommal tartott fenn. Idén ennek keretében kétoldalú vezető eszmecserékre, valamint közös pá|yázati
együttműködésre ( Grundtvig-sajnos nem nyert) került sor.
2012 év nagy veszteségnek tartjuk, hogy -anyagiak hiányában- a korábbi években megszokott kárpát-medencei
magyar nyudgíjas közösségeket érintő kapcsolataink idén nem tartogattak jeles eseménf, sajnos, az évenkénti
konferenciára idén nem kerülhetett sor.

2. Közhasznú tevékeny§égek b emutatása

Erdekképviselet, fogyasztóvédelem, kulturális tev.

2.1. Erdekképviselet, fogyasztóvédelem, kultúrális tev.

Közhasznú tevékenység megrtevezése ;

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

www.nyosz.hu

Közhasznú tevékenység célcsoportj a: Nyugdíjasok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

l . Kulfurális, egészségvédelmi, hagyományörző tevékenység.
2. F ogyasztővédelmi ismeretterj esztés
3. Informatikai oktatás
4. Könyvkiadás

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Alapítványi Trfunogatás l0 600 Generációk mag. nyomdai kiadásaira míiködési
kiadások

GVH költségvetési támogatás L 498 Fogyasztóvédelmi ismeretterjesztési programok

Minisztériumi támogatás 250 Működési ktg-ekre

SzjaI% 5l Működési ktg-ekre

Könyv/magazin előfi zetés 2 566 Nyomdai ktg. + posta ktg.

Hírdetési bevételek 8l5 Miiködési ktg.-ek

Bérbeadás bevétele

Kártyatámogatás

79

| 20I

Mtiködési ktg.-ek

Működési ktg.-ek

NYosZ I{tizhasntús€f: 1691li{$1et



4. Cél szerinti juttatások kimutatása

5. Y ezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

ó. Közhaszrrú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

üld;tl: 4

P ály ázati részvétel bevételei 386 Rendezvények szervezése

o§§tü§eni 17 446

il: Alapadatok (1000HUn

B. Eves összes bevétel 15 4o4 18 946

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adőző rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996, éví CXXU. trv. alapján átutalt Bsszeg

0 5l

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió stnrkturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyujtott
támogatás

0 0

G. Konigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 15 404 l8 895

H. Összes ráfordítás (kiadas) 19 37o |7 251

ebből:

I. Személyi jellegti kiadás 4 0l3 2718
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 11 480 l0 060

K. Adózott eredmény -3 966 I 695

L. A szervezet munkájában közremiiködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdelci önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

200 200

7 . Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Közhá§zííúsági rnellét-let



(}lrlz}: j

,Ei_$f,oryár-ellá

Ectv . 32.par .(a) a) [(B l +B 2) l 2 > l .O00.000,-Ft] x I7 I75

Ectv. 32.par.(4) b) [Kl+K2 >: 0] x
x

-2 27l
Ectv . 32,par,(a) c) [(I 1 +I2-A l -A2)/(H 1 +H2) >: 0,25l 018
f,&l a4 *|mi támo§atott§ ág m'lltatój
Ectv. 32.par.(5) a) [(C l+C2)l (GI+G2) >: 0,02] x 000
EcN. 32.par,(5) b) [(JI+J2Y(H1 +H2) >: 0,25l X 0.59

Ectv. 32.par.(5) c) [(Ll+L2)l2 >: 10 fől X 200

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékeny§égek és programok bemutatása

A NYOSZ 2012 évben több programot is szervezett. A rendezvények a következők:

01, Országos Nyugdíjas Síbajnokság (Eplény)
02. Auszhiai sítábor ( Vilach-Ausztria)
03, Bakonyi Túra ( Veszprém)
04. Országos Költészeti Szemle ( Szolnok)
05. Országos Nyugdíjas Sprotnapok (Ózd)
06. Nyugdíjas Dalosok és Nótakedvelők Országos Találkozója ( Győr)
07. Országos Szenior Táncfesztivál ( Békés)
0 8. Nyugdij asok Országo s Könnyűzenei Találkozój a ( S al gót ar j án)
09. Nemzetközi Nyugdíj as Horgászverseny (Szerbia, Palicsi Horgásztó)
10, Nyugdíjas SzínjátszókTalá|kozőja ( Eger)
l 1, Országos Nyugdíjas Erdekvédelmi Konferencia ( Bp. Csillebérc)
l2. Nyugdíjas Dalkörök Országos Fesáiválja ( Bp. Csillebérc)
13. Ezüst koszorú Irodalmi Pályázat ( Budapest)

A fenti országos programok többségét felmenó rendszerű, helyi - megyei - regionális válogatók előú,ék meg,
ezze| biztosítva, hogy az adott tevékenység legjobbjai kerüljenek az országos pódiumra. Az események
szervezésében a Generációnk Magazin, és honlapunk i§'Óegített. A fenti 13 országos program mintegy 3000
résztvevője mellett az előkészítő/válogató jellegű eseményeken több mint l000 fo aktív
résztvevővel-érdeklődővel számolhattunk, továbbá önkéntes szervezőként, segítő közremúködőként további
500 fő - mindösszesen 4500 fő- a munkájával, érdeklődésével járulthozzá az idősek közösségi kohézióját
erősítő, a személyes közérzehlk javítását szol gáló pro gramj aink lebonyolításához.

A NYOSZ szélrház központi 3*40 órás informatikai tanfolyamai, valamint a szél<házban heti redszerességgel
működő, mintegy 25 főt foglalkoztató Szenior Örömtánc Klub szintén a szövetség szabadidős programjainak
tárát gazdagitotta.

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. Civil szervezetek működésének támogatása

Támogatási program elnevezése; Civil szervezetek működésének támogatása

Támogató megnevezése: KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés x
önkormányzati költsé gvetés

Kozhasznúbági iuell
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nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2012.06.0l.-20 l 3,03.30

Tátnogatás összege ( l 000HUF) 250

-ebből a tárgyéwe jutó összeg: l09

-tárgyévben felhasznált összeg: 109

-tárgyévben folyósított összeg: 250

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő x
Tárgyévben felhaszrrált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 55

Dologi: 54

Felhalmozási:

összesen: l09

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatást a Szövetség központi irodájának működési ktg-eire ( bérleti díj illetve bér).

8.2.2. Fo gyasztóvédelmi ismeretterj esztő támogatás

Támogatás tárgyévi felhasználásának §zövege§ bemutatása

A támogatás összegének egy részét a bér kifizetésére hasznáIta fel a Szövetség. A nagyobb részét
a rendezvények szervezésére használta fel.

8.2.3. Generációk magazin nyomdai kiadásra kapott támogatás

] i:,}:ii, ;rrll:_:1,1it:t i

Támogatási progíam elnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretterjesztő támogatás

Támogató megaevezése: GvH
Támogatas forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költsé gvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2012.02.z8.-20 l 2. 06. l 5.

Támogatás összege (l000HUF) l,500

-ebből a tárgyévre jutó összeg: |,497

-tárgyéíiben felhasznált összeg: 1,497

-tárgyévben folyósított összeg: 1,500

Támogaás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg tész|etezése
jogcímenként:

Személyi: 150

Dologi: 1,348

Felhalmozási:

Osszesen: 1,498



Generációk magazin nyomdai kiadásra kapott
támogatás

központi költségvetés

önkormányzati költsé gvetés

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Felhalmozási:

összesen:

fil<l*i: 7

Támogatási program elnevezése:

nemzetközi forrás

rnís gazdálkodó

Támogatás időtartama: 20 l 2.0 1.0 l .-2012.06.30.

Támogatás összege (l000HUF) 3,000

3,000

-tárgyévben felhasznált összeg: 3,000

-tárgyévben folyósított összeg: 3,000

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás összegét a Generációk magazin előállításával kapcsolatos nyomdai költségek fedezetére
használta fel a Szövetség.

8.2.4. Generációk nyomdai kiadására kapott támogatás

Támogatási progíam elnevezése :

Támogató megnevezése:
! Generációk nyomdai kiadására kapott támogatás

Táncsics Alapítvány

Támogatás forrása; (X-el jelölve)

önkorrrnnyzati költsé gvetés

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szövege§ bemutatása

Az összes támogatást a nyomdai költségek fedezésére használta fel a Szövetség.

Támogatás összege (1000HUF)

2012.0,7 .0l.-20 l 3.0 1. 1 5

-ebből a tárgyéwe jutó összeg: 3,600

3,600

3,600

-tárgyévben felhasznált összeg:

-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

tl l



Tá.Lrnogatási program elnevezése : A NYOSZ míiködésének ktg-eire kapott
támogatás

Támogató megnevezése: Táncsics Alapítvany

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költsé gvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó x
Tá.Lrnogatás időtartama; 2012.12.18-20 1 4.0 1. l 5.

TáLrnogatás összege ( 1 000HUF) 8,000

-ebből a tárgyéwe jutó összeg: 919

-targyévben felhasznált összeg: 919

{árgyévben folyósított összeg: 4,000

Támogaás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X
Targyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 300

Dologi: 6l9
Felhalmozási:

Osszesen: 919

í,}td*l: 8

8.2.5. A NYOSZ működésének ktg-eire kapott támogatás

T ámogatás tárgyéü felh aszn álás án ak szöve ge§ b emutatás a

A támogatást a NYOSZ a bérleti díjalq bérek illetve annak járulékaira, működési ktg-ekre használta fel.

Körhá§airis ági mélléktetNYö§Z ,

|)síir: pi"ugrtrn1


