
Az elyszer_es kii_nywitelt vez,et6 egy6b szervezet
egyszeriisftett beszdmoloja es ki,zhas7i,iiagi -.ll6klet PK-1.4L

ell6klet) az aliibbiak kciziil melyikre

Szervezet neve:

Szervezet sz6khrelye:

rr6nyit6sz6m 
MEE Telepules:

Kozterrilet nel'e:

Hazsz6m:
F-] t-6ncs6haz:

Kge

Ajt6:

Jogi szem6ly sizervezeti egys6g neve:

Jogi szem6ly sizervezeti egys6g sz6khelye:
rr6nyit6szdm 

t][|
Telepul6s:

Kozterulet neve:

HAzszdm'. t-l L6ncs6haz' [---_l
I

Ajto

Nyilvantartasi :;z:6m I
(Jogi szemdly s;zervezeti egys6g eset6ben: "Anyaszeruezet")

Bejegyz6 hat6.rozat sz6ma:
(J o g i sze m 6.ly s;z e rve z e ti. e g ys.e g e se t6 be n :
Jogt szemeilye n)/ilvenft6 hat6rozat szAma)

Szervezet / Jogli szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6.ma:

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g
Kepvrseto.leneK nLeve:

K6pvisel6 aliir,i:;a:

Keltez6s:

Budapest
EEEE-EE-EE

-r!-EE

agyar Ndi Unid Egyesriter

A szervezetet rryrily6pl'rr,6 bir6srig megnevez6se:

101 F6vfrosi I'iirvdnysz6k

Vdlassza ki, hroqy a beszdmol6 (6s kcizhasznrisilgi

a. Szervezet

b. Jogi szernrlly szervezeti egys6g (szarmaztatott

Tiirgy6v:

mm

Ny.v.:6.5 A nyomtahr6ny papir atapon nem kiildhet6 be! :, 1101 7.03.29 1 0.29.1 4



Az egyszeres kiin
egyszerffsitett besz6n

:elt v,ezet6 egy6b szervezet
a es kOzhasznfsdgi mellekl
ci adatai

PK-141

adatai (akinek az ugyf6lkapurjiin kene

1 F6vdrosi Ttirv6n

Els6 qt6n6v

L6szfti

MEria

/ pogi szem6ly szervezeti egys6g f([bb
&rtor?6s esetdn mesoft _ nem irhat| _ mez6k.)

megjelenit6qe

M-Etr. T{rgy6v:

:6.5 A nyjonrtatviny pa



Az efjyszeres kiinryyilell v_e:zet6 egyeb szerveizetegyszeriisitett beszdniokij a es k,iizhaJii,iiagi -.llt6kl PK-141

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatari

2. T6rgy6vben v6g;zett alapc6l szerinti 6s krizhasznri tev6kenys6gek bemutat6sa

3. Kiizhaszn0 tev6kenys6gek bemutatdsa (tev6kenys6genk6nt)

1.1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezeti egys6g
rranyrroszam, 

L]Lll__ll_l retepijt6s: 
I

HazszAm: f---_l L6pcsdhaz: l---l Emelet: t----lL_tl
1.3 Bejegyz6 / Jogi szem6lly6 nyilv6nit6 haterozat szdma:

1.4 Nyifv6ntartdsi szdm: ("AnyaszeNezet')

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6szdma:

1.6 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g
k6pvisel 5j6ne'k neive :

-E-EE

agyar NGi lUni6 EgyesUtet

usban ismdtelten megrendezriikaz -.niilr)-<-ar-,=6k p6lda6rt6lc[ helytAIISsAr a m
fionunk, ah€l st!'list, caeeE ,5s sminktan*esadd bevcn

ijulds4bain' A FUnkGsdt!{ sz6kelyfrildon triltdttuk, ahsl testvrirszervezeteint<kel erssttr t(ttm[k6ddstinlet, maid jtiniusban nreqren.dezGsre keriilt a &l6,k 6s ar Innariniri rfnrrfi rrnnft

rszdgb,6l, rtlbt] nrlir:r 1*0 szekdrtS vett r6szt. Az rinn*pek kr}zel

cii.nk 8O

3.1 Kdzhasznd tev6kenys6g megnevez6se:

3'2 Kdzhasznf terr6ke nys6g hez kapcsol6d6 kcizfef adat, jogsz:rbiilyhely :

3.3 Kiizhaszn f tev6kenys6g c6lcsoportja:

3.4 Kdzhasznf tev6kenys6gb6l r6szesUl6k l6tsz6ma:
3.5 Kcizhasznu tev6kenys6g fdbb eredm6nyei:

1991. 6vi XX.tairv6hy 1215

rcs p€lelatfr esem€ny megsz ez€se. G yenj/Hl
NGk Nemzetkozi napja megszeRtez€se. l€rdcsonyi adc,me,flygyujt€s 6s k6szir€s 

"u***.

Ny.v.:6.5 A nyomtatvAny papir alapon nem kaildhet6 bet i t1017.03.29 10.29.15



Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g

e gvs z e rti rs f te tt b e s z d m o l o j i er;. k d;i,"" ; ;i;Iffi ,.n e kre te PK -t 41

Ndi Uni6 fgyesuta

Egyszer(sitett bresz6molo rffiZ
(Adatok ezer fo,,intban )

Vallalkozdsi tevekenyseg

Taj6koztato adatok

,q. Kozponti ko[:seqvetdsi
[amogatas

r:bb5l:
- normatfv tdmor;atd:;

B Helyi onkorm,in ati
l.iottsegvetesitdrno .tds

C Az Eur6pai Urri6 srrukturdlis
atapj.atbol illetve a Kohezios
AlapDot nyujtotr tamocates

E A jovedelamad6
meq t reszenek adozo
l9n9 sze,rinti felhasznZ
ldsdrot szoto f 99r;. evi-CXXVf ,rorveny alapjan kiutalt osszeg

F Kozszolgdltatairsi beverer

9 Vegleges penzbevdtetekbcll
elszamott bevetel,lkbcil ak6z_ '

nasznu tevekenyseg bev6tele

kiadiisokbol.
isokbol a koz_
eg 6rdek6ben
as, rdfordit6s

add:;okb6l.
sokb6l a
fordirds

, 5',?u03. Xitutci 
ti sz ts 6s vi se | 5k

Az adatok konyvvi.zsgdlattal ald vannak tamaszrva,

Kcin ywizs giil6-erad6(

Ny.v.:6.5 A nyomtatviny paplr alapon nem kiildhetci oet
Nyomtatva: 2017.03.29 1 0.29. 1 5



yi.tell v-e1e!6 egyeb szerve:zet
oJa es kdzhasznrisiigi melleklete PK-147

F{rii Uni6 Eglyesiilet

5. C6l szerinti juttatesok kimutat6sa

6. Vezet6 tiszts6g,uisel6knek ny0jtott juttatds

C6l s;zerinti juttatds megnevez6se

\/id6ki n6k Nemzetkiizi napja

C6l s;zerinti juttatds megnevez6se

C6l szerinti jJttatas megnevez6se

C.6l sz erinti juttatilsok kim utatdsa
(osszesen)

C6l sz'Frinti iuttatasok kimutatdsa
(mrnqosszesen)

El6z6 6v (L)

El5z5 eiv (L)

V ezet6 tiszts6gvisel5knek nvfitott
I uttatas (m inrtci;sszesen)

Szefvezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Ny.v.:6.5 A nyomtatv6ny papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva : 2017.03.29 I 0.29.1 s



Az egyszeres ktinywitert vezetri egyeb szervr:zete gysze.i sfte tt b eszii nior,iJ i us'kozh aszn us d gi nre, 6kr erre PK-141

B. Eves iisszes bev6tel

C. A szem6lv
ad6z6 rende,l 1a 6sz6nek az
1996. 6v, cxxr sz6lo1996' 6vi cXxr' '. rv, vsrv dtaotan.r,,r-r+ ^^^- 

sry drapjan atutalt 6sszeg

D. Kcizszol galtat:isi bev6tel

EI6z5 6v (r) TArgy6v (2)

E. Norm;rtiv t6rnogat6s

F. Az Eur6pai L
a Koh6zi,id Ala :ve

G. Korrigdlt ber

H. Osszer; rdfor

Mutato lelj,=sitese

7' Kdzhaszn rj jo g6ile"mrg";il",6k;

l. Ebb5l szem6tyi jeileg( riiforditiis
J. Kcizhas zn,i t,,ueXu,alseffi -a,taJ
K. Tdrgy6vi ererlm6ny

L. A szervezet n

l:",*":ir:i.gg ! 3:lg :es
(a k6z6rttekii cin
)oos. e"i i-iii,, Ys6grt5l s.zol6

megfelelden)

E r5fo r 16.:; e I I dtottsag m utat6i

Ectv (a) a) ,r(81+82)/2 > 1 000.000, - Ftl

Ectv (4) b) [Kt+t42>=111

ECIV, s2. 5 (4) c) U1+t2-A1-t\2)/(H1+H2)>=0,251

T tirsad al m i tAm og atottsilg m u tat6i
Ectv s2. 9 15) a) [(C1+C2y((3L+c2S >=0,021

Ectv JZ g (5) b) [(J J.+t21161.1 1*H 2)>=6, 51

Ectv 32 5 (5) c) [{Lt+tz;12r- to t-t

J

J

32

JZ

(Adatok eze r forintban. )

Ny.v.:6.5 A nyomtatviiny papir alapon nu, ffitonut6lUl
Nyomtatva: 2,01 7.03.2g 1 0.2g.1 s



Az e$yszeres kiinyrvitelt vezlet6 egy6b szervezet
egyszeriisftett besz6mol6ja 6s ktizhasTfiniag-i -.lleklete

Szervezet / Jogi s;zem6l1y szervezeti egys6g neve:

PK-141

Egyszerfisitett be eredm6ny-levezet6se
(Acl ato k eze r fo rintban.)

A. V6gleges p6nzbev6telek,
elszamolt bev6telek (l+ll)

l. P6nz.Ligyileg rendezett
Devetetek

ll. P6nzbev6telt nem ielert6
bev6telek

B. V6gleges p6nzl<iad6sok,
elszamolt raford ft6sok
(lll+lY+Y*Y,;

lll. Raforditdsk6nt
6rv6nyesithet6 kiaddsok

lV. R6fordft6st ielerrtS
eszkozvdltoz6s-ok

V. Rdforditdst ielenrtS
elszdmoldsok-

Vl. R6fordftAsk6nt nem
6rv6nyesithet5 kiaddsok

8t, il-Vguu"' 
P6nz Li glYi ererJ m6nY

D. Nem p6nzben reralizdlt
eredm6ny (ll-lV-V)

E. Ad6zds el6tti ererdm6n'r
(l+ll)-(lll+tV+\0

F. Fizetend6 tdrsasdgi ad5

G. Targy6vi eredmtiny (E-F)

Ny.v.:6.5 A nyomtiatv6ny papir dtapon nem kUldhet6 bel Nyomtatva: :201 7.03.29 1 0.29.1 5



Az ely_szeres kiin,fwitelt vezetti egy6b szervezet,egyszeriisftett beszdnroloja es kiizhasZirus6gj m,elt6t<tete: PK-141

N0i Unio Egyesritet

SUervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys69

Az egyszer(isitett besz6mol6 m6rlege
(Adiztok ezer forintban )

TArgyev

ESZK0zoK lnrrivAx;
A. Beferktetetteszkozok

l. Inrmateri6lis javak

ll. Tdrgyieszkozok

lll 13efektetett penzUgyi eszk6zok

B, Forgdeszkozok

ll. Kovetelesek

lll, Ert6kpapirok

lV. Penzeszkozok

ESZKOZOR. OSSZESEN

FORRASOK (PASSZIVAK)

C. Saj6t tdke

l. Indul6 16ke/jegyzett t6ke

I l. TrSkevdltozds/eredm6ny

lll. Lekot6rt rartal6k

lV 1arqyevi eredm6ny ataprevet EnvsEoEc;t
(Kozn asznu tevekenys69bcil)

V. Tiirgy6vi erdemdny vdllalkozdsi tev6keny,segbcil

Celtartal6kok

I Hosszrj lejarat[ kotelezettseoek

ll. ROvid lejdratri korelezetts6qek

oRRASoK OSSZESEN

Ny .:6.5 A nyorntatvany papir alapon nem ka.ildhet6 bel
Nyomtatv,a : 2011.03.29 1 0.29.1 4


