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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

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

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 2 0 0 0 0 4 6 9 2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.04 22.53.52



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 6

1 0 6 4 Budapest

Vörösmarty utca

47/A

    

0 1 0 2 0 0 0 0 4 6 9

1 1 P k 6 0 6 1 6  1 9 8 9 0 1

1 9 0 0 2 4 7 1 2 4 2

Hargitai Miklós

Budapest 2 0 1 7 0 5 2 9

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.04 22.53.53



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1 461 284 1 435 353

75 75

1 460 279 1 434 348

930 930

5 497 8 044

668 667

4 172 6 467

657 910

1 282 2 282

1 468 063 1 445 679

1 391 640 1 371 031

149 487 149 487

1 270 735 1 242 152

-25 652 -19 152

-2 930 -1 456

16 481 11 728

4 106 3 979

12 375 7 749

59 942 62 920

1 468 063 1 445 679

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.04 22.53.53



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

47 336 55 454 6 942 5 271 54 278 60 725

40 010 41 813 3 6 40 013 41 819

35 562 37 768 35 562 37 768

4 227 2 133 4 227 2 133

1 9 1 9

87 347 97 276 6 945 5 277 94 292 102 553

87 347 97 276 87 347 97 276

53 498 51 620 5 414 5 075 58 912 56 695

31 278 32 821 2 979 1 472 34 257 34 293

5 910 5 997 470 326 6 380 6 323

25 873 26 325 1 100 75 26 973 26 400

2 325 5 658 370 111 2 695 5 769

25 4 12 37 4

112 999 116 428 9 875 6 733 122 874 123 161

112 999 116 428 112 999 116 428

-25 652 -19 152 -2 930 -1 456 -28 582 -20 608

-25 652 -19 152 -2 930 -1 456 -28 582 -20 608

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.04 22.53.53



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

200 50 200 50

26 36 26 36

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.04 22.53.53



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

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

1 0 6 4 Budapest

Vörösmarty utca

47/A

    

1 1 P k 6 0 6 1 6  1 9 8 9 0 1

0 1 0 2 0 0 0 0 4 6 9

1 9 0 0 2 4 7 1 2 4 2

Hargitai Miklós

kulturális tevékenység ismeretterjesztés

1991. évi XX. tv. 121.§

felnőtt lakosság

2000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.04 22.53.53



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

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

1 0 6 4 Budapest

Vörösmarty utca

47/A

    

1 1 P k 6 0 6 1 6  1 9 8 9 0 1

0 1 0 2 0 0 0 0 4 6 9

1 9 0 0 2 4 7 1 2 4 2

Hargitai Miklós

nevelés, oktatás, képességfejlesztés

2012. évi CLXXXVII tv.

felnőtt lakosság

44

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.04 22.53.53



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

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

1 0 6 4 Budapest

Vörösmarty utca

47/A

    

1 1 P k 6 0 6 1 6  1 9 8 9 0 1

0 1 0 2 0 0 0 0 4 6 9

1 9 0 0 2 4 7 1 2 4 2

Hargitai Miklós

a sajtó szabadságának és sokszínűségének védelme

2010. évi CIV tv. 4. §.

felnőtt lakosság

6000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.04 22.53.53



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

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

1 0 6 4 Budapest

Vörösmarty utca

47/A

    

1 1 P k 6 0 6 1 6  1 9 8 9 0 1

0 1 0 2 0 0 0 0 4 6 9

1 9 0 0 2 4 7 1 2 4 2

Hargitai Miklós

egészségmegőrzés

1997. évi CLIV tv.

médiában dolgozók és családtagjaik

720

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.04 22.53.53



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

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

1 0 6 4 Budapest

Vörösmarty utca

47/A

    

1 1 P k 6 0 6 1 6  1 9 8 9 0 1

0 1 0 2 0 0 0 0 4 6 9

1 9 0 0 2 4 7 1 2 4 2

Hargitai Miklós

emberi állampolgári jogok védelme

alaptörvény I. cikk (1) bekezdése

felnőtt lakosság

1000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.04 22.53.53



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

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

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

elnök 6 380 6 323

6 380 6 323

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.04 22.53.53



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

94 292 102 553

26 36

94 266 102 517

122 874 123 161

34 257 34 293

112 999 116 428

-28 582 -20 608

18 18
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetségének támogatása a Kárpáti Igaz Szó sajtóorgánum kiadására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

34. Magyar Sajtófotó Kiállítás budapesti és vidéki helyszíneken történő megrendezése és lebonyolítása

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft

2016

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.04 22.53.53



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

A MÚOSZ Film és Tévékritikusi szakosztályának a Filmkritikusok Nemzetközi Szervezetében való jelenléte biztosítása A FIPRESCI 2016. évi tagdíjára

Nemzeti Kulturális Alap (NKA)

2016

220 500

220 500

220 500

220 500

220 500

220 500

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.04 22.53.53



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.04 22.53.53



PK-242
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés
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SZT.-Szép Tamás Könyvizsgáló- és Adószakértő Kft
1052 Bp. Váci utca 25

KAMARAI TAG KÖNYWIZSGÁLÓ
Bejegyzésiszám:000315 002454

FÜGG ETLEN KÖNYVVrZSGÁLÓI JBLENTES

A Magyar ÚlsagirOt Országos Szövetsége részére

Vélemény

Elvégeáem a Magyar Úlsagírot orságos Szövetsége 20 l6. évi egyszerűsített éves besámolójanak és közhasznúsági
mellékletének köny"lvizsgáIaát, amely egyszenísített éves beszámoló a2a16. december 31-i fordulónapra készített
mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.445,679 E Ft, az eredmény kimutatásban szereplő
eredmény -20.608 E Ft (veszteség) -, és az us/anezen időpontul végződő iizleti évre vonatkozó eredménykimutatásból.
valamint a sámvitelipolitikajelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó köáasznúsági mellékletből ál|.

Véleményem szerint a mellékelt egyszenisített éves beszámoló megbíáató és valós képet ad a Magyar Ú;sagirot
Országos Szövetsége 2016. december 3l-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint azezen időponttal
végződő éwe vonatkozó jövede|mi helyzeíérőla Magyarországon hatályos, a sámvitelről szóló 2000. évi C, törvénnyel
össáangban a sámviteli törvényben foglaltakkal.

A vélemény alapja

Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könl,wvizsgáIati Standardokkal összhangban és a köny.rivizsgálatra vonatkozó
Magyarorságon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapjrán hajtonam végre. Ezen standardok értelmében

ténnálló felelősségem bővebb leírasát jelentésem.l könlwizsgáló eglszeiísített e,les beszámoló köny1,1lixgfi!g166r1
l, aló fel el (íss ége" szakasla íartalmazza.

Az egyszenisített éves besámoló általam végzett könyr.vizsgálaára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai
követelményeknek megfelelve. fuggetlen vagyok a Szövetségtől, és ugyanezen etikai követelményekkel össáangban
eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könlvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
vé|eményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Magyar Úlsagirot országos Szövetsége 2016. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A
VeZetéS felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival
összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem ,.Vélemény" szakaszábal az egyszerűsített éves beszámolóra
adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem
bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nylJjtó következetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolalban az én felelősségem az egyéb
információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen
ellentmondanak-e az egyszerűsíteft éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy
egyébként úgytűnik-e, hogy azok lényeges hibás állíásttartalmaznak.Haaz elvégzett munkánk alapján arra a
következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt
jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm,

fue9,
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KAMARA| TAG KÖNWV|ZSGÁLÓ
Bejegyzési szám: 000315 OO2454

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTES

A Magyar Ú.isagirOt Országos Szövetsége részére

Vélemény

Elvégeáem a Magyar Úlsagirot orságos Szövetsége 20l6. évi egyszerűsített éves besámolójanak és köáasznúsági
mellékletének könywizsgálatát, amely egyszenísített éves beszámoló a2016. december 31-i fordulónapra készített
mérlegből - melyben az eszközök és forriisok egyező végösszege 1.445.679 F, Ft, az eredmény kimutatásban szereplő
eredmény -20.608 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő tizleti évre vonatkozó eredménykimutatasból"
valamint a sámviteli po|itika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó közhasznúsági mellékletből á|l.

Véleményem szerint a mellékelt egyszenisített éves besámoló megbíáató és valós képet ad a Magyar Úlsagirot
Országos Szövetsége 2016. december 3l-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint azezeí: időponttal
végződő éwe vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a sámvitelről szó|ó 2000. évi c, törvénnyel
összhangban a számviteli törvényben foglaltakkal.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyr,vizsgálati Standardokkal összhangban és a könywizsgáIatra vonatkozó
Magyarországon hatályos - töfvények és egyéb jogszabályok alapjrán hajtonam végre. Ezen standardok énelmében

tbnnálló felelősségem bővebb leírasát jelentésem.l köryvlizsgáló eglszerűsííett éyes beszátttoló könyv,izsgálatáért
,,, aló fe l el őss é ge" szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsíteft éves beszámoló általam végzeít könylvizsgálaüira vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai
követelményeknek megfelelve. fuggetlen vagyok a Szövetségtől. és ugyanezen etikai követelményekke| össáangban
eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könlvvizsgálati bizonyítek elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Magyar Úlsagirot< országos Szövetsége 2016, éviközhasznúsági mellékletéből állnak. A
VeZetéS felelős a közhasznúsági mellékletnek a 35012011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival
összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem ,.Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra
adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem
bocsátunk ki semmilyen fonnájú bizonyosságot nyújtó követkeZetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb
információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen
ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy
egyébként úgy tűnik-e. hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a
követkeZetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem eá a tényt
jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm,

&e9,
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Avezetés |és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves treszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból. akár hibából eredő lényeges hibás állítástól

mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszenísített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Magyar Ú]sagi.Ot

Országos Szövetsége a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a

vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vál|alkozás folytatásának elvén

alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért. azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek

szándékában áll megszüntetni a Magyar ÚlsagirOr Országos Szövetsége vagy beszüntetni tevékenységét, vagy

amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Magyar Ú;sagirOt Országos Szövetsége pénzügyi beszámolási
folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könlwvizsgálatáért való felelőssége

A könywvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni anól, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze

nem tar"talmaz akár csa|ásból, akár hibából eredó lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a

vé|eményemet tafialmaző fiiggetlen könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki, A kellő bizonyosság magas fokú

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
könyvvizsgálat mindig fe|tárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás á|lítások eredhetnek csalásból
vagy hibábót, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen

beíblyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit,

Egy, a Magyar Nemzeti Könlruvizsgálati Standardokkal össáangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a

részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könywizsgálat egésze során.

Emellett:

o Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból. akár hibából eredő lényeges hibás

állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könywizsgálati eljárásokat alakítok ki és

hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot
szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb. mint a hibából

eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves

nyilatkozatokat, yagy a belső kontroll felülírását.

r Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt anrrak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körü|mények között megfelelőek. de nem

azért, hogy a Magyar ÚlsagirOt Országos Szövetsége belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyi lvánítsak.

. Értékelem a vezetés által alkalmazott számvíteli politika meglelelőségét és a vezetés által készített

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

o következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén

alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős

kétséget vethetnek fel a Magyar ÚlsagirOt< Országos Szövetsége vállalkozás folytatására való képességét

illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, ffiggetlen
könyvvizsgálói jelentésemben feI kell hívnom a f,rgyelmet az egyszenisített éves beszámolóban lévő

kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelóek, minósítenem kell

bf,y
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véleményemet. Következtetéseim a ítiggetlen könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett

kön;lvvizsgáIati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli esenrények vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy

a Magyar Ú;sagirOt Országos Szövetsége nem tudja a vállalkozást folytatni.

Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem aA is, hogy az egyszerűsített éves

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányíüíssal megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett harókörét

és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapítasait. beleértve a Magtr,ar Ujságírók Orságos Szövetsége által

alkalmazott belső kontrollnak a kön),nlvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest 20l7.tnájus l 5.

Szép Tamás
S ZT. - S z é p T a m ás K öry,w- iz s g á l ri Kft
l052 Bp. Váci utca 25.
0003 1 5

Szép Tamús
a02454

§zT.-sZÉPTAMÁS
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FÜGG ETLEN KÖNYVVrZSGÁLÓI JBLENTES

A Magyar ÚlsagirOt Országos Szövetsége részére

Vélemény

Elvégeáem a Magyar Úlsagírot orságos Szövetsége 20 l6. évi egyszerűsített éves besámolójanak és közhasznúsági
mellékletének köny"lvizsgáIaát, amely egyszenísített éves beszámoló a2a16. december 31-i fordulónapra készített
mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.445,679 E Ft, az eredmény kimutatásban szereplő
eredmény -20.608 E Ft (veszteség) -, és az us/anezen időpontul végződő iizleti évre vonatkozó eredménykimutatásból.
valamint a sámvitelipolitikajelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó köáasznúsági mellékletből ál|.

Véleményem szerint a mellékelt egyszenisített éves beszámoló megbíáató és valós képet ad a Magyar Ú;sagirot
Országos Szövetsége 2016. december 3l-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint azezen időponttal
végződő éwe vonatkozó jövede|mi helyzeíérőla Magyarországon hatályos, a sámvitelről szóló 2000. évi C, törvénnyel
össáangban a sámviteli törvényben foglaltakkal.

A vélemény alapja

Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könl,wvizsgáIati Standardokkal összhangban és a köny.rivizsgálatra vonatkozó
Magyarorságon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapjrán hajtonam végre. Ezen standardok értelmében

ténnálló felelősségem bővebb leírasát jelentésem.l könlwizsgáló eglszeiísített e,les beszámoló köny1,1lixgfi!g166r1
l, aló fel el (íss ége" szakasla íartalmazza.

Az egyszenisített éves besámoló általam végzett könyr.vizsgálaára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai
követelményeknek megfelelve. fuggetlen vagyok a Szövetségtől, és ugyanezen etikai követelményekkel össáangban
eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könlvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
vé|eményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Magyar Úlsagirot országos Szövetsége 2016. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A
VeZetéS felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival
összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem ,.Vélemény" szakaszábal az egyszerűsített éves beszámolóra
adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem
bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nylJjtó következetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolalban az én felelősségem az egyéb
információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen
ellentmondanak-e az egyszerűsíteft éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy
egyébként úgytűnik-e, hogy azok lényeges hibás állíásttartalmaznak.Haaz elvégzett munkánk alapján arra a
következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt
jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm,
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTES

A Magyar Ú.isagirOt Országos Szövetsége részére

Vélemény

Elvégeáem a Magyar Úlsagirot orságos Szövetsége 20l6. évi egyszerűsített éves besámolójanak és köáasznúsági
mellékletének könywizsgálatát, amely egyszenísített éves beszámoló a2016. december 31-i fordulónapra készített
mérlegből - melyben az eszközök és forriisok egyező végösszege 1.445.679 F, Ft, az eredmény kimutatásban szereplő
eredmény -20.608 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő tizleti évre vonatkozó eredménykimutatasból"
valamint a sámviteli po|itika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó közhasznúsági mellékletből á|l.

Véleményem szerint a mellékelt egyszenisített éves besámoló megbíáató és valós képet ad a Magyar Úlsagirot
Országos Szövetsége 2016. december 3l-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint azezeí: időponttal
végződő éwe vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a sámvitelről szó|ó 2000. évi c, törvénnyel
összhangban a számviteli törvényben foglaltakkal.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyr,vizsgálati Standardokkal összhangban és a könywizsgáIatra vonatkozó
Magyarországon hatályos - töfvények és egyéb jogszabályok alapjrán hajtonam végre. Ezen standardok énelmében

tbnnálló felelősségem bővebb leírasát jelentésem.l köryvlizsgáló eglszerűsííett éyes beszátttoló könyv,izsgálatáért
,,, aló fe l el őss é ge" szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsíteft éves beszámoló általam végzeít könylvizsgálaüira vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai
követelményeknek megfelelve. fuggetlen vagyok a Szövetségtől. és ugyanezen etikai követelményekke| össáangban
eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könlvvizsgálati bizonyítek elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Magyar Úlsagirot< országos Szövetsége 2016, éviközhasznúsági mellékletéből állnak. A
VeZetéS felelős a közhasznúsági mellékletnek a 35012011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival
összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem ,.Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra
adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem
bocsátunk ki semmilyen fonnájú bizonyosságot nyújtó követkeZetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb
információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen
ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy
egyébként úgy tűnik-e. hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a
követkeZetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem eá a tényt
jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm,
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Avezetés |és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves treszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból. akár hibából eredő lényeges hibás állítástól

mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszenísített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Magyar Ú]sagi.Ot

Országos Szövetsége a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a

vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vál|alkozás folytatásának elvén

alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért. azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek

szándékában áll megszüntetni a Magyar ÚlsagirOr Országos Szövetsége vagy beszüntetni tevékenységét, vagy

amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Magyar Ú;sagirOt Országos Szövetsége pénzügyi beszámolási
folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könlwvizsgálatáért való felelőssége

A könywvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni anól, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze

nem tar"talmaz akár csa|ásból, akár hibából eredó lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a

vé|eményemet tafialmaző fiiggetlen könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki, A kellő bizonyosság magas fokú

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
könyvvizsgálat mindig fe|tárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás á|lítások eredhetnek csalásból
vagy hibábót, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen

beíblyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit,

Egy, a Magyar Nemzeti Könlruvizsgálati Standardokkal össáangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a

részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könywizsgálat egésze során.

Emellett:

o Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból. akár hibából eredő lényeges hibás

állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könywizsgálati eljárásokat alakítok ki és

hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot
szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb. mint a hibából

eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves

nyilatkozatokat, yagy a belső kontroll felülírását.

r Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt anrrak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körü|mények között megfelelőek. de nem

azért, hogy a Magyar ÚlsagirOt Országos Szövetsége belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyi lvánítsak.

. Értékelem a vezetés által alkalmazott számvíteli politika meglelelőségét és a vezetés által készített

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

o következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén

alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős

kétséget vethetnek fel a Magyar ÚlsagirOt< Országos Szövetsége vállalkozás folytatására való képességét

illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, ffiggetlen
könyvvizsgálói jelentésemben feI kell hívnom a f,rgyelmet az egyszenisített éves beszámolóban lévő

kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelóek, minósítenem kell
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véleményemet. Következtetéseim a ítiggetlen könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett

kön;lvvizsgáIati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli esenrények vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy

a Magyar Ú;sagirOt Országos Szövetsége nem tudja a vállalkozást folytatni.

Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem aA is, hogy az egyszerűsített éves

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányíüíssal megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett harókörét

és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapítasait. beleértve a Magtr,ar Ujságírók Orságos Szövetsége által

alkalmazott belső kontrollnak a kön),nlvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.
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Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
 
2016 tavaszán, a megújult médiaszakmai portálunk, a muosz.hu, a szövetség szakmai, 
kulturális, oktatási, egészségmegőrző és rekreációs programjairól, szociális és érdek-
képviseleti tevékenységéről tájékoztatja az olvasóit, de beszámol a médiavilág híreiről, 
trendjeiről is.  
A honlaphoz tartozó  ingyenes és nyitott elektronikus hírlevél nem csak MÚOSZ-tagok 
számára elérhető szolgáltatás, a közel hétezres szakmai címlistát folyamatosan bővítjük. 
 
A MÚOSZ Facebook-oldalát a hivatalos adatok szerint egyre többen kedvelték, emellett több 
alkalommal zajlott online közvetítés, illetve készült videótudósítás is.  
 
A szakosztályok jó része 2016-ban is a MÚOSZ szakmai életének meghatározója volt. A 
szövetség keretein belül mintegy harminc ilyen, önszerveződésen alapuló formáció van jelen. 
A rendkívül széles skálát jól mutatja, hogy például épp úgy díjakat adott át az év során – 
többek között – az Építészeti, Képző- és Iparművészeti Szakosztály, mint a filmkritikusoké és 
a gazdasági újságíróké; ugyanúgy több teltházas eseménnyel büszkélkedhetett a 
Fogyatékossággal Élők a Médiában Szakosztálya, mint a Kommunikációs és PR Szakosztály, 
valamint a külpolitikusok csoportja stb. stb. 
Az azonos szakterületen dolgozó újságírók együttműködését szolgáló csoportok 
programjainak döntő többsége nyilvános és ingyenes, bárki számára hozzáférhető volt. 
 
Tevékenységüket színvonalas ismeretterjesztő rendezvények, szakmai beszélgetések, 
kirándulások, a szövetség keretein túlmutató rendezvények, valamint sajtótájékoztatók 
szervezése, könyvek kiadásában való aktív részvétel jellemezte. Több példát találunk az 
alkotó műhelyként történő működésre.  
Többek mellett kiemelkedett az események közül az Életmód Szakosztály immár 
hagyományosan az egészség megőrzését és az életminőség javítását célzó Életmód-napja és 
a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett 34. Magyar Sajtófotó Pályázat és 
Kiállítás, amelyre 240 fotós csaknem 7029 képpel nevezett.  
A beérkezett alkotásokból összeállított rangos fotókiállítást Budapesten és több vidéki 
helyszínen is láthatta a közönség. A rendezvényt szponzoráló, illetve díjat felajánló 
támogatók között országosan elismert szervezet, illetve több világcég is szerepelt. 
A szakma kiemelkedő megmozdulásának számító eseménnyel párhuzamosan a szakosztály 
tördelői pályázatot is hirdetett, emlékezve a 2012-ben elhunyt neves tervezőszerkesztőre, 
Molnár Istvánra.  
Ugyancsak a szakosztály szervezésében valósult meg a Tapolcai Műhely 2016 elnevezésű 
rendezvény.  
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 
 
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) a legrégebbi és mind a mai napig a 
legnagyobb létszámú magyar médiaszervezet; elődjét, a Budapesti Újságírók Egyesületét 
1896-ban alapították, Mikszáth Kálmán elnökletével.  
 
A MÚOSZ legfontosabb célja a sajtó szabadságának és sokszínűségének védelme, a minőségi 
újságírás ösztönzése, a médiában dolgozók tevékenységének támogatása. 
 
Alapszabályunk hangsúlyosan vállalja az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és az 
Európai Unió Alapvető Emberi Jogok Chartájában megfogalmazott eszmék képviseletét.  
 
Egyesületünk elsősorban a tagjai részére nyújtott szolgáltatásaival tesz eleget alapcél szerinti 
közhasznú tevékenységének, amelyek 2016-ban különösen a következő területekre terjedtek 
ki: kulturális, egészségügyi, szociális, jogvédő, nemzetközi, szakmai, gazdasági és 
érdekképviseleti tevékenység.  
 
2016-ban a MÚOSZ programjainak meghatározó, döntő többsége nyilvános és ingyenes, 
bárki számára hozzáférhető volt.  
 
A média etikai kérdéseivel kapcsolatos feladatokat a szövetség Etikai Bizottsága látja el, elsősorban 
azokban az esetekben, amelyekben a panaszos vagy/és a panasztevő a MÚOSZ tagja. 2016-ban a 
konkrét ügyek mellett a szakmai, elvi kérdésekben hozott állásfoglalások kerültek előtérbe. 
A MÚOSZ továbbra is meghatározó alapítótagja a négy éve alakult Média Önszabályzó 
Testületnek. A MÖT hatálya kiterjed a teljes magyar médiára, az önszabályozásnak a határon 
túli újságíró-szakmai szervezetek is részesei. 
 
A MÚOSZ saját tulajdonú, tihanyi üdülőjében 720 fő 2272 vendégéjszakát töltött el. 
 
A székház háziorvosi rendelőjében 2016. augusztus 1-jétől az orvosi rendelő megszűnt,  Dr. 
Komáromi Zoltán pácienseinek kartonjai automatikusan átkerültek a DYMPEX rendelőjébe. 
Ezen kívül dr. Lányi Péter háziorvos (MÚOSZ-tag) is felajánlotta segítségét szövetségünk 
tagjainak és hozzátartozóiknak.  
 
Jogi tanácsadás: dr. Tóth Balázs ügyvéd-újságíró segít megoldást találni a kollégák 
problémáira – térítésmentesen –  fogadóóráin. Elsősorban polgárjogi viták, kiemelten 
családjogi, ingatlanjogi és fogyasztóvédelmi sérelmek, konfliktusok esetén kérik tanácsát a 
MÚOSZ-tagjai. 
 
A MÚOSZ legszebb hagyományai közé tartozik a szövetség által alapított díjak, kitüntetések, 
elismerések átadása, évről évre. A szövetség 2016-ban is odaítélte – többek között – az 
1978-ban alapított Aranytoll díjat, a közel félévszázados múltra visszatekintő Magyar 
Filmkritikusok Díját, valamint a 34. Sajtófotó Pályázat és Kiállítás elismeréseit.   
 
A Sajtóház Mikszáth és Táncsics-Rát terme 2016-ban is számos fotó-, grafikai és egyéb 
képzőművészeti tárlatnak adott otthont. Valamennyi kiállítás ingyenes és bárki számára 



megtekinthető volt, a megnyitó és a finisszázs között is nem egyszer zajlott ingyenes 
tárlatvezetés, közönségtalálkozó az alkotókkal. 
 
A MÚOSZ által, elsősorban a szövetség tagjainak és családtagjainak tartott – nem egyszer 
teltházat vonzó – szakmai és ünnepi programok is kivétel nélkül ingyenesek voltak, beleértve 
a Mikulás-napi ünnepséget, a kerekasztal-beszélgetéseket és a március 15-i forradalom 
évfordulóján megrendezett nagyszabású sajtónapi ünnepélyt is. 
 
A Sajtóház 2016-ban közel 80 saját rendezvény – kiállítás, képzés, továbbképzés, 
sajtótájékoztató, pódium-beszélgetés, vitaest, filmvetítés, könyvbemutató, szakmai találkozó, 
konferencia, közönség-találkozó, zenei program, ünnepség – helyszíne volt, sok esetben a 
szakosztályok színvonalas rendezésében. 
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 
 
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) a legrégebbi és mind a mai napig a 
legnagyobb létszámú magyar médiaszervezet; elődjét, a Budapesti Újságírók Egyesületét 
1896-ban alapították, Mikszáth Kálmán elnökletével.  
 
A MÚOSZ legfontosabb célja a sajtó szabadságának és sokszínűségének védelme, a minőségi 
újságírás ösztönzése, a médiában dolgozók tevékenységének támogatása. 
 
Alapszabályunk hangsúlyosan vállalja az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és az 
Európai Unió Alapvető Emberi Jogok Chartájában megfogalmazott eszmék képviseletét.  
 
Egyesületünk elsősorban a tagjai részére nyújtott szolgáltatásaival tesz eleget alapcél szerinti 
közhasznú tevékenységének, amelyek 2016-ban különösen a következő területekre terjedtek 
ki: kulturális, egészségügyi, szociális, jogvédő, nemzetközi, szakmai, gazdasági és 
érdekképviseleti tevékenység.  
 
2016-ban a MÚOSZ programjainak meghatározó, döntő többsége nyilvános és ingyenes, 
bárki számára hozzáférhető volt.  
 
A média etikai kérdéseivel kapcsolatos feladatokat a szövetség Etikai Bizottsága látja el, elsősorban 
azokban az esetekben, amelyekben a panaszos vagy/és a panasztevő a MÚOSZ tagja. 2016-ban a 
konkrét ügyek mellett a szakmai, elvi kérdésekben hozott állásfoglalások kerültek előtérbe. 
A MÚOSZ továbbra is meghatározó alapítótagja a négy éve alakult Média Önszabályzó 
Testületnek. A MÖT hatálya kiterjed a teljes magyar médiára, az önszabályozásnak a határon 
túli újságíró-szakmai szervezetek is részesei. 
 
A MÚOSZ saját tulajdonú, tihanyi üdülőjében 720 fő 2272 vendégéjszakát töltött el. 
 
A székház háziorvosi rendelőjében 2016. augusztus 1-jétől az orvosi rendelő megszűnt,  Dr. 
Komáromi Zoltán pácienseinek kartonjai automatikusan átkerültek a DYMPEX rendelőjébe. 
Ezen kívül dr. Lányi Péter háziorvos (MÚOSZ-tag) is felajánlotta segítségét szövetségünk 
tagjainak és hozzátartozóiknak.  
 
Jogi tanácsadás: dr. Tóth Balázs ügyvéd-újságíró segít megoldást találni a kollégák 
problémáira – térítésmentesen –  fogadóóráin. Elsősorban polgárjogi viták, kiemelten 
családjogi, ingatlanjogi és fogyasztóvédelmi sérelmek, konfliktusok esetén kérik tanácsát a 
MÚOSZ-tagjai. 
 
A MÚOSZ legszebb hagyományai közé tartozik a szövetség által alapított díjak, kitüntetések, 
elismerések átadása, évről évre. A szövetség 2016-ban is odaítélte – többek között – az 
1978-ban alapított Aranytoll díjat, a közel félévszázados múltra visszatekintő Magyar 
Filmkritikusok Díját, valamint a 34. Sajtófotó Pályázat és Kiállítás elismeréseit.   
 
A Sajtóház Mikszáth és Táncsics-Rát terme 2016-ban is számos fotó-, grafikai és egyéb 
képzőművészeti tárlatnak adott otthont. Valamennyi kiállítás ingyenes és bárki számára 



megtekinthető volt, a megnyitó és a finisszázs között is nem egyszer zajlott ingyenes 
tárlatvezetés, közönségtalálkozó az alkotókkal. 
 
A MÚOSZ által, elsősorban a szövetség tagjainak és családtagjainak tartott – nem egyszer 
teltházat vonzó – szakmai és ünnepi programok is kivétel nélkül ingyenesek voltak, beleértve 
a Mikulás-napi ünnepséget, a kerekasztal-beszélgetéseket és a március 15-i forradalom 
évfordulóján megrendezett nagyszabású sajtónapi ünnepélyt is. 
 
A Sajtóház 2016-ban közel 80 saját rendezvény – kiállítás, képzés, továbbképzés, 
sajtótájékoztató, pódium-beszélgetés, vitaest, filmvetítés, könyvbemutató, szakmai találkozó, 
konferencia, közönség-találkozó, zenei program, ünnepség – helyszíne volt, sok esetben a 
szakosztályok színvonalas rendezésében. 
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Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
 
2016 tavaszán, a megújult médiaszakmai portálunk, a muosz.hu, a szövetség szakmai, 
kulturális, oktatási, egészségmegőrző és rekreációs programjairól, szociális és érdek-
képviseleti tevékenységéről tájékoztatja az olvasóit, de beszámol a médiavilág híreiről, 
trendjeiről is.  
A honlaphoz tartozó  ingyenes és nyitott elektronikus hírlevél nem csak MÚOSZ-tagok 
számára elérhető szolgáltatás, a közel hétezres szakmai címlistát folyamatosan bővítjük. 
 
A MÚOSZ Facebook-oldalát a hivatalos adatok szerint egyre többen kedvelték, emellett több 
alkalommal zajlott online közvetítés, illetve készült videótudósítás is.  
 
A szakosztályok jó része 2016-ban is a MÚOSZ szakmai életének meghatározója volt. A 
szövetség keretein belül mintegy harminc ilyen, önszerveződésen alapuló formáció van jelen. 
A rendkívül széles skálát jól mutatja, hogy például épp úgy díjakat adott át az év során – 
többek között – az Építészeti, Képző- és Iparművészeti Szakosztály, mint a filmkritikusoké és 
a gazdasági újságíróké; ugyanúgy több teltházas eseménnyel büszkélkedhetett a 
Fogyatékossággal Élők a Médiában Szakosztálya, mint a Kommunikációs és PR Szakosztály, 
valamint a külpolitikusok csoportja stb. stb. 
Az azonos szakterületen dolgozó újságírók együttműködését szolgáló csoportok 
programjainak döntő többsége nyilvános és ingyenes, bárki számára hozzáférhető volt. 
 
Tevékenységüket színvonalas ismeretterjesztő rendezvények, szakmai beszélgetések, 
kirándulások, a szövetség keretein túlmutató rendezvények, valamint sajtótájékoztatók 
szervezése, könyvek kiadásában való aktív részvétel jellemezte. Több példát találunk az 
alkotó műhelyként történő működésre.  
Többek mellett kiemelkedett az események közül az Életmód Szakosztály immár 
hagyományosan az egészség megőrzését és az életminőség javítását célzó Életmód-napja és 
a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett 34. Magyar Sajtófotó Pályázat és 
Kiállítás, amelyre 240 fotós csaknem 7029 képpel nevezett.  
A beérkezett alkotásokból összeállított rangos fotókiállítást Budapesten és több vidéki 
helyszínen is láthatta a közönség. A rendezvényt szponzoráló, illetve díjat felajánló 
támogatók között országosan elismert szervezet, illetve több világcég is szerepelt. 
A szakma kiemelkedő megmozdulásának számító eseménnyel párhuzamosan a szakosztály 
tördelői pályázatot is hirdetett, emlékezve a 2012-ben elhunyt neves tervezőszerkesztőre, 
Molnár Istvánra.  
Ugyancsak a szakosztály szervezésében valósult meg a Tapolcai Műhely 2016 elnevezésű 
rendezvény.  
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