
\ kettŐ;§ kön}^yvitelt_vezelő €gyéb szervez€t egyszerűsítetl
éves beszámolója és kö-ihasznúsági meiléklet

20L7. év

pK-j42

A szervezetet nyilvántarió bíróság megnevezése:

14 Kaoosváyi

Ny,v,:2,2 Anyomtalvány papiralapo. nem küldhetó bel

szervezet / Jogi személy szervezeti egység íőbb adatainak megielenítése
(Elektanikús knórcs esetén másólt , neü írható hezók)

Nyomb§a: 20,18,05,24 l i.54,07
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kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egvszerűsit_ett
eves beszámolója és közhasznúsági meliék]et

2017, év

A szervezetet nyilvántartó bÍróság megn€vezése:

14 KaDosvári Tör.vé

ldőszak terjedehe: esészéV N töredékéV! EEEE_EE_EEl

TárgyévI

r,r.FTn
EEEE-EE-EE

időszak véqeidőszak kezdete

Válássza ki. hogy a beszámolo (ds kozha§znUsági ."rrext"t);;Libbiukiijz0l ."lyikr" uonutkozik!

b. Jogiszemély szervezeti egység (származtatott |ogi személy)
x!

szeívezet székhelye:

B T!risztrkai EgyEsü]et

u."r,,o*r'' [u][ólElE Telepúlesi

A]to
E, l,f-.l

Jogi sz€mély szervez€ti egység székhelye:
rányítGám: fl!!l
köztelúlet neve:

Házszám
[--_lLépcsóház: [l Eme]et:

özteíúlet je]|ege:

E onu

m-@-E

,rl
NyilvántaÉási szám I

(Jogl szehély szeNezeli egység esetében: 'Anyaszefoezet )

Bejegyző határozat számai
0a9i ?emely ,2efoezeü eavsea eseLehPn
lo9lszeméllye n|lvanlrj hÁta!ŐzaL s,.há )

szervezet / Jogiszemély szervezeti egység adószláma|

0l0l0l3l5l4l3

M m FrOEFFlliF]OTdi/m

EEEEEEEE-E-F]Fl
szerv€z€t / Jogl személy szerv€zeti eqvséo
xepvlselo]enek neve:

Képviselő aláíásaI

KellezésI

Balatonboglár EEEld-ldE-ElFl

Jogi személy szervezeti egység nev€i

közteíúlet

Ny.v,:2.2 Á nyomlalvány papiralapon noín kü|dhétó b6! Nyomtatva| 20l8,05,24 1 1.54,07



A keltős könywitelt vezető egyéb szervezet egvszerűsitett
eves beszámolója és kóihasznúsági meTiéklet

2017. év
szervezet/Jogi személy szervezeti egyséq

B Turis?tikai Egyesület

Az egyszerűsített éVes beszámo|ó mérlege
(AClaIok eze l íorjn tb an.)

Eőző év E őzó ev l raroueuhelyesbfuse 
I

EsZKóZóK (AKTíVÁK)

A, Befekletetteszkö7ők

J, lmmateriális ]avak

ll, Tálqyieszkozök

26 015 23 063

26 o15 23 063
ll l, Berektetett pénzügyi eszköZök

B, Forgóeszközök

l, Kész etek

ll, követelések

lll, Éítékpapírok

lv, pénzeszkozök

c, Aktív időbeli elhatálolások

ESZKÖZOK ÖSSZESEN

5 615 3 512

3 002

5 615 51o

31630 26 575
FoRRÁsoK (PAsSZíVÁK)

9196
D, Sajál tőke

l, lndu]Ó tőke/jegyzett tóke

ll. TőkeVáltozfu /eledmény

lll, Lekötótl tartalék

lV, Értékelés] tarta|ék

9 694

5 70a 9 694

v, l algyevl eredmé ny a aptevekenvséobo]
íkozhasznú tevékenyséqbo ) - " 3 981 _498

V], TárgyéVi erdemény Vá lalkozási tevékenységből

-

E, célloíta élok

F KóLe]ezeltsége|
L aí7 386

L Hatrasololt köte ezetségek

ll. Hosszu rejalafu kote ezettséqek

lll. RöVid ejáratú kóte ezettségek
7 8L7 386

Lj, passzlv dóbeli elhatárolások

FORRÁSOK OSSZESEN
20 aLq 16 993

31630 26 575
N},v i2,2 Á nyomlatvany paprálapon nem tüldhélö bel Nyomlatva: 20í8,05,24 11.5í 07



A kettős könywilelt vezető eByéb szervezet egvszerűsítelt
eves beszámolója és közhasznúsági me'iiéklet

2017. é\I
szervezet / Jogi személy szervezeti egység

B íurisziikai Eqye§ület

Az egyszerűsített éVes beszámoló eredményt<irrlr,rtat,esa

1, Értékesítés nettó árbevétele

3, Eqyéb bevételek

ebbő|] adományok

A, Összes bevétei (1+_2+3+4)

ebból: kozhasznU tevékenyséq

5, Anyagjellegű ráíordítások

6, Szen]ely ]ellegu lélordltasok

7 Ériékcsokkenésileííás

8, Egyéb raford lasok

9 Penzügy] mUVeelek

B, Összes ráfoídítás
(5+6+7+8+9)

ebből*d7hasznú tevékenység

10. Adóf]zeiési kötelezettség

D, TárgyéVi erednrény (c_lo)

Ny.v.:2.2A nyomtatvány papiralapon nem küldhetó bel Nyomtatvá: 20l8.05,24 1 1.a,4,o7



A ketlős kön}aryilell vezető eqyéb szervezel epvszerűsítetl
éves beszámolóia és köihasznúsági meTÍéklet

2017, év
szervezet l Jogiszemély szerv€zeti egység neve:

B Yurisztikai E§yésülel

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása 2,

Vállalkozási tevékenység

eblről:
_ nofinatív tánoqatás

B, Heiyl on| oí m3nyzatr
ko tse9velesl tamoqaiás

elrból:
- norrnatíV tánogatás

c, Az ELrróDal Un]o struktuíAhs
alapiaiból, íl]etve a Kohezros
AlaDbol nyultott taínogatas

D, Az EUrdDai Un o kó]lseo_
Velesebo] VaqV mas allanrió],
Iemzetközi szervezettől
száírnazó támogatás

E, A személyl |ovedelemado
meqhatéíozon reszenek áz
adózó rendeikezése szerinti fel_
haszná]ásáró| szóló 1996 éVi
cXXVl.törvény alapján átuta]t
os5Zeg

F, Közszolgáltatási bevétel

KönWvizsgáIói záradék
A2 adatok kónyvvizsoálatlal alá vannak támasztva

Ny,v,i2,2 A nyomlálvány papíralapon nem küldhetó be! Nyomtatvai 2018.05,24 l1.54,08



A kettő_s könyrrvitelt vezető egyéb szervezel eqvszerűsitett
eves beszámolója és közhasznúsági merltklet

2017. év

1. szervezet/ Jogi személy sz€ívezeti egység azonosító a.íatai
1.x Név: szervezet

1.2 székhely: szeruezet

B Turiszrikal Egyesüler

lrányítószárn:

Köz!erülei neve:
EEEl'l ,"*u",

|ázszám Lépcsőhá: Emeet, f- J

llányílószám:

közterület neve:

!!!! releoule",

|ázszám t"ocsor"z: f- l lmea: r Ajto:

1.3 Beiegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat §záma:

1,4 Nyilvántartási szám: ('Ahyaszefuezeü

1.5 szeíVezet/ Jogiszemély szeíVezeti egység adószáma:

M.m].Töli|8FIffi/m
EE-m- 0l0l0I3l5l4l3

1 8 7i814 -E-EE
,1i6 szelvezet / Joqiszemély szervezeti egyseg
x€pvlseló|ének neve: Balla György

Balatonmáriaíürdő

Grófszéchenyi lmre

t.l NeV: Jogi személy szervezen egység

1.2 s7ékhely: Jogi személy szervezeriegyse9

Közterület jeIlege:

2. TárgyéVben Végzett alapcél szeíinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Eqye§uiel qzolcr kápcsola@
loDa]ls s7ar(lllal sZerveze€kkel, S/ámos rende7vény lebonyolltásábán Ven részt,

etokkal,

3. Közhasznú tevékenységek bemutaiása (tevékenységenként)

3.t KÖzhasznu tevékenység megnevezése: r_---;-: .' -, 

--.-
Ixozosségi, tutturális, turisztikai támogatás---__-]

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közreladatl jogszabáIyhelyI

3,4 Közhasznú tevékenységből részesúlőklétszáma:
3,5 KözhasZnú tevékenység tobb eredményeiI

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportiaI

3000

Ny,V,:2,2A nyomlálvány papi.alapon nom küldhétó be! Nyomtalva: 2018,05.24 í1,54.03
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A keltős könywitelt vezető eqyéb szervezea egvszerűsilett
éves beszámolója és közhasznúsági meTitklet ] no_.o,

20L7. év
szervezet / Jogiszemély szerv€z€ti egység neve:

B Turi§ztika' Egyesülel

7, Közhasznú jogállás megállapításához §zükséges mutatók

Elózó eV (1) TárgyéV (2)

B. Éves összes bevétél 19 a50 20 931
ebből:

c, A sz emélyi jövedelemadó meqhatározott ré§zén€kaz
adozor€ndelk€zése szerinti felhásználásaroI szóló
1996- éVi cxxvl, tórvényalapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Nolmatív támogatás

F. Az Európai Unio slrukiula|is a|ap|aibol. i||etve
a hohézló§ Alapból nyújtott támogá'fiis

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 19 850 20 931
H. összes ráfordítás (kiadás) 15 869 2L 429
l, Ebből személyi ielleq ű ráfordítás 4 352 5 663
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K, Tárgyévi eredmény 3 981 _498

L. A sZervezet mUnkájaban közremüködo közérdekú önkénles
teVékenvseqet véqzö személvek száma
(a közérdekü önkéntes teVékénv§éoről szol.i
2005. éVi LxXxVlll, torvenynek ineglelelóen)

Elófol! ás el lalottság mu tal ó j Mutató teljesííé1e

lgen

Eclv 32. § (4) a) t@l+B2y2 > 1ooo.ooa, ft] a Tl
Ecfu. 32. § (4) b) [Kl+K2>=ol a al
Ectv.32_ § (4) c) [01+]2,A1 A2)/(HL+H2)>=0,25] x !

T ál 
'ad 

al m i tám a g aí a tt s áq m u tatói Mutató teljesítése

Ectv- 32- § (5) a) [(cl+C2)/(Gl+G2) >=a,a2l f] x
Ectv. 32. § (5) b) (Jl+J2y(Hl+H2)>=a,51 D x
Ectv- 32. § (5) c) íLl+L2y2>= 10 fő] ! B

Ny.v,|2.2 Á.yomtatvány papiralapon nem küldhgió bet Nyoútalva| 2018,o5.24 11.54,o8
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A k€ltős könywitell vezető eevéb szervezet esvszerűsitett I

éves b-eszámolója és kö-ihasznúsági meTiéktet l ,*_.ro,
2O17. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatasi píogíam elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogaás folrása]

központ kö|lségvetés B
önkoímányzaii kö]tségVetés !

tl
más gazdálkodó !

Tánoqaiás ]dótartama] zoL3,o3,22 -2o L5.o3.zo

Támogatásiösszeg: 49 980 329

- ebbó a targyévíp ]Ulo osszeg: 0

, tárgyéVben felhaszná]t összeg: 3126 29a

_ tálgyéVben folyósjtott összeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem teritendd
m

TárgyéVben íelhasznált összeg részletezése iogcímenként:

Személyi

Dologi 3 126 298

Felhalmozási

osszesenI 3 L26 29a

Tiámogatás tárgyévi felhasználásának szóveges bemutatása:
" TDMJejlesztés a jdvö turizmusáén" cím[ Páyázat 2ots_uen lezárulr. A támogatásr ós-ig bffiiiEiiii6Ei6
szánjolá§a az értékcsókkénás arányában történilí

Az üzletiéVb€n végzett főbb tevékenység€k és programok bemutatása

B Turi§ztikai Eqyesület

Ny,v.:2,2A nyomtatvány pápiralápon néín küldhetó b.| Nyomtatla: 2018.05,24 1 1.54,08
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A keltős könywitelt vezető eqyéb szervezet eqvszerűsíl€lt
éves beszámolója és köihasznúsági merÍéklet l on_ro,

2017. év
sz€rvezei i Jogi személy szelvezeti eqység neve:

B Turiszri|_ai Egyesülél

Támogatási proqíam elnev€zése: Ba]atonberény Köz§ég Önkormányzata

Tárnogató megneVeZése:

Támoqatás íoííása:

központ] köllségvetés

önkorrnányzat] költséqvetés

!
m

nemzetközi forlás !
más gazdá kodó n

Tánrogatas ]dótartama] 2017

Támogatásiósszeq: 4 500 000

ebbőla tárgyéVre ]utó összeg: 4 5o0 000

, tárgyéVben fe használl összeg: 4 500 000

_ tárgyéVberr fo]yósított összeg: 4 500 000

Támogatás tipusa: vsszatéíítendő tl vissza nem léíítendő n
Tár lyévben felhasznált ósszeg részletezése joqcímen ként:

szernélyi

Dologi 4 500 000

4 500 000

Támogatás táígyéVi felhasznáásának szöveges bemutatása:
A nyár! lÖszclonball rurauwon

1lili::]_-_,11lq Fié.kozodásának segilésére. lníormációs irodá .iz€inelteieri Az egyesúlel me§rcndezte a MáriajDixileand Fesztivált, kezmúves kirakodó vis]árt és dirleand zenével viirra a vendéqeÉl a Balalon-máriai
hd]dállomáson, Decembel hónapban dislklvilágltást helye,.en a fálJa

Az üzleti éVben végzett főbb t€vékenységek és programok bemutatása

Ny,v,i2,2 A nyomtalvány papiralapon nem küldhetó bel Nyomtatvai 2018,05.24 11,54.08



A kellős könywi(elt vezető egyéb szervezet egvszerűsitetr ]

éves beszámolója és köihasznúsági meTÍéklet l ,o_ro,
20t7. év

' 
Jogi §zemély szervezeti egység neve:

B TUriszt'kaj Egyesülét

Támogatási proqlam elnevezése:

Támoqató ínegnevezése: Balatonmáriaíürdő Közseg Önkormányzata

Támogatas foríása:

központ költségvetés !
önkormányzat költsé9Vete§ m

!
más qazdá kodó !

Táínogatas ]dőtaftanra

Támogatásl os5zeg

_ ebbóla tárgyéVre ]Utó összeg:

- tárgyéVben le használt összeg:

_ táIgyéVben folyósÍtott összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő n 8
Tárgyévben f elhasznált összeg részletezése jogcímenként:

SzeínéIyi

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatiása:
7 évi Dlükódá§i kóltségek nnanseíroiásiiáJ;iiEGE egyesúlet a ánogaáí. (m ésjárulékai,elonkollsdgel! márla lnío úJsiig, plákat. glankal mUnka

úlítás. reklánlíllnr készitésé
malricá készítése, szákmai prog.am készitése_ Urazás

Az üzleti évben Végzett főbb tevékenységek és proqramok bemutatása

Ny.v,i2,2A nyomtatvány papíralapon ném küldhetó be! Nyomtatva: 2018,05.24 i1,54.o8



A kettős könyv"vilelt vezető egyéb szervezet eqyszerűsíl€lt
eves beszámolója és közhasznúsági meTiéklet

2017. év
szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

B TUrisztikai Egy€sület

Támogalási ploqram €Jnevezései

Támogató megnevezése. Balatonkeresztúr Közséq Önkormányzata

Támogatás íorrásai

tl
önkormányzati kö|tséqvetés m

!
más gazdá]kodó l

Támogaás idóla{ama:

Tárno9atasl dsszeg

_ ebbola tarqyevre ]uto összeg:

tárgyéVben íe használt osszeg:

- táígyéVben folyósítoti összeg:

Támoqatas tipusa: ! vi5sza nem térítendó

TárgyéVben felhasznált összeg részl€tezése joqcímenként:

Támogatás tárgyévi í€lhasználásának szöveges bemutatása:
egyesület a támogaá§ ósszegot mrr-n-EFér-s jEiiEiEtr;iii iiiel ílunRaDer es lá}UlPR teher iinans/irozásárá loldíbna. Valamintolgalüllasl, lnt]veszei tevékenysq és elöadómüVes?ell lévékenységet ven i§é;ybe,

Az üzleli évben Végzett íóbb tevékenység€k és proqíamok bemutatása

Ny.v,:2.2 Á nyomtatvány papiralapon nem külílheló bo! Nyomtatvá: 20l8.05,24 1 1.54,08
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A kettős könlwvitelt vezető egyéb szervezet esvszerűsítelt l
éves beszámolója és kö-ihasznúsági meTÍéklet ] oro_ro,

2017. év
/ Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogalasi progíam elnevezése:

Támogató megnevezése: Emberi Erőíoríások Minísztériuma

Támogatás íorrása:

központ] költségvetés

önkorínányzat koliséqvetés

B
!
!

mas gazdá kodó !
Támogatás dótartama 2017.04,01-20xa,03.31

Tám09atasiösszeg: 2 600 000

- ebbőla tárqyéVre ]utó összeg: 2 600 000

táígyévben felhasznalt osszeg: 2 600 000

- tárgyéVben íoyósított ósszeg: 2 600 000

Támogatás típUSa ! vissza nem télítendó E
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személy] 
|r ssz ssr

Dologi 642 469

Felha]mozási

összesen: 2 600 000

Támogatás tárgyéVi felhasználásának szöveg€s bemutatiása:

e9y€sü|eI a ümogatás,osszegel lrodai áianr és v @acsadol dUra, mUnk bélre, llodal eslkoz Viisárlására lordirnrrá

Az üzletiévben Végzett íőbb tevékenyséqek és programok bemutaása

Ny.v,;2.2A nyomtatvány papiralapon nem kÜldhetó bé| Nyomt lva: 2018,05,24 11,54,09



A kellős könywilel1 vezelő epvéb szervezet esvszerűsílett
éves beszámolója és kö-ihasznúsági meTitklet

PK_342

20t7. év
/ Jogi személy szervezeti eqység neve:

B TUrjszük€j Egyesület

Támogatási píoqram elnevezése:

Támogató meqnevezései Emberi E16torrások tvlinisztériuma

Támogaüs tollasa

központi kö tségVetés m
önkormányzati kó tségVetés !
nemzetkóz forrás !
más gazdálkodó n

Támogatás id6tartama: 2ol7.o 4.ot-zolB.o3.3,].

Támogatás összeg: 850 000

ebbőla lárgyéVre jutó összeg: 850 000

- tárgyéVben felhasznált osszeg: 850 000

- tárgyéVben folyósított összeg: a50 000

Tárnogatas !pUsa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó
m

Tárgyévben f elhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Szemé]yi

Doloq

F"[,*,,"a*','

'-

850 000

a50 000

Támogatás táígyéVi felhasználásának szöveg€s bemutaiása:
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csatolt mellékletek
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PK 342-01 Kön wizsgólói jelentés

PK 342-a2 szi)ve!]es beszóhaló

PK u2-a3 Jeglzőkón \

Melléklet csatolva: !
Eredetiyelrendelkezik: f]
Mel]éklet csotolva: !
Erelletiyelrcndelkezik: !
Mellék]et csatolya: !
Eledenvelrende]kezik: !
Mellékletcsab]\,a: !
Eredelivelrendelkzik: !
Melléklet csatalva: E
Eredetjyelrcnlelkezik: m

Melléklet csatolya: !
Eredelive]rendelkezik: n

PK 342-04 Jelenléíi í\)

P K, 312 05 Meghata lma2ó s

PK 312-a6 E$éb


