
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

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

Tárgyév:Nyilvántartási szám:
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időszak kezdete időszak vége
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. 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 7

2 0 1 7 0 7 0 7 2 0 1 7 1 2 3 1

1 2 1 3 Budapest

Puli sétány

17. 4 20a

    

0 1 0 2 0 0 1 6 5 8 1

0 1 P k 6 0 4 0 4  2 0 1 7 0 0

1 8 9 7 6 5 3 3 1 4 3

Bella Jakab

Budapest 2 0 1 8 0 5 3 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 10.36.28



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év
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19

19

19

19
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. 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

- 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

- alapítótól kapott befizetés

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)

ebből: adományok

75 75

11 11

64 64

64 64

75 75

0 0

56 56

56 56

0 0

19 19

19 19
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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. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

74 74
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PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. 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 2 1 3 Budapest

Puli sétány

17. 4 20a

    

0 1 P k 6 0 4 0 4  2 0 1 7 0 0

0 1 0 2 0 0 1 6 5 8 1

1 8 9 7 6 5 3 3 1 4 3

Bella Jakab
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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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

- 0 0

0 0

0 0

- 0 0

0 0
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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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

75

75

56

0

19

0 0
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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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

-
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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Közlekedő Tömeg Egyesület (01-02-0016581) 

Beszámoló 2017 
 

Beszámoló 2017 
A szervezetről 
A Közlekedő Tömeg Egyesület 2017.06.27-én alakult meg, és az OBH 2017.07.07-én vette 
nyilvántartásba. 

2017 folyamán kiépítettük ismertségünket a jelentősebb magyar sajtóorgánumok körében. 
Facebook-oldalunkon több mint 5400 követő bizalmát nyertük el, a legtöbb fővárosi közösségi 
közlekedéssel foglalkozó céggel felvettük a kapcsolatot és együttműködést kezdeményeztünk több 
önkormányzatnál. 

Főbb projektjeink 
Átfogó javaslatot tettünk a fonódó villamosok előnyben részesítésére a Frankel Leó úton és a Bécsi 
úton, melynek az egyik legfontosabb elemét – a déli irányú átmenő forgalom kizárását – a Főváros 
ideiglenes jelleggel bevezette. 

Az M3-as metró déli szakaszának pótlási rendjével kapcsolatban komplex javaslatcsomagot 
készítettünk a budapesti vasúthálózatban és a BKK hálózatában rejlő lehetőségek kiaknázására. 

Az M3-as metró északi szakaszának pótlási rendjével kapcsolatban alternatív javaslatcsomagot 
készítettünk annak érdekében, hogy a IV., XIV. és XV. kerületben élők jelentősen kényelmesebben 
közlekedhessenek mind a metrópótlás idején, mind hosszútávon. 

2017 során több alkalommal is megbeszéléseket folytattunk a BKK-val a Bubi szolgáltatási 
területének bővítéséről. Számos konkrét helyszínjavaslatot fogalmaztunk meg, és a BME környékére 
telepítendő dokkolók kapcsán az egyetem kancellárjának beleegyezését is elértük. 

További projektjeink 
Több csepeli járat kapcsán menetrendi beavatkozásra tettünk javaslatot annak érdekében, hogy 
napközben és késő este egyenletesebb legyen a járatkövetés, illetve kiszámíthatóbbak legyenek a 
csatlakozások. A BKK megvalósította a javaslatot. 

Mártonhegyen menetrendi hangolásra tettünk javaslatot, melyet a BKK megvalósított. 

Javaslatot tettünk a hűvösvölgyi villamosvonal színvonalasabb pótlására. 

Javaslatot készítettünk a 212-es autóbusz átfogó korrekciójára. 

Az M3-as metró északi szakaszának pótlásával kapcsolatban számos kisebb javaslatunkat 
megvalósította a közlekedésszervező. 
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Közlekedő Tömeg Egyesület (01-02-0016581) 

Beszámoló 2017 
 

Javaslatot tettünk a csepeli II. Rákóczi Ferenc út / Szent István út csomópont forgalmi rendjének 
módosítására annak érdekében, hogy a torlódó autók ne okozzanak késést a busszal utazóknak. A 
javaslatot a Budapest Közút elfogadta és meg is valósította. 

Komplex fejlesztési javaslatot fogalmaztunk meg a 100E repülőtéri expresszjáratra vonatkozóan. 

Figyelemfelhívó akciók 
A BKK az utasok számára jelentősen hátrányos közlekedési rend kialakítására tett javaslatot a 21-es 
és a 21A buszvonalakon. Kampányunknak köszönhetően a bevezetést a lakosság a hivatalos 
társadalmi egyeztetés keretében meghiúsította. 

A FINA vizes világbajnokság honlapja elavult és hiányos közlekedési információkat szolgáltatott. 
Felhívásunkra a szervezők korrigálták a hibát. 

Felhívtuk a városvezetés figyelmét, hogy a BKK 2017 júliusában bemutatott online bérlete rendkívül 
könnyedén hamisítható oly módon, hogy a csalásra az ellenőrzések során sem derül fény. Ez, és a 
számos egyéb, szintén civilek által kiderített probléma miatt végül a szolgáltatást teljesen leállította a 
BKK. 

Felhívtuk a városvezetés figyelmét, hogy az M3-as metró új szerelvényein elviselhetetlenül meleg 
van. Nyílt levélben fordultunk a főpolgármesterhez, aki ezt követően bejelentette, hogy megvizsgálják 
a légkondik beszerelésének lehetőségét. 

A Vágány utca lezárása miatt megváltozott forgalmi rend jelentős torlódásokat okozott számos fontos 
buszjárat útvonalán. Közbenjárásunknak köszönhetően a Budapest Közút beavatkozott, a torlódások 
pedig megszűntek. 

5 másik civil szervezettel közösen felhívtuk a figyelmet a MÁV-START súlyosan utasellenes 
döntéssorozatára. 

Számos alkalommal kampányoltunk a nagykörúti villamosvonal mihamarabbi felújításáért, ezzel 
felhívva a figyelmet a sorozatos műszaki hibákra. 

Kampányt folytattunk annak érdekében, hogy szilveszterkor a metrók egész éjjel közlekedjenek. 
Néhány héten belül a BKK kihirdette, hogy az üzemzárás hajnali negyed 2-re módosul. 

Saját termékeink 
Megalkottuk a HolaBubi adatelemzőt, mellyel a Bubi közbringarendszer különféle használati adatait 
lehet böngészni. 

Dokumentáltuk a járműveken tapasztalható elviselhetetlen hőséget, és megoldást is kínáltunk a 
problémára. Létrehoztuk a Tudatos Közlekedő szolgáltatást, mellyel bárki könnyedén bejelentheti, ha 
egy járművön nem jól működik a klímaberendezés. 
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