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Jegyzőkönyv a 2017 évi beszámoló elfogadásáról 
 
 
A jegyzőkönyv felvételre került az Magyar Légtornász Egyesület (1039 Budapest, Hímző u. 4. 
IV/21.)  éves rendes közgyűlésén. 
 
Időpont: 2017. május 28, 09 óra 
Helyszín: a társaság székhelye 
Jelen vannak: Vincze Tünde Alapító elnök,  
 Picard Vilmos Alapító tag,  Jegyzőkönyv hitelesítő 
 Kristóf  István  Alapító tag 
 Kristóf  Krisztián Alapító tag 
 Herman Zita Alapító tag 
 Zentai György  Alapító tag 
 Demjén Natália Alapító tag 
 Kovács Debora Alapító tag 
 Pálossy Nóra Alapító tag 
 Simet László  Alapító tag 
 
Napirendi pontok: 

1. Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása 
2. Beszámoló a 2017 évről 
3. Mérleg és eredmény kimutatás megállapítása, az eredmény felosztása 

 
Vincze Tünde elnök megállapítja, hogy a valamennyi alapító tag jelen van, a közgyűlés 
határozatképes. 
A jegyzőkönyv tartalmának valódiságát  Picard Vilmos, mint jegyzőkönyv hitelesítő 
aláírásával igazolja. 
 
1. napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 
Vincze Tünde javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg Picard Vilmost jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. A jelenlévők az 1. napirendi  pont alapján meghozzák az alábbi egyhangú: 
 
1/2018(05.28) közgyűlési határozatot 
 

A társaság közgyűlése elfogadja az Picard Vilmost jegyzőkönyv hitelesítőként. 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a 2017 évről 
 
Vincze Tünde tájékoztatja a közgyűlést a 2017 évben történtekről. A 2. napirendi  pont 
alapján meghozzák az alábbi egyhangú: 
 
2/2018(05.28) közgyűlési határozatot 
 

A társaság közgyűlése elfogadja az Elnök  beszámolóját. 
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3. napirendi pont: Mérleg és eredmény kimutatás megállapítása, a szakmai beszámoló 
elfogadása az eredmény felosztása 
 
A 3. napirendi pont keretében a mérleg és eredmény kimutatás megállapítására, az 
eredmény felosztására és a szakmai beszámoló – közhasznúsági melléklet – elfogadására 
kerül sor. Az elnök ismerteti, hogy az Egyesület 2017 évben realizált mérleg szerinti 
eredménye (nyereség) 323 eFt, melynek teljes összegét a tőkeváltozás javára kívánják 
elszámolni. Az eredmény megoszlása az alábbiak szerint alakult: 
 

 
Alaptev. Váll.tev. Összesen 

E. Adózás előtti eredmény 253 77 330 
F. Fizetendő társasági adó   7 0 
G. Adózott eredmény (E-F) 253 70 323 

 
A szavazás eredményeképp az Elnök megállapítja, hogy egyhangú szavazással a közgyűlés az 
alábbi határozatot hozza: 
 
3/2018(05.28) közgyűlési határozat 
 

A közgyűlés az Egyesület 2017 évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját, ahol a  
mérleget 966  eFt mérleg főösszeggel, 323 eFt mérleg szerinti eredménnyel (nyereség) –
amiből az alaptevékenység szerinti eredmény 253 eFt, a vállalkozási tevékenység eredménye 
70 eFt, a társasági adó fizetési kötelezettség 7  eFt –, valamint a közhasznúsági mellékletet  
egyhangúlag, kiegészítő javaslat nélkül elfogadja. 
 
 
 
 
Az Elnök megállapítja a közgyűlés eredményességét, és a közgyűlést lezárja. 

 

Jegyzőkönyv lezárva. 

 
k.m.f. 

 
 
 
 
 
 

 Vincze Tünde Picard Vilmos 
 Alapító elnök, tag  Jegyzőkönyv hitelesítő, tag 
  
 


