
ELTE-PPK a H13-ban. A rendezvény cétja a kozösségformálás, valamint a H13

intézményének népszerűsítése a hattgatók körében. A rendezvényen 120 fő vett részt.

Felelős: Szefcsik Dóra. Pázmány szakest. Ápri|is f}-én a Pázmány Péter Katotikus

Egyetem pszĺcho|'ógia szakos hattgatói rendeztek szakestet a H13-ban. A rendezvény

cétja a ktizösségformálás, valamint segít a hattgatók körében népszerűsíteni a H13

intézményét. A szakesten 80 fő vett részt' Feletős: Szefcsik Dóra'

Magyar Üzletasszonyok EgyesÜlete: Az április ,t3..ai összejövetet etcíadója Székety

Szilvia kinezĺológus volt. Az est ,,A nő és férfi kapcsolata''. Hogyan tehetek bołdog és

elégedett? A tétek kĺsugárzása az cirömteli vonzó nő.. '', témakört járta körüt,

miközben egy vatódi kineziológiai rendelés mozzanataiba kaphattak bepittantást a

résztvevők. Ezt követően nagyon izgalmas beszétgetés bontakozott ki a női és férfi
szerepek átatakutásával, a nők érdekérvényesítő képességének javításával, valamint
va[ós igényeink fe[tárásáva[ és sikeres kommunikációjávat kapcsotatosan. A

rendezvényen 1f f ő vett részt. Felelős: Kővári Györgyi.

az inkubált váttatkozókkat és magánszemétyekket vató kapcso[atvétel, szerződéskötés,

kapcsolattartás fotyamatosan zaj[ik:

Láthatatlan Egyetem. A Láthatattan Egyetem egy egyetemĺstákbót és fe|'nőttekbőt áttó

társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden fetsőoktatási intézményben tétrejöjjön egy

olyan kis, kortárs csoport, aki a többieket életvezetésĺ ismeretekre (pt.

időgazdálkodás, stressz-keze[és, személyes pénzügyek stb. ) oktatja. Jetenteg 9

budapesti és 2 vidéki egyetemen tartanak képzéseket, kb. 100 ĺinkéntes segítségévet.

Ápritis fotyamán a Láthatattan Egyetem 7 kÜtönböző csoportja (képzők képzése,

krónikás csoport, szeryezetfejtesztők, inkubációs csoport, kreatív csoport,

kommunikációs csoport, elcĺretolt hetyőrség) 5 gyűtést tartott a H13-ban, ezen közel

150 egyetemista diák fordult meg.

lnkubált workshop: Sales workshop: A Váttatkozói |nkubációs Program részeként
minden hónapban lnkubátt Workshopot tartunk. A Workshopon, a meghívott etőadó egy

adott szakmai témát hoz a H13 inkubátt váttatkozóinak, melyet egyÜtt dotgoznak fel.
Az itt megszerzett tudást beépítve fejteszthetik az inkubátt Váttatkozásaikat. A H13

lnkubátt Workshop április ĺ 5-én a sales vitágába engedett be minket, olyan neves

etőadó segítségével, mint Bruckner Erika. Bruckner Erika, jetenteg a Hamar

Productivity Consulting.nát dolgozik, illetve szabadúszó sales manager, valamint sales
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tréningeket is tart a íorprofit szektorban. Az inkubátt Vállalkozóink tudatosították a

workshopon, hogy milyen értékeket szeretnének kcjzvetíteni a leendő Ügyfeteiknek és

azt hogyan tudják értékesíteni. A gyakorlati workshopon nem csak saját magukat

hanem egymást is segíthették, hogy sales technikájuk sikeresebb legyen. A workshopon

12 fő vett részt. Feletős: Jámbor Kornél

Hí3 Akadémia: Networking. Április 14-én a H13 újabb meetupján a Networking

vitágába kalauzotta el az érdektődőket Schleer Tamás, több hazai startup atapítója,

kreatĺv vállalkozó, a téma mestere. A program célja az vo[t, hogy a résztvevők

gyakorlatban alkalmazható tudást sajátíthassanak e[ a kapcsotati hátó épĺtésérőt,

növelve ezze| ijztetkötési hatékonyságukat. Az előadás után a résztvevcíknek

tehetőségÜk volt konkrét megoldásra váró problémáikban is segítséget kérni a

szakértőtőt. A meetupon 40 fő vett részt. Amerikai Cégalapítás. Április 28-án a H13

újabb meetupján az Ameńkaĺ Cégatapítás vitágába katauzotta et az érdektődőket Dr.

Varga Miklós, aki magyar és amerikai ügyvédi praxissat is rende[kezik, valamint számos

magyar startup amerikai képvisetője. A program célja az vo[t, hogy a részvevők egy

tetjesebb képet kapjanak arró[, hogyan műkôdik a gyakorlatban egy cégatapítás az

EgyesÜtt Át,tamokban. Mityen bukta.tókkat és etőnyökket járhat, mityen formáĺ és

követelmenyei vannak, illetve hogyan tudna egy magyar vátlalkozás az áilamokban

teányváttatatot alapítani. Dr. Varga Miktós etőadásában kitért az oltalom és azon belÜl

a szabadatom fontosságára bizonyos projekteknét' Az etőadás után a résztvevcĺknek

tehetőségÜk vott konkrét mego[dásra váró problémáikban is segítséget kérni a

szakértőtőt. A meetupon ó0 fő vett részt.

Budapest Strategy & lnnovation Meetup: Az Üzteti modell innovációja. Ápritis 8-án

egy új, innovációs meetup kerÜtt megrendezésre a H13-ban. A rendezvénnyel célunk

az vo[t, hogy a technotógiai fejtesztésekket foglatkozó váttatkozókat és szakembereket

ĺs bevonzzuk a H13-ba. Az üzteti modett néha kimarad a termékstratégiai és innovációs

vonatból. E|.feledkezÜnk arról, hogy tehet, hogy az Üzteti modellt is át kett alakítani,

vagy csak azt etég átalakítani. A meetupon bemutatásra kerÜltek olyan cégek, akik

szimplán az üzleti modelt innovációjával sikeresek lettek, és ma már könyvekben

otvashatunk rótuk. Szó esett továbbá arró[, hogy mi az Üzleti mode[[, és hogy

egyáttatán definiátható.e ez a kifejezés. A meetupon 20 fő vett részt. Felelős: Jámbor

Kornél.
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Balassa workshop április 18.19. BÜszkeségget tött e[ minket, hogy nátunk kerĺjtt

megrendezésre ápri[is 18-19-én az első Balassa workshop. A H13 történetében ezen a

hétvégén vott eddig a legmagasabb az egy négyzetméterre jutó fotósok száma. ,,Ha

valaha megérted a dolgok esszenciáját, akkor rájössz arra is, hogy nem bĺrtokothatod

azt. Csak továbbadhatod.'' (Balassa Lász[ó) Ebben a szellemben osztotta meg tudását

háľollt |lagysl'elű elllber: Vékás Magdolna, Baksaĺ József és Balassa Lásztó. A program

etső két napján rendkívÜt inspirátó előadásokat hattgathattak meg a résztvevők a H13-

ban, amit a tobbi napon kiscsoportos gyakorlati fogtatkozások követtek Balassa Lásztó

vezetésével, immár terepen. trömmet tott et minket, hogy az előadásokra mindkét

nap 100-nátis többen voltak kíváncsiak. Fetetős: Szefcsik Dóra

. Nők a Periférián. Ápritis 9.én ,,Nők a Periférián'' címmel konferenciát tartott a H,|3.

ban a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. A rendezvény cétja a rejtett
egyenlőtlenségek és összefliggéseik bemutatása' a nemre érzékeny, fete|'ős és nőarcú

társadatompotĺtika kiatakításának elősegítése volt. Az egész napos rendezvényt Juhász

Borbáta, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek) etntike nyitotta meg' Az

első téma a hajtéktatan nők hetyzete vo[t, melynek keretében Sajgát Rózsa (Budapesti

Szociális Forrásközpont) bemutatta az ,,Az utcán étő hajtéktatan nők'' című európaĺ
projektet, vatamint bemutatkozott A város mindenkié csoport. Ezt követte a Nők etteni

erőszakról és a prostitúciórót szótó btokk. Sebhetyi Viktória PhD hattgató

,,Gyerrnekkereskedelem Magyarországon' Átdozatok vagy etkövetők?'' címme[, Betlen

Anna közgazdász, gender-szakértő (MONA Atapítvány) pedig ,,A nők elteni erőszak és a

szociális e[tátórendszer'' címmeI tartott etőadást. A Színes Gyöngyök Egyesijtet

közreműködésévet jó gyakortatként bemutatásra kerijtt az ,,Egy tépés e|'őre - fiatalok
és nők megercísítése a hetyi roma közösségekben'' projekt. A kávészünetet követő

blokk a Nők és egészség címet visette, melyben Kováts Katatin a Népességtudományi

intézet kutatója a magyarországi nők egészségi hetyzetérőt tartott etcíadást. Ezt
követően Dr. Forrai Judit, az MTA doktora, társadalom-orvostanász, történész,

muzeológus tartott előadást ,,Nem fog a macska egyszerre kint s bent egeret'' címmel

a fiatalok preferált szexuális szokásairó[, tévképzeteirőt és azok következményeirőt. A

téma kapcsán Jó Marianna (Női Egészségmegőrző Program) ismertetett jó gyakortatot,

mely az ,,Egyen[ő eséttyet a rák ellen'' címet viselte. A negyedik téma a
fogyatékossággat étő nők és sérütt gyermekeket nevelő nők hetyzete vo[t. Fötdesi

Erzsébet a Fogyatékos Emberek szervezetei Tanácsának atelnöke bemutatta ,,A

fogyatékossággat étő nőkrőt szóló alternatív jetentést. Keveházi Kata, közgazdász,

gender-szakértő (Női Érdek),,Fogyatékosság gender.szemüvegen át'' címmel tartott



előadást a fogyatékossággal élcí nők hetyzetéről és azok speciális szempontjairól. Az

ebédszÜnetet párhuzamos szekciók követték hajtéktatan, roma és fogyatékossággat étő

nők részvételével. A szekciókat Sajgát Rózsa, Balogh Lídia és Keveházi Kata

vezették. A konferencián ó0 fő vett részt. Fetelős: Szefcsik Dóra.

H13 Bentlakók ktjzłjsségi program: ,,Tavaszi Terasz Tüchtigesítés.'' Április 28.án a

H13 bentlakóinak (Váttatkozói Inkubációs Program résztvevői és a Coworkerek)

közösségi programot szerveztünk a Fötd napja atkatmábót. A détután virágÜltetésset

kezdődött, aminek eredményeként gyönycjrű és színes egynyári novényekkel népesiil.t

be a H13. A FC'td napi rendezvény cé[ja, a közösségépítés mellett az is vo[t, hogy

inspirátjuk a résztvevőket a környezettudatos gondotkodásra. A programon 10 fő vett

részt. Felelős: Jámbor Kornél

EVS (Európai Önkéntes 5zolgálat) Tájékoztató április 7., f2. Farkasinszky Katatin

ápritisban két alkatommal tartott csoportos tájékoztatót az EVS-rőt. Az érdektődő

fiatalok megismerkedhettek az Európai onkéntes Szolgátat működésével, a jelentkezés

menetével, a kütdcí és a fogadó szeryezet szerepével. A két tájékoztatón összesen 30

{A,,^++ .A.-Ł E^|^|A.' c-^s..:|. Í\:'.^
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Kárpáterődítés könyvbemutato. Ápritis 14-én kerijtt megrendezésre Szabó József

János ,,Kárpáterődítés 194o-1944,, címmet megjetent könyvének bemutatója a H13-

ban. Az íro f3 év munkájával térképezte fel azt a védvonal-rendszert, amely

Magyarország történetmi határait védte a Keteti-Kárpátokban a ĺ|. vitágháború idején.

1940-tő| egészen 19Ą4 végéig, szó szerint majdnem az utolsó pittanatokig épÜt.t az az

erődítési rendszer, amĺ a Keteti-Kárpátok vona[át és hágóit volt hivatott védenĺ egy

ketetrőt érkező támadássat szemben. Az Árpád-vonat Észäk-Erdéty 1940-ben történt

vĺsszacsatolása után kiegészÜ[t egy Széketyfötd védetmét szotgátó körkcjrcjs erődítésset

is. A szerző elmondása szerint - tekintettet az építkezések szigorúan titkos voltára _ a

munkátatokról semmiféte térkép, Vagy részletes teírás nem maradt fenn. így őneki

személyesen ke[lett bejárni a korabeli helyszíneket, még áttó, Vagy már csak

romjaiban azonosítható építményeket kutatva, melyek a mostani Ukrajna és Románia

terÜtetén tatáthatók. 3 év levéttári kutatás és 20 év terepmunka eredménye ez a

kötet, de még így sem teljes. A könyvbemutatón 30 fő vett részt. Fe[e[ős: Szefcsik

Dóra.
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|rodalmi szalon Linka Agnes riporter, előadoművész közreműködésével. . Ápritis 24-

én folytatódott az immár minden hónapban hagyományosan megrendezésre keríJtő

lrodalmi Szalon, amely ez alkalommal is ktubfogtatkozással kezdődött, majd Linka

Ágnes műsorvezető hötgy beszétgetett a vendégekket: Sárvári Krisztina

szállodaigazgatóva[, Kautzky Armand színművéssze[ és Farkas András Pitiscsaba

polgármesterével. A rendezvényen 45 fő vett l.észt.

Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus. Csokoládé kurzus az alapoktót. Ápritis 9-

én és 17-én a diákok gasztronómiai edukációjának részeként tartott atap csokotádé

kurzust Szántó Tibor csokotádékészítő mester a H13-ban. A két kurzuson összesen 40 fő

nyerhetett bepitlantást a professzionátis csoko[ádékészítés és kóstotás vitágába.

Haladó csokoládé kurzus. Ápritis f4-én a hatadó csokotádé kurzuson Sao Tomé, Ktizép-

Afrika és Madagaszkár csokotádéivat ismerkedhettek meg a résztvevők. A résztvevők

továbbtéptek a kóstolás technikában, va[amint megismerkedhettek a csokotádé szakma

meghatározó atakjai. A hatadó kurzuson 20 fő vett részt.

||. H13 Sörpingpong Kupa. Ápritis 9-én kerĹJtt megrendezésre a H13 egyĺ.jttműködő

partnere, a Magyar Sörpingpong EgyesÜtet szervezésében a Nemzeti Sorpingpong Lĺga

l|. H13 Sörpingpong Kupája. A bajnokságban csupán 3 fordu[ó maradt hátra, így óriási

volt a harc a rangtista etső 20 hetyéért, amely biztosítja a továbbjutást a Nemzeti

Sörpingpong Liga országon Döntőjébe. Az ápritisi H13 Sörpingpong Kupára 40 csapat,

azaz 80 fő nevezett, így a szurkolókkat egyÜtt több mint 100 fő izgutta végig a
megmérettetést' Fetetős: Szefcsik Dóra.

Bölcsődék napja. Ápritis 20-án a Bötcsődék napja atkatmábót mondott köszönetet

Józsefváros Önkormányzata a fenntartásában működő bcjtcsődék dotgozóinak. Ápritis

f1-én Van a Bötcsődék napja, emléket áttítva az 1852-ben megnyítt első magyar

bölcsődének. Józsefváros Önkormányzata idén negyedik atkatommal ezen a napon

mondott köszcinetet a fenntartásában működő bötcsődék dolgozóinak. A kitüntetéseket

a humánszotgáttatási Ügyekért fetetős atpo[gármester, Sántha Péterné és Zentai

oszkárra[, a Humánszotgáttatási Bizottság etnökével közösen adta át. A kitüntetések

átadása után Tabán |stván koncertjévet kedveskedett a kerÜtet vezetése a bötcsődei

dolgozóknak. A rendezvényen több mint 100 fő vett részt. Fete|.ős: Kővári Györgyi.

.l
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2015. MÁJUS.

Megva lósĺtott Programok:

. Civilek a PalotaneqYedért EqYesÜlet: Ybl-épĺjletsorsok . kłjnyvbemutató és

finisszázs (2015. május 4.). 
^ 

''Palotanegyed ezért szeretlek!'' fotókiátlításunktól

május 4.éll 17 oráto| az',Yb|'-épÜ[e|sol.sok az Unger.háztót a Kátvin térig..cĺmű konyv

bemutatójával búcsúztunk. A programra a Palotanegyed és az építészet szerelmeseit

vártuk. A mai Kálvin tér - az egykori Kecskeméti kapu és a környező városfat illetve az

arra fúződő uj utcák - a középkori falait kinövő terjeszkedő város, a kiatakutó

Józsefváros arcu[atváltozásának fontos 19. századi terÜlete. Az Unger-háztót a

Dtauchy-házig és a múzeum mögötti patotanegyedig terjedő tertjlet rendkívÜl gazdag

építészeti anyagában, nagy változatosság figyethető meg: a hagyományosnak

mondható, de megújított palota-, bérház-, Üzletház típusok meItett lovarda,

tornacsarnnk kónvice|őház Ác nar|ampnfi - ii|Á<tprprnio - ka||iian hiznnrrítrr; VhI

nagyszerű tervezői vénáját. A programot dr. Bakó Annamária (Litea) bevezetője

nyitotta, majd Ritoók Pát művészettorténész, gyűjteményvezető (Forster Központ,

Magyar Építészeti Múzeum) mutatta be a kötetet és beszétgetett Hidvégi Violettávat, a

szerkesztővel. A rendezvény a H13 és a Civilek a Palotanegyedért EgyesÜtet kcizcis

szervezésében valósult meg. A kiáttítás záró rendezvényén közet 40 fő vett részt.

Fele[ős: Szefcsik Dóra.

. Sol Intézet. A SoL Intézet vá[[alatok, szervezetek és közösségek fejtődését és

átatakutási fotyamatát támogatja hazai és kütfötdi tudások megÔsztása, tanácsadás és

fejlesztő foglalkozások áttat. Kollektív intelligencia - TérTeremtő Dialógusok: Az élő

iskolák és az élő tanulás'' (fo15. május 29.) Szakmai partnerÜnk a SoL |ntézet május

f9-én, három napos alapélmény és facititátori etőképző tréningjének első workshopját

tartotta a H13-ban. Számos tanuló műhety és egyetemi kutatás fókuszál a szervezetek,

mint étő szervezetek betső tcirvényszerűségeinek feltárására. E téren tatán a

legjelentősebb eredményeket az utóbbi f0 évben a kollektív, szervezeti

inte[[igenciakutatás jetenti, nem fÜggetlen a kvantumeImé[eti és neurobiotógiai

kutatásoktót. A XX|. sz. tudástereiben a nyugati,''modern'' tudomány nyetvén is

képesek vagyunk megértést hordozó módszereket és tapasztalatunkat megosztani a

személyes és csoportos tanulás teremtő tereiben. Ez radikálĺsan más tapasztalást, és

vitágot jetent, mint amikor egyéni, egymástól etkütcinÜtt tanulási, probtéma megotdási

terekben mozgunk. A TérTeremtő Dialógusok program résztvevői a képzés során:
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megtapaszta[ják a fenti diszcip[ína (a kol[ektív inteIligencia) teremtő erejét,

bepillantást nyernek a Process Design TTD atapú strukturájába és alkalmazásának jó

gyakorlataiba, tájékoztatást kaphatnak tegújabb kutatási eredményekrőt (pt. az M|T

Ko[tektív Inte[[igencia Kutató Központról), kapcsotódhatnak a hazaj szakmai

közösséghez, vatamint találkozhatnak hasonló értékrendben gondolkodó és azt tanulni

és étni is akaró társakkat' A résztvevők megkapják a képzésben alkalmazott módszerek

kézikönyvét, melynek segítségével azonnal kipróbátható módszerekkeI mehetnek haza'

A tréningen f0 f ő vett részt. Fetelős: Szefcsik Dóra.

Új Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: ,,Sikeresen, fiatalon'' (2015. május 7.).

PartnerÜnk, az Úi Nemzedék Pesti Kontaktpont valamint a Nemzeti |fjúsági Tanács, a

sZEFlT és a Cikk EgyesÚlet és a H13 közös szervezésében kerÚtt megrendezésre május

7-én a,,Sikeresen fiatalon'' elnevezésű egész napos rendezvény. Reggel 10 órátót 1ó

óráig a szakmájukban feltörekvő magyar fiataloké vott a főszerep a H13.ban. A

program a ,,Sikeresen Magyarországon!'' című rendezvénysorozat keretein betÜt

valósult meg. A megnyitót és a rendező szervezetek bemutatkozását követően olyan

sikeres fiatalok beszéttek szakmájukrót és az áltatuk elért eredményekről, mint Pomozi

Péter divattervező (Pépo), Simán Kristóf (Statzup Co-Founder & cEo, a H13

coworkere), Fenyvesi Zoltán kerekes székes sportoló, Tóth Tamás meteorológus (Mí),

Sárközi Ákos mesterszakács (Borkonyha), valamint Szitágyi Csenge színésznő (Centrát

Színház)' Az e|'őadások után ''Sikeres fiatatok hazánkban'' cĺmmel egy kerekasztal

beszélgetés kerÜlt megrendezésre, a Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport

szakmai támogatásával. A nap során a hozzánk tátogató fiataloknak tehetőségÜk volt

részt venni munkajogi, váttatkozói i[letve önismeretĺ tanácsadáson, segítséget

kérhettek önéletrajz és motivációs tevét írásához és megismerkedhettek nemzetközi

képzési és gyakornoki lehetőségekket is. Az ingyenes programon 30 fő vett részt.

Fe[e[ős: Szefcsik Dóra.

Láthatatlan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és felnőttekbőt áttó

társaság, akik célut tűzték ki, hogy minden felsőoktatási intézményben tétrejöjjön egy

olyan kis, kortárs csoport, aki a többieket életvezetési ismeretekre (pt.

időgazdátkodás, stressz-kezelés, személyes pénzÜgyek stb. ) oktatja. JeIenleg 9

budapesti és 2 vidéki egyetemen tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségével.

Május fotyamán a Láthatatlan Egyetem 7 kÜtönboző csoportja (képzők képzése,

krónikás csoport, szervezetfejlesztők, inkubációs csoport, kreatív csoport,
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kommunikációs csoport, etőretott hetyőrség) ó gyűtést tartott a H13-ban, ezen kcizet

120 egyetemista dĺák fordult meg.

1nkubá|t workshop: Hí3 Startup Booster: Teamen belüli konfliktus. Május 29-én a

H13 megrendezte tegújabb rendezvény sorozatának a Startup Booster-nek a második

a[ka[mát, amely kijtönbcjző tréning, illetve csoportos coaching technikákkal dolgoz fel

egy Startup-okat, illetve KKV-kat érintő témát' A Startup Booster az |nkubációs

Program szakmaĺ programja, melyet kinyitottunk a kÜtső érdektődők feté is. A

váttatkozások fejtődésének szÜkségszerű vetejárói a konfliktusok. Változnak a cé[ok,

sűrűsödnek a feladatok, bővĹil a csapat, változik a kommunikácĺó, a döntéshozatal

módja és az információkhoz vaIo hozzáférés' Váttatkozóként érezzuk, hogy egyre több

szerepben kett hetytátlnunk. és szeretnénk jót csĺnálni. A téma házigazdája és Startup

Booster trénere Monostori Brigitta, szervezetfejtesztő tréner - coach. A Startup

Booster-en megtanu[ták a résztvevők, hogy egyes konflĺktusaik milyen okokbót

eredhetnek, és azt hogyan tudják konstruktívan átfordĺtani, hogy fejtessze őket,

szakmai szerepÜkben és a cégtjket. A tréning során lehetőség vott saját elakadást vagy

probtémát behozni, metyre a csoport egyÜtt kereste a választ és segített a
résztvevcĺknek a reá(is, mindennapi probtémákra megotdást tatálni. A tréningen,10 fő

vett részt. Fe[e[ős: Jámbor Kornél.

Hĺ3 Akadémia: H13 meetup: A hatékony Facebook marketing' Május 1f-én a H13

újabb meetupján a hatékony Facebook marketĺng vitágába kalauzolta el az

érdektődőket Klausz Melinda, aki kcizösségi média specialista, a kozossegi-media.com

vezetője. 8 éve foglatkozik közösségi média marketinggel' Jelenleg többek között a

Nők Lapja Cafe, a VeszprémFest, a Monacor és a Fujitsu K[íma közösségi média

tanácsadója. A program cétja az vott, hogy a részvevők egy teljesebb képet kapjanak

arró[, hogyan működik a gyakorlatban a Facebook fizetett hirdetések. Hogyan tudnak

egy skátázható Üzletet építeni a Facebook adta lehetőségekkel. Az előadás során a

résztvevőknek tehetőségÜk vott, hogy gyakorIati jettegű kérdéseikre releváns és

azonnal használható választ kapjanak. A meetupon 200 fő vett részt. Hĺ 3 meetup:

Hatékonyság a négyzeten. Május 27.én a H13 újabb meetupján a hatékony

munkavégzés vitágába ka[auzotta e[ az érdektődőket F|amar Domonkos, aki a Hamar

Productivity Consulting atapítója és productĺvity coach. A program célja az vo[t, hogy a

részvevők segítséget és azonnaI haszná[ható gyakorlatokat kapjanak, amit a

mindennapi munkavégzés során alkatmazni tudnak és ne érezzék úgy, hogy semmire

sincsen idejÜk. Az előadás során Hamar Domonkos a GTD módszer egyes részei metlett,
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olyan apptikációkat is bemutatott, amelyek könnyű haszná[hatóságuk mellett

produktívabbá teszik az életÜnket. Az előadás során a résztvevőknek lehetőségljk volt,

hogy gyakortati jel'tegű kérdéseikre releváns és azonnal használható választ kapjanak.

A meetupon 30 fő vett részt. Felelős: Jámbor Kornél'

Jozsefvárosi Üz|eti Klub: A Józsefvárosi Üzteti l(tub idei harmadik rendezvénye május

f6.án kerÜlt megrendezésre a Budapesti Kereskedelmi és lparkamara szakmai

egyÚttmtĺködésével. A rendezvényt Egry Attila, Józsefváros alpolgármestere nyitotta

meg és számolt be a kerij[et gazdasági aktualitásairót és kerilleti fejlesztésekrő|'. Az

alpolgármestert dr. Fötdy Ferenc előadása követte, aki EU Pátyázati Portát

főszerkesztője, az operatív Program |roda igazgatója és arról számolt be, hogy milyen

uniós pátyázatok várhatóak a 2015.cjs évben. |lletve a következő kérdésekre adta meg

a választ az etőadás során dr. Fötdy Ferenc. Mekkora összegű fejtesztési forráskeret á[[

Magyarország rendelkezésére f014-f0f0 között? Mik az uj időszak kieme[t programjai?

Metyek a főbb prioritások? Miben jellemezhető az uj pátyázati ciklus? A Józsefvárosi

Üzteti Ktub második fetében pedig a résztvevők kérdéseire vátaszott az e[őadó, melyek

főteg a KKV szektort érintette. Az etőadások után kapcsolatépítésre biztosított teret aZ

Üzteti ktub a résztvevőknek. A Józsefvárosi Üzteti Ktubon 18 fő vett részt. Fetetős:

Jámbor Kornét.

Zacher Gábor előadás. Május 6.án Zacher Gábor oryos, toxikológus,

a Honvédkórház sÜrgősségi osztályának vezetője, tartott etőadást a H13.ban a

kábítószer haszná[atró[. Zacher Gábor etőadásában ismertette a magyarországi

szerhasználati statisztikákat összehasonlítva a kÜtfötdi eredményekket' A toxikológus

ismertette a tegnépszerűbb szerek használatának étettani hatásait és jogi

következményeit. Mindeme[[ett kĺtért drogpotitikai kérdésekre, az e[[átórendszer

gyengeségeire, a terápiás eszközök hatékonyságára, esetleges mego[dási javaslatokra.

Az izgalmas és tanulságos előadáson közel 90 Pázmányos hallgató vett részt. Felelős:

Kcjvári Györgyi.

Felsőoktatási Diákszervezetek EgyesÜlete. FDE Akadémia: Self.coaching. (2015.

május 13.)Szakmai partnerÜnk, az FDE-vel közös szervezésben valósult meg május 13-

án az FDE Akadémia újabb workshopja ,,Self-coaching - hatékony eszköz a sikerhez''

címmel. A résztvevők Csontos Tímea és Lakner Tamás FDE trénerek segítségévet

nyerhettek betekĺntést a manapság nagyon divatos technika, a coaching vitágába. A

fĺatalok megtudhatták, hogy mit is jelent a coaching, és hogyan alkalmazható ez a



technika a mindennapi kihívások során. A két és fét órás workshop során a résztvevők

saját étményen keresztljl tanulták meg azokat a technikákat, melyek segíthetik őket,

hogy sikerret érjék e[ kitűzött céljaikat, illetve célzottan kereshessenek válaszokat a

bennÜk felmerÜlő kérdésekre, legyen az egyensúly, tanulmányok, diákszervezeti étet

vagy karrier. A programon 20 fiatal vett részt' Felelős: Szefcsik Dóra.

BEST Budapest: RendkĺvÜli Közgyűlés (2015. május 21.) 
^ 

BEST (Board of European

Students of Technology) egy nemzetközi növekvő nonprofit szervezet, mety 1989 óta

biztosít kommunikációs, kooperációs és csere tehetőségeket Európa mérnökhattgatói

számára. A BEST 33 országban 95 Hetyi tagozatávat egy növekvő, jót szervezett, fiatal

és innovatív diákhátózatot alkot. Több mint 4000 aktív tagot számtátnak, akik éves

szinten több mint 100 programot szerveznek, me[[ye[ majdnem egy mittió hattgatót

érnek et. A BEST BudapestteI z014 juniusa óta áttunk partneri kapcsotatban. Ennek

keretén betÜt május 21.-én a szeryezet RendkívÜti Közgyűtését tartotta a H13-ban. A

RendkívÜti Közgyűtés összehívására a Marketingért és a Ki'itkapcsotatokért fetetős

aletnök lemondása miatt volt szi.jkség. Az eseményen 20 fő vett részt. Fetelős: Szefcsik

Dóra.

EVS (Európai tnkéntes Szolgálat) Tájékoztató. (20í 5. május 1f , ?.6.) A Messzetátó

EgyesÜtet tinkéntese, Farkasinszky Katalin által tartott tájékoztatón az érdektődő

fiatalok megismerkedhettek az Európai tnkéntes Szotgátat működéséve[, a je[entkezés

menetével, a kÜtdő és a fogadó szervezet szerepével. A két tájékoztatón összesen 40

fő vett részt. Felelős: Szefcsik Dóra.

]rodalmi szalon Linka Ágnes rĺporter, előadóművész közreműködésével. . Május 22-

én fotytatódott az immár minden hónapban hagyományosan megrendezésre kerÜtcj

Irodalmi Szalon, ame[y ez alkalommal is ktubfogtatkozássaI kezdődött. A program

15.3o.tót Linka Ágnes ,,Jaj, hova tettek a zongorás estek...'' című műsorával

foIytatódott, Kosztotányi Dezső szÜtetésének 13o. évfordutójának atkatmábót. A

műsorban gitáron közreműkcidött Siposhegyi Zsott. Ezt követően ,ĺó:30.tót Linka Ágnes

műsorvezető hötgy beszétgetett a vendégekke[: Novák Eszter rendezővel, Dr. Tcĺkéczkĺ

Lásztó a Dunameltéki Református EgyházkerÚtet főgondnokáva[, valamint Szakcsi

Lakatos Béla Kossuth és Liszt.díjas zongoraművész, zeneszerzővel. A rendezvényen

közet 50 fő vett részt. Fetelős: Szefcsik Dóra'
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Porszász Aron Fotokiállítása (2015. május 12.- június 1í). Május 1f-én ÜnnepettÜk

Porszász Áron fotográfus kiáttítását a H13 Gatériában. A 21 fotóbót áttó tártatot Dr.

Atbertini Bé[a, fotótcjrténész nyitotta meg. A kiáttításon Pőrszász Áron két izgalmas

sorozatát tekinthetik meg a művészet szerelmesei., ,,Az lpar és Táj című sorozatban a

kettő kapcsolatát fényképeztem kÜtcjnböző magyarországi helyszíneken. Szándékosan

olyan helyszíneket kerestem, ahot a természeti környezet tegatább olyan hangsúttyat

van jelen, mint az ember jetenléte az ipar valamilyen vátfaja áttat' xépeimmel csak

felvetnĺ szándékozom a fontos kérdéseket, a vá[aszokat a befogadóra bízom.''

,,Portréimmal egy minél személyesebb és mélyebb arckép etkészítése volt a célom,

ami egy érdekes kísértetbőt nőtte ki magát. A képek 8x10 inch negatív fitmre készütnek

1:1 arányú teképezéssel, technikai okok mĺatt majdnem teljes sötétségben' A sötétség

vagy félhomály pszichológiai hatása cjnkéntelenÜt is megjetenik az arcokon ,,, Pőrszász

Áron Amerikában és a Kaposvári Egyetemen tanulta a fotográfiát. Az utóbbi években

az alkalmazott fotográfia terÜletén dolgozott. A Magyar Fotóművészek országos

Szövetségének tagja, jetenleg szabadúszó fotográfus. A kiáttítás június 1 1-ig vott

megtekinthető Galériánkban. A kiáttĺtás megnyitóján 40 f ő vett részt. Fetetős: Szefcsik

Dóra.

Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus. Csokoládé kurzus az alapoktót. .Május 7-

én, 8-án és 29.én a diákok gasztronómiai edukációjának részeként tartott a|'ap

csokoládé kurzust Szántó Tibor csokotádékészítő mester a H13.ban. A három kurzuson

összesen kozet ó0 fő nyerhetett bepittantást a professzioná[is csokoládékészítés és

kóstotás vitágába. Feletős: Szefcsik Dóra.

Üzleti angol nyelvtanfolyam (20í5. május 6,13,fo,f7.) A H13 Váttatkozói lnkubációs

Programjában résztvevők számára f014 novemberében indított ijzteti angot

nyelvtanfolyam 2015-ben is fotytatódott. A tanfolyam célja, hogy a résztvevő

váttatkozók az ijztetĺ életben leggyakrabban alkalmazott szókészletet, nyelvtani

fordulatokat és kommunikációs technikákat elsajátítsák, növelve ezzel esélyeiket a
nemzetközi piacon való érvényesÜlésre. A tanfolyamon, indulása óta négy fő vesz

részt. Májusban a csoport négy alkalomma[, 6-án, 13.án, 20-án és27-én tatál'kozott. A

folyamatos visszajelzések alapján elmondható, hogy jót hatadnak és igény mutatkozik

a folytatásra. Felelcís: Szefcsik Dóra.
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2015. JÚNlUs

Megvalósított Programok:

Civilek a Palotanegyedért EgyesĹi|et (mentorálás, civil kontrol): mentorá[ás zajlik.

Az inkubációs programban lehetőség nyĺtik a szeryezet szakértőinek megkeresésére,

személyes konzultáció egyeztetésére. Résztvevők száma:2 f ő. A Civitek a

Palotanegyedért két etnökségĺ tartott a hónapban a H,|3'ban melyeken 10-10 fő vett

részt. Felelős: Szefcsik Dóra.

Ú; Nemzedék Pesti Kontaktpont ]roda: Budapesti Diákönkormányzatok Szakmai

Foruma. (2015.június 4.) A márciusi Diákcinkormányzatok országos Szakmai Fóruma

elnevezésű rendezvény sikerén felbuzdulva igény mutatkozott ennek fővárosi

interpretációjára, ezért június 4.én, csÜtörtökön a H13 Diák- és Vátlatkozásfejtesztési

Közpcntot. újra etlepték a középiskolás fiatalok. 10 és 16 óra között etőadások. és

workshopok segítségévet járutt hozzá a pesti Ú1 Nemzedék lPlrrsz Kontaktpont |roda

eseménye ahhoz, hogy a budapesti középiskoták megismerjék egymás programjait és

még hatékonyabban tudják megszervezni diáktársaik érdekképvise{etét. A program

azza| a céllat jott létre, hogy szakmai támogatást nyújtson a megjetent,

diákönkormányzatokban aktívan tevékenykedő fiatatoknak azért, hogy eredményesebb

munkát tudjanak végezni' Mindemellett fontos lehetőséget biztosított számukra, hogy

tapasztalatot cseréljenek más iskotákban tevékenykedő társaikkat, ezáttaI fejtődjenek

és új, hasznos szakmai kapcsolatokra tehessenek szert. A Diákcinkormányzatok Szakmai

Fórumán 20 budapesti középiskola vett részt. Józsefvárost a Bókay János Humán

Szakkcizépiskola, az ELTE Trefort Ágoston Gyakortóiskota, a Széchenyi István

Kereskedelmi Szakközépiskola és a Teteki Blanka Közgazdaságĺ Szakközépiskota diákjai

képvisették. A rendezvény bemutatkozással indult, a tanulók 5-5 percben ĺsmertették

iskotájuk diákönkormányzatának tevékenységét. A nap második felében

műhetyfogtalkozásokon vehettek részt a középiskolások, ahot többek között

szervezetfejtesztésse[, rendezvényszervezésset és a meggyć5ző kommunikáció

praktikáivat ismerkedhettek meg. Áz ingyenes programon közet ó0 fő vett részt.

Felelős: Szefcsik Dóra.

Láthatatlan Egyetem. A Láthatatlan Egyetem egy egyetemistákbót és fetnőttekbőt áttó

társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden fetsőoktatási intézményben létrejöjjön egy

olyan kis, kortárs csoport, aki a többieket életvezetési ismeretekre (pt.
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időgazdálkodás, stressz.keze[és, személyes pénzÜgyek stb. ) oktatja. Jelenleg 9

budapesti és 2 vĺdéki egyetemen tartanak képzéseket, kb. ,l00 cjnkéntes segítségével.

Inkubált workshop V|P Grill: A Váttatkozói lnkubációs Program részeként egy Gritt

party.t szerveztÚnk június 1 1-én, amelyen a jelenlegi inkubáttak és a házban dolgozó

coworkerek nem formátis keretek között is találkozhattak és építhettÜk a
kapcsolataikat. A program cétja nem csak az ismerkedés vo[t, hanem hogy

létrehozzunk egy olyan teret, ahol megismerhetik egymás munkáját, váttatkozását így

Üzleti partnerségükben és egyĺ.lttműködésÜkben segíthessék egymást. A program jó

hangulatban tett. Az eseményen 15 fő vett részt. Program felelős: Jámbor Kornél

Hí3 Akadémia: Hí3 meetup: A sikeres termékfejlesztés: Június 17-én a H,|3 újabb

meetupján a sikeres termékfejtesztés vitágába kalauzolta e[ az érdektődőket Tolnai

Ákos, aki immáron 5 éve tatátt ki és fejl.eszt folyamatosan egy egyedi termékfejtesztési

módszert, arnelynek segítségévet több tucat sikeres terméktrendet tudtak

eltírejelezni, kĺizti.jk bukásokat és sikereket egyaránt. A program cétja az volt, hogy a

részvevők megismerjék azt a 7 lépést, amelyre minden féteképpen figyetni ke[[, ha

sikerrel akarnak egy terméket a piacra dobni. A 7 tépésen keresztÜl mutatta be az

etőadó saját tapasztatatait iIletve megtátásait, melyet a tanácsadói szerepébőt

szerzett meg. A sok gyakortati pétda és best practice után, az etőadó egy kezdeti

interjút készĺtett az egyik e[őadóva[, hogy mintát mutasson a közönségnek, hogy

milyen dimenziókbót lehet megközelítenĺ termékÜket, hogy sikeresen etérjék

ĺjgyfeteiket. Az etőadás során a résztvevőknek lehetőségük vo[t, hogy gyakorlati jettegű

kérdéseikre releváns és azonnal használható vátaszt kapjanak. A meetupon 50 fő vett

részt. Feletős: Jámbor Kornél.

AlEsEc Közgyűlés (20ĺ5. június 30.): Az A|ESEC a vitág tegnagyobb diákszervezete,

több mint 120 országban Van jelen és tobb mint 86000 taggal büszkétkedik. Működését

non.profit alapon végzi tagjai és vezetői pedig mind diákok. Fő cétja a fiatalok

fejtesztése személyes és szakmai oldatról. A ház diákközpont profitjának

szempontjábót fontos, hogy minét több diákszervezet tevékenységét tudja támogatni,

hogy ezáltat minét szélesebb hattgatói rétegekket ismertessÜk meg a H13 funkcióit és

az általa kínátt tehetőségeket. A közgyűtésen a 2015-2016-os éVi AIESEC etnökség

alelncjkeit választották mee. Az eseménven 140 fő vett részt. Feletős: Szefcsik Dóra.



EVS (Európai onkéntes Szolgálat) Tájékoztató EVS (Európai onkéntes Szolgálat)

Tájékoztato. (f015. június 17, 30.) A Messzelátó EgyesÜlet onkéntese, Farkasinszky

Kata[in áltaI tartott tájékoztatón az éraext9!-iĺiatalok megismerkedhettek az Európai

onkéntes Szotgá|'at működésévet, a jetentkezés menetével, a kÜtdő és a fogadó

szervezet szerepével' A két tájékoztatón összesen 30 fő vett részt. Felelős: Szefcsik

Dóra.

Alternatives to Teaching Debate: Demokratikus lfjúságért Alapĺtvány : Június 4. és

Június 6. között szakmai partnerÜnk a D|A (Demokratikus Ifjúságért Atapítvány)

megszervezte nemzetközi tréningét, amelyet az alternatĺv tanulási módszereknek

szentelte. A résztvevők 9 országbót gyűttek össze, hogy megosszák egymással a

tapasztalataikat és ezzel fejlesztve egymást, hogy sikeresebben fejlesszék a kovetkező

generációt' A program cétja a módszerek átadásán kívt][, a nemzetközi projektekbőt

származó tapasztalat cserébőt áttt. Minden projektnél a fenntartható innovációs

szociális eszkozöket kÚtönösképpen kieme[ték. A program jó hangutatban telt.

A rneetupon 16 f ő vett részt. Fetelős: Jámbor Kornél.

Körúti Rajziskola: Tanĺtványok című kiállítása (2015.június ĺ6-30.) f015. június

16-án 18 órakor kerÜlt megrendezésre a H13 Galériában a Kcirúti Rajziskola

Tanítványok című kiáttításának ünnepétyes megnyitőja. EzzeL a tártattat a Rajziskota

tanítványainak szerettünk volna teret adni a szélesebb közcinség etőtti

bemutatkozásra. A Körúti Rajziskola az 1996-os megalakutása óta, 19 éve működik

képzőművészeti szabadiskolaként Józsefvárosban. Az ĺskota mélyen hisz az alkotási

folyamat értelem-, érzelem- és tétekformátó hatásában. Az itt oktató művészek cétja,

hogy a hagyományos képzcíművészeti ismereteken tú[, ezt a fajta szellemiséget is

átadja diákjaiknak. A művészeti és készségtárgyak csoportos művelése

közösségfejlesztő, az összetartozás öromét rettő tevékenység, ezért az oktatás ó-8 fős

csoportokban történik, ter,mészetesen az egyéni képességeket figyelembe Véve,

egyénre szabottan. Az iskola ntjvendékeĺ között megtatálhatóak óvodás., kisiskolás,

á[ta[ános- és középiskolás gyermekek, valamint fiatal felnőttek is. Az iskola bÜszke rá,

hogy számos tanutója nyert felvétett képzőművészeti szakközépiskolákba, főiskolákra,

egyetemekre. A kiáttítást Zala-Szabó Diána művészettörténész nyitotta meg' aki a

tártat etemzése során elmondta, hogy annak ellenére, hogy az alkotások kijtönbözcĺ

eszközökkel, kÜlönböző stílusokban készÜltek mégis Van egy dolog, ami összeköti őket

és az pedig az az alkotásra ösztönző légkör, melyben készi'iltek. A kiáttításon 33 fiatal
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alkotó képei szerepeltek. A megnyitó rendezvényen közel 50 fő vett részt. Felelős:

Szefcsik Dóra

Védőnők Napja (2015.június 10.) |dén Ünnepelte megalakutásának centenáriumát a

Magyar orökség-díjas Magyar Védőnői Szotgátat. E jetes esemény tiszteletére

Ünnepségsorozatot tartottak szerte az országban. Józsefváros június 10-én, a H1 3 Diák

és Váttatkozásfejlesztési Központban em[ékezett meg a kerek évfordutórót. Ar.

Únnepség fővédnöke Dr. Kocsis Máté potgármester vo[t. A 201 5-ös évben nevezetes

évfordulóhoz érkezett a Magyar Védőnői Szolgálat. Junius ,|0-én a H13 Diák és

Váttatkozásfejtesztési Központba invitátták a kerÜlet vott, és ma ĺs aktív védőnőit, hogy

megköszönjék eddigi áldozatos munkájukat. Az Ünnepi megemtékezést a Bárczi

Gusztáv óvoda, Áttatános Iskola és Készségfejtesztő Speciátĺs Szakiskota zenekara

nyitotta ffi€g, majd a Józsefvárosi onkormányzat nevében Sántha Péterné

alpotgármester köszöntcjtte az egybegyűtteket. Ezt követően Bábiné Szottfried

Gabriet[a, a centenárium tebonyotĺtásáért fetetős koordinátor - aki maga is két

évtizedet töttött a védőnői pátyán - kĺvánt újabb sikeres 100 évet a szotgátatnak. Az

Ünnepség zárásaként Csősz Katatin védőncj múttidéző előadása és a Koszorú Napkcizĺ

otthonos ovoda műsora után sor kerÜtt a megjelentek szemétyes kciszöntésére is.

Munkájuk elismeréseként Sántha Péterné alpolgármester adta át a jelenlévőknek a

Magyar orökség jetvényét és a Védőnői Szotgátat emtékfÜzetét, egy szát virág valamint

tízezer forint értékű Erzsébet.utalvány kíséretében. A rendezvényen 50 fő vett részt.

Felelcjs: Kővári Györgyi

Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus. Csokotádé kurzus az alapoktól. 2015.

június íí.én és 25.én a diákok gasztronómiai edukációjának részeként tartott alap

csokoládé kurzust Szántó Tibor csokotádékészítő mester a H13-ban. A két kurzuson

összesen 40 fő nyerhetett bepillantást a professzĺonális csokotádékészítés és kóstotás

vitágába. Haladó csokoládé kurzus. 20í 5 Június í2.én Szántó Tibor hatadó csokotádé

kurzusán Ázsia (|ndia, Vietnam, Indonézia, Vanuatu, Pápua Ú1-Guinea és Ausztrátia)

csokoládéival ismerkedhettek meg a résztvevcík. A csokoládék vitága iránt érdektődők

továbbtéptek a kóstolás technikában, valamint megismerkedhettek a csokoládé szakma

meghatározó alakjaĺvat. A hatadó kurzuson 20 fő vett részt. Fe[e[ős: Szefcsik Dóra.

Uzleti angol (2015. június 3., 10., 17., f4.) A H13 Váttatkozói |nkubációs

Programjában résztvevők számára z014 novemberében indítottunk ÜzIetĺ angol

nyelvtanfolyamot, amety immár 8 hónapja heti rendszerességgel ad alkalmat arra,
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hogy az inkubációban résztvevő váttatkozók az Üzteti étetben leggyakrabban

aIkaImazott szókészletet, nyelvtani fordulatokat és kommunĺkációs technikákat

etsajátítsák, növelve ezzel esélyeiket a nemzetközi piacon vató érvényesÜtésre. A

tanfolyamon, indulása óta négy fő vett részt, akik jetentős fejtődésről számo|'tak be az

óráknak köszönhetően. Júniusban a csoport 4 atkatommat tatátkozott a tanfotyam nyári

zárását megelcizően. l-etelös: Szefcsik Dora.

Hétfő esti swing estek (20í 5. június 29.) A Kcizpont szabadidős színterének

megvalósítása szempontjábót fontos, hogy otyan programoknak, tevékenységeknek

adjunk helyet, melyek vatóban népszerűek a fiatatok körében és emeltett

közösségformátó szerepet is betöltenek, ezzel is etősegítve a H13 szétes körű ismerté

tétetét. A szabadidős programok kcirébe itteszkednek a swing estek, ahot egy

ktubesemény keretein betÜt tehetőségÜk nyítik a fiataloknak gyakorotni a swing

táncokat. Júniusban idén etső alkatommat kerÜtt megrendezésre swing est. 30-35 fő

vett részt az eseményen. Felelős: Kővári Györgyi.

zo15. Július

A l-l13 működése kapcsán felmerült javĺtási munkálatok etvégzése folyamatosan

tcĺrténik. elkészÜtt a bejárati homlokzat és a színházteremhez vezető kütscí tépcső

falának valamint az alagsori vizesedés áttat ketetkezett fathibák javĺtása és festése.

Megvalósutt az 1. emeletĺ, funkcióváltással újonnan kialakított coworking terem

festése és dekorációja és a fötdszinti teraszra nyító tűzgáttó ajtó garanciátis

javítása.

A ház műkcjdéséhez szÜkséges műszaki berendezések karbantartása szerződés

szerint megtörtént.

A fétév során a következő beruházások t<ĺrténtek: a székhetyszotgáttatáshoz

szÜkséges zárható, 19 etembőt áttó irattároló szekrény kiatakítása. Az inkubáttak és

coworkerek részére hangszigetelt telefonáló szoba kiałakítása és dekorációja. A

konferencia teremhez vezető kÜtső tépcső vízelvezető técekket vató ettátása.

Az |nfoBox fotyamatos frissítése tcjrténik. Az |nfoBoxra ez idáig a következő

meni'jpontok keriiltek fel: H13 Diák- és Váttatkozásfejlesztési Központ valamint

Józsefváros honlapja, kerÜleti kereskedelrni tevékenységek, kerüteti szátláshety

szolgáltatók, V|l|. kerÜteti a[bértetek, H.l3 inkubációs pátyázat, Vl||. Keri.jtet -

Európa Be[városa, hetyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, kerÜteti

regisztrált vát|'alkozások. Felelős: Kővári Györgyi.
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Az önkormányzattaI való kapcsolattartás folyamatosan zajtik. A H13 programjainak és

befogadott rendezvényeinek koordinációja folyamatosan zajlik, amety keretében az atábbi

rendezvények va[ósultak meg:

Spin-off Klub (vállalkozás-fejlesztési partner, mentorálás)

Szakmai egyÜttműködés, Üzleti tervezés, tanácsadás. Az lfjúsági

Váttatkozáséténkítő Kozhasznú EgyesÜtet szervezésében működik a Spin-off

KIub, me[yben Budapest kÜtcjnböző egyetemeinek hattgatói tatá[koznak

rendszeresen. A klub á[ta[ végzett mentorálás februárban indult et újra.

Fetelős Zékány Zoltán.

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozás-fejlesztési partner,
Ął!-..!.łł^! .-^!a<!r.!'<.\. ^ +^^{'..^.t{. Í^l.,.*^+^. 

^ 
}-^{^.^l{. ł^tl^^^.|lIll\|UllILšt )ZUršorLc|Lo),. o Lcl|loL)crual IU(yCl|l|aLUJ. Ár Lcr||oLJoUđ) Jg.(Ešg

személyes ta{átkozó cégatapítássa[, Üzleti tervezéssel, valamint váttatkozói

forrásteremtésseI kapcsolatban. Résztvevők száma 25 f ő.

5zéchenyi Programiroda (vátlalkozás-fejlesztési partner): A f014-tő|'

indutó új pátyázati lehettíségek, forrásteremtés, va[amĺnt megtévő

pátyázatok elszámotásávaI kapcsolatos tanácsadás. Résztvevők száma: f0 f ő.

Civilek a Palotanegyedért Egyesület (mentorálás, civil kontrol):

měntorálás zajtik. Az inkubációs programban lehetőség nyítik a szervezet

szakértőinek megkeresésére, személyes konzultáció egyeztetésére.

Résztvevők száma:f f ó.

Felelős: Szefcsik Dóra.

ELTE Karrier Klub (inkubációs partner): Kapcsotattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Diákcentrum

programjaĺn való részvételük megvalósult. A H13 tatátkozási pontként is

funkcionál a kerÚleti egyetemisták számára, ezért biztosít lehetcíséget

egyetemi butik számára, a rendezvények közösségformáló szerepet töltenek

be, valamint segít a hattgatók körében népszerűsíteni a H13 intézményét.

ELTE-PPK HöK Évkezdő vezetői gyiĺtés (20ĺ5. jútius 3ĺ.) Az ELTE

Pedagógiai és Pszichotógiai Karának Hattgatói Önkormányzata jútius 31-én
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tartotta Evkezdcí vezetői gyűtését a H13-ban. Az értekezleten 40 fő vett

részt. Felelős: Szefcsik Dóra.

Rendszerviz Plusz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajtik. A Rendszervíz Plusz

Kft. a Kasuaad csapatát mentorálja, havonta 3-4 alkalommal személyes

tatátkozó formájában, eme[lett a ház többi váttatkozója számára is

rendelkezésre á[l konvvelési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma - 6

fő.

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása Van

folyamatban. Váttatkozónői és fiataI vá[[atkozói stratégiai tervezés f014-

2020 címmel szakmai egyeztetés a vállalkozói mentoring témakörében.

Emellett zajtik a,,Vallalkozoi taposztalatszerzés váIlalkozní szondékozó

fiatalok részére,,című pitot projekt kidotgozása, amety tebonyotítója a H,13

tesz, a projekt megvalósulása 2015.re totódott.

łľlagyar .Üzletasszonyok EgyesÜlete: A H13 támogatja a Magyar

Üzletasszonyok EgyesÜtetét, hogy kapcsotatteremtési 'tehetőséget és szakmai

fórumot biztosítson az Üzleti étetben érvényesÜtni akaró nők számára, a MÜE

pedig pátyázati etbírátóként és mentorátássat segíti a ház munkáját. Kcĺvári

Györgyi.

Sol Intézet. A SoL Intézet vá[[a[atok, szervezetek és kcizösségek fejtődését

és átalakulási fotyamatát támogatja hazai és kÜtfötdi tudások megosztása,

tanácsadás és fejlesztő foglalkozások áttat. Felelős: Szefcsik Dóra.

Úi Nemzedék Plusz budapesti Kontaktpont: A H13 szakmai partnere,

irodájuk a H13-ban nyítt meg október végén. az Új Nemzedék Plusz a

Közigazgatási és IgazságÜgyi Minisztérium gondozásában előkészített kétéves

ifjúságpolitikai projekt, mety megvatósításáért a Zánka _ Új Nemzedék

Központ Nonprofit Közhasznú Kft. fetet. A program európai uniós források

bevonásával valósul meg. A projekt elsődlegesen a felnőtté vátás kÚszöbén

áttó, 1f-20 év közötti, közoktatásban tanuló fiatalokat szótítja meg.

Cétkitűzései között szerepet a fiatalok segítése a jövőképÜk

megfogalmazásában, felkészítése a munkaerőpiacra való zökkenőmentes

belépésre, továbbá, a pályatudatosságuk fejlesztése, a fiatalok személyes és

munkaerő piaci készségeinek fejlesztése. Ennek elérése érdekében a
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keretprogram három terÜleten, ifjuságsegítő intézményrendszer fejlesztése,

a korosztátyos kommunikációs platformok egységesítése, va[amint az ifjúsági

szolgáltatások bővítése terÜletén vatósít meg egybehango[t ĺntézkedéseket.

. Az lnkubációs Program pátyázata kiírásra kerÜlt.

. Az inkubátt vátlatkozókkat és magánszemétyekket vató kapcsolatvéte[,

szerződéskcités, kapcsoIattartás fo[yamatosan zajlik.

További aktualitások:

Az inkubált vátlalkozások, a partnerek és a mentorok számára az atábbi partnertalátkozók

és workshopok valósuttak meg:

o Láthatat|an Egyetem. A Láthatat[an Egyetem egy egyetemistákbót és

fetnőttekbőt áttó társaság, akik cétut tűzték ki, hogy minden fetsőoktatási

intézményben tétrejöjjcin egy olyan kis, kortárs csoport, aki a többieket

é[etvezetési ismeretekre (pt. időgazdátkodás, stressz-kezelés, személyes

pénzügyek stb. ) oktatja. Jelenleg 9 budapesti és 2 vidéki egyetemen

tartanak képzéseket, kb. 100 önkéntes segítségével'

. H13 Akademia. Hl3 meetup: Honlap készítés - ,,Csináld magad!''(20í5.
július 15.) A H,ĺ3 jútiusi meetupján a honlap készítés vitágába kalauzolta e[

az érdeklődőket Sepsey Barna, a ThePitch.hu egyik alapítója, aki több mint 5

éve készít olyan honlapokat, amelyek Ügyfetei üztetĺ cétjaihoz

illeszkednek. A program cétja az volt, hogy a részvevők megismerjék azokat

az a[apvető szempontokat, melyeket saját hontapjuk szerkesztéséné[

érdemes figyelembe venniÜk, vatamint sok hasznos eszközzet és gyakortati

tippekket ismerkedjenek meg a honlap készítés terÜletén. Az eseményen aZ

érdekt<jdőknek lehetőségĹik volt kérdezni is Sepsety Barnátót, így konkrét

megoldásra váró probtémákban is segítséget kaptak. Az előadás és a
gyakorlati kérdések után a résztvevőknek tehetőségiik volt szakmai

kapcsotataik építésére. A meetupon f5 fo vett részt. Felelcís: Szefcsik Dóra'
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. BEST Budapest BEST Budapest Nyári Kurzus (2015. július 9-16.| A BEST

(Board of European Students of Technotogy) Európa legerősebb műszaki

egyetemeinek non-profit' potitikamentes, önkéntes szakmai diákszervezete.

A BEST 1989-ben alakult azza| a cé[[a[, hogy a kÜtonböző országokban tanuló

egyetemistákat szakmai programok keretében megismertesse a többi ország

kuttúrájávat. Rendezvényeik és on[ine szo[gáltatásaik cé[ja, hogy a

,,ha[[gatók - vállalatok - egyetem'' háromszög szereptőit kcizelebb hozzák

egymáshoz. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 25 éve

működik a BEST. A szervezet f014 júniusa óta fontos szakmai partnere a

H13-nak. f015' jutius 9-e és 16-a között kerÜlt megrendezésre a BEST

Budapest szokásos nyári kurzusa. Július 8-án ff ktjtfötdi résztvevő érkezett

Budapestre, akik ktjtönböző érdekes etőadásokon és gyárlátogatáson,

rra|aminf cz:h:r|iĄlic. nrnor.amnknn .,ehett.ek részt' Á. ktlrztls iĺ.lei témáia azvJ Plvs| .luju uŁ

anyagtudomány volt. A kÚtfotdi diákok nagy [elkesedéssel vetették bele

magukat ismereteik gyarapításába. A Budapesti Műszaki Egyetem tanárai

.iltetve doktoránsai előadásokat tartottak többek közt a modern műszaki

kerámiákról, a polimerek feldolgozásáról, az intelligens gétekrőt, valamint a

szén nanorészecskékrőt és kompozitjaikrót. Az utolsó napon a résztvevőknek

kisebb csoportokban egy.egy témát kettett kidolgozniuk majd prezentálniuk'

A ff résztvevő a záró napon sikeresen tetjesĺtette a vizsgafeladatot. Az

akadémiai rész mellett kÜttjnböző témájú bulik, városnéző és más

csapatépítő kirándulások i[letve egy balatoni hétvége is szerepe[t a

színvonalas programban, amit a BEST Budapest a veszprémi BEST csoporttal

valamint a H13-mal közcjsen szervezett. Felelős: Szefcsik Dóra.

EVS (Európai önkéntes Szolgálat) EVS fetkészítő tréning (fo15. július í0.)

Jútius í0-én az Európai tnkéntes Szotgátatra kiutazó önkéntesek fetkészítő

tréningje kerÜlt megrendezésre a H13-ban. Ad egy napos indutás etőtti

képzés lehetcíséget nyújt az önkéntesek számára, hogy áttekintsék az

elvárásaikat, hogy fokozzák a motivációjukat, vatamint hogy a fogadó

országgal és az Erasmus+ Programmal kapcsolatban információhoz jussanak.

Ezek az események szintén alkalmat teĺ.emthetnek arra, hogy az önkéntesek

korábbi EVS önkéntesekkel találkozzanak és beszéljenek. A képzésen a

kiutazó önkéntesek információkat kapnak az önkéntes szolgálatukat érintő
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adminisztrációs és hivatalos Ügyekrőt (pt biztosítás, önkéntes szerződés),

gyakorlati tudnivatókró[ (szá[[ás, pénzÚgyek, kommunikáció) va[amint

játékos formában, szituációs játékok segĺtségévet fetkészÜthetnek arra is, mi

is vár rájuk az EVS atatt. A tréning a Messzelátó EgyesÜ|'et közreműködésévet

valósult meg 10 kiutazás etőtt áttó résztvevővet. Tájékoztató. (2015. július

13,28.) Szakmai partnerünk, a Messzelátó Egyesület júniusban két

alkalommal tartott EVS tájékoztatót a H13-ban. Az EVS (European Votuntary

Service) két héttőt 12 hónapĺg terjedő kütfötdi cinkéntes munkalehetcĺség a

non.profit szférában, elsősorban az Európai Uniós országok valametyikében,

melyet az Európai Unió támogat. A programban való részvétetért pátyázni

ke[[ a nemzeti irodánát (ezt áttatában a fogadó szervezet teszi meg), mely az

önkéntes szolgálattat kapcsolatos Ügyeket kezeti. A program cétja etősegíteni

a fiatalok informális tanulását, és segíteni a helyi közösségeket. A résztvevő

fiatalok az életre szóló étményen kívÜt munkatapasztaIatot szereznek,

fejlesztik megtévő nyelvtudásukat vagy új nyelvek ismeretére tehetnek

szert. A Messzelátó Egyesütet önkéntese, Farkasinszky Katatin áltat tartott

tájékoztatón az érdektĺjdő fiatatok megismerkedhettek az Európai onkéntes

Szotgálat műkcjdésévet, a jelentkezés menetével, a kÜtdő és a fogadó

szervezet szerepévet. A két tájékoztatón összesen 3ó fő vett részt. Fetetős:

Szefcsik Dóra.

Hogyan legyél jelen a Linkd|n-en (2015. július 15.) A H13 jútiusi

eseményén a Linkd|n szakmai közösségi otdal vitágába katauzolta e[ az

érdektődőket Zsĺros Miháty, a M|P Management vezetője. A program cétja,

hogy a részvevők, cétzottan kisvállalkozók, megismerjék a közcisségi média

marketing ezen szakterljletét, illetve a Linkdln-nel kapcsolatos kérdésekre

100%-ban gyakorlati választ kapjanak, pétdákkat és real.time beátításokkat.

A LinkdIn fontosságát, jelentőségét és hetyét az Ĺjzleti vitágban a következők

támasztják atá: Szotgáttatásainak segítségévet jetentősen növethető a

munkavá[la[ó keresés, az elhelyezkedés és az Üzteti kapcsotatok nĺivetésének

hatékonysága is, valamint a magyar internetezőkszáma folyamatosan nő, ĺgy

nem csak nemzetktiż kapcsolatok, ĺlletve lehetőségek között lehet keresni,

hanem országos szinten egy maghatároző szakmai közösség tagjává tehet

válni. Az előadás és a gyakortati kérdések után a résztvevőknek lehetőségÜk

volt szakmai kapcsotataik építésére. Az eseményen 53 ftí vett részt. Fetetős:

Szefcsik Dóra.



Francois Fiedler Gyermekrajz Kiállítás (20ĺ 5.július 3-31 .) A Francois
Fiedler Gyermekra jz Pályázat tegszebb munkáibót nyítt kiáttĺtás jútius 3-án a

H13 Gatériában. Közet félezer pátyamű érkezett a Fĺedter Art Foundation, a

NaN-art rajztanoda és Grafikai Műhety, a Civitek a Palotanegyedért EgyesÜtet

és a H13 Diák. és Váttatkozásfejtesztési Központ támogatásávat kiírt
felhĺvásra. Fiedter Péter, a Fiedter Művészeti Atapítvány vezetője
köszontőjében felidézte: a pátyázat névadója, a Palotanegyedbőt kivándorott
Francois Fiedler is gyermekként kerÜtt kapcsolatba a művészettel, és nagyon

korán megmutatkozott kivétetes tehetsége. ' otéves korában már
otajfestékkel festett vászonra, majd tízévesen kapta meg etső megbízását a
kassai templom ottárának díszítésére. A festő művészeti hagyatékát is
gondozó Fied[er Péter megköszönte a szĹ]lők, rokonok és pedagógusok

segítségét az etkészÜtt rajzok megszÜtetésében, bár tette hozzá - a

gyerekek kreativitását látva, gyakran a fetnőttek is tanu[hatnának a

fiataloktót. Szabina Fazekas festĺĺművész, a Francia Intézet munkatársa
éppen egy képzőművészeti táborbót érkezett, hogy megnyissa a

rendezvényt. A művésznek személyes kapcsolata is volt Francois Fiedlerrel,
hiszen korábban művészeti vezetójének kérte fet az akkor már vitághírű
festőt. Mosolyogva emlékezett vissza a reakcióra: ''onnek nincs szÜksége

segítségre!''. Erre hívta fet a figyelmet a gyermekekket kapcsolatban is
Szabĺna Fazekas. Hiszen ők természetesen tudják, hogy kelt megörökíteni a

dolgokat, csupán helyre és tehetőségre Van szÜkségük hozzá. Fiedter e-gyik

művének kapcsán hangsúlyozta: a fiatalok ösztönösen rendelkeznek azza| a

képességgel, hogy az időttenséget érzékeltessék. Amikor megnézte a
kiáttítás képeit, tátott fákat, napot, virágokat, valamint rengeteg szívet.
Hiszen _ mint mondta _ egy rajz, vagy festmény maga a kapcsolat, ami az
atkotó szívéhez köt minket. Az egyĺk pályamunka textúráját egyenesen
Fiedler egyik képéhez hasonlította, majd hozzátette: a gyermekek még nem
félnek semmitől, éppen ezért, ha a figyelmesen nézzuk a képeket, egy
utazáson vehetÜnk részt, melyen keresztÜl egyre métyebben merÜthetÜnk et
saját magunk és az atkotó tetkében. Zárásként arra kérte a szÜtőket, hogy

hallgassanak jobban a gyermekeikre, hiszen ők még otyan dotgokat is látnak,
melyeket mi, felnőttek már rég etfetejtettÜnk' A megnyitó programját
műsorával a Somogyi Béta utcai Mesepalota óvoda színesĺtette. A kiáttítás



7015. julius 31-ig volt megtekinthető a H13 Gatériában. A megnyitó

rendezvényen kcjzel 50 fo, az alkotó gyermekek és családtagjaik vettek

részt. Fele[ős: Szefcsik Dóra.

. Hétfői Swing Estek (2015. július 6., 13., zo., f7.) A Kcĺzpont szabadidcjs

színteréne|< mcgvalósítása szcmpontjábót fontos, hogy otyan programoknak,

tevékenységeknek adjunk helyet, metyek népszerűek a fiatatok körében és

emetlett közösségformá[ó szerepet is betöltenek, ezze| is etősegítve a H13

széles körű ĺsmerté tételét. A szabadidős programok körébe ilteszkednek a

Swing Estek, ahol egy klubesemény keretein betÜt tehetőségÜk nyítik a
fiataloknak gyakorolni a swing táncokat. Jú[iusban négy atkatommal gyűttek

össze a swing szeretmesei a H13-ban, alkalmanként 35-40 fő vett részt az

eseményen. Felelős: Kővári Györgyi.

Egyéb aktualitások

A H13 műkcjdése kapcsán felmer[j[t javĺtási munkálatok etvégzése folyamatosan

tcjrténik' Felelős: Kővári Györgyi, Zékány Zottán.

Az lnfoBox folyamatos frissítése történik. Az lnfoBoxra ez idáig a következő

menüpontok kerÜttek fe[: H13 Diák- és Váttatkozásfejtesztési Központ valamint

Józsefváros hon[apja, kerÜteti kereskedeImi tevékenységek, kerĺjteti száttáshety

szotgáttatók, V||l. kerÜteti atbérletek, H13 inkubációs pátyázat, V|||. xeŤulet -

Európa Be[városa, helyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, kerĺjteti

regisztrált vátlatkozások. Felelős: Kcjvári Györgyi.

7. Udíiltetés

Káptalanf üred Gvermektábor

A tábor a 2014-es szezont követően zárva vo[t, vendég nem tartózkodott az ijdÜtőben. A

kottegáink a téliesítést követően is rendszeresen e[[enőrizték, fetÜgyették a tábor

terĹiIetét, alapvető karbantartási munkátatokat ettáttak. A rendszeres fetÜgyetetnek
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megfelelően a tábor terÜletén a záwa tartás alatt jelentcĺs probtéma nem történt. A tél
folyamán a vaddisznók túrása okozott a terÜleten kisebb károkat.

A táborban jelenleg nem fogadunk csoportokat a 85/2015. (|V.1ó). számú Képvisető

TestÜlet határozatának megfe[e[ően, így szÜkséges vo[t az aIkatmazottak tétszámát

minimá[isra csökkenteni.

Jelenleg a tábor terÜletén a fent említett Képvisető TestÜleti határozatnak megfelelően

zajtanak a fetújítási munká[atok etőkészÜ[etei, tervezés, projekt etőkészítés. Ezekket

kapcsotatosan folyamatos tárgyalásokat folytatunk.

Maevarkút- Verőce Erdei |skola és UdÜlő

A Magyarkúton ďhelyezkedő gyermeküdÜtő kivátó természeti adottságainak köszönhetően

továbbra is nagy népszerűséget élvez az iskoták áltat. A 2015-ös évet megkezdve, a Kft.

alkalmazottai továbbra is azon dotgoztak, hogy az oktatási intézmények számára, mĺnét

szĺnesebb, az intézményben járók részére miné[ változatosabb programot nyújtsanak.

onként vá.ttatt feladat, az tnkormánylzat fenntartásában működő ok.tatási- nevelési

intézmények tanutóinak Erdei lskota jettegű turnusokban tcirténő táboroztatása, a hétvégi

csoportos kĺrándulások fogadása, a józsefvárosi intézmények kôztisztvisetőĺnek és

közaIkalmazottai nak ÜdÜ[tetése.

Az ÜdÜtő Verőcétől 4km.re a Börzsciny tábánát, festői, jó tevegőjű környezetben a hegyek

között hetyezkedik e[. Ennek a kivátó elhelyezkedésnek köszönhetően, számos kirándutási

tehetőség átt az oktatási intézmények számára etérhetővé, mely folyamán a természet

szépségével, természeti kincseinkkel ismerkedhetnek meg a résztvevők. A kirándutások

alkalmávaI természetesen az egészséges életmódra való cjsztönzés is etőtérbe kerÜt.

Esős napok esetén is színes programokat tudunk biztosítani, iey az intézményeket

próbátjuk arra ösztöncizni, hogy ne csak a nyári hónapokban látogassanak et a tábor

területére. Továbbra is tehetőség Van kézműves fogtatkozásokon ittetve sze[[emĺ

vetétkedőkön va[ó részvétetre.

A tanárok, diákok számára egyaránt kedvelt a bográcsozás, kenyértángos készítése, amely

még jobb hangutatot teremt a táborozás ideje alatt, ehhez próbátjuk bevonni a

csoportokat is, így a jókedv me[[ett, a közös munka gyÚmölcseként egy kellemes vacsorávaI

is gazdagabbak tesznek.

Az onkormányzat 20,|5.év etején úgy döntött, hogy a KáptalanfÜredi fetújításokkat egy

időben, bezárja a Magyarkút Erdei Tábort.
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A nagy igényre, pozitív visszajelzésekre valamĺnt az iskotákkat történt konzuttációkra,

tantestÜteti fórumokra tekintettel az Erdei |skola táboroztatását f015. 04. 10'-tőt

bérbeadás útján fotytatia. így a 2015.04.01..ĺ dátummat Kusnyár János egyéni váttatkozóval

megkcitött bérteti szerződésnek megfeletően tudja folytatni a gyermekek táboroztatását,

melyre a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektet, változatos programok mellett.

A fentieket alátámasztják kerüteti iskoláink áttat a f015. első fétévre tervezett vendég

éjszakáknak számai is, melyet a bérbeadás előtti és bérbeadás utáni időszakra bontottunk:

A vendég éjszakák számának összesítésében a csoportonként 3 kísérő tanár után eltöltött

éjszakák is beszámo[ásra kerültek.

osszesen f015.01.01.-2015.07.31. kcjzött 17 csoport vesz részt erdei táboroztatásban.

A tábtázatban teírt vendég éjszakák jót tükrözik, hogy az intézmények továbbra is a nyári

időszakot preferátj ák.

Támoeatások

Támogatási szerződés alapján 2015.01.01.-f015.05.31. közötti időszakra a Józsefvárosi

Gyermekek ÜdÜttetéséért Nonprofit Kft. részére 32 399 531 Ft támogatási összeg kerü|'t

meghatározásra.

Alapítói Támoeatás Felhasználása

-t
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JGYÜ NKFT' xusľĺyÁn JÁNoS E.V'

összes
éjszaka:

gyerek:

kisérő:

90ó éjszaka

734 fő

24 fő

1 1 37 ejszaka

310 fő

27 Íő



Budapest Főváros Vll|. kerÜtet Józsefvárosi Önkormányzat Képvisetcí.testĹiletének 6/fo15.
(l|.20.) számu önkormányzati rendelete a 2015. évi köttségvetésrőt jóváhagyta a Nonprofit

Kft. 2015. évi működési cétú kcjttségtérítés összegét az atábbiakban részletezettek szerint:

osszességében elmondhatjuk, hogy az etső fétévben résztvevő iskotáktót is pozitív

visszajelzéseket kaptunk, az iskoták többsége már előre jelezte, hogy jövő évben is
szívesen élne a táborozás lehetőségével.

Ennek megfe[elően kotlegáinkkat egyÜtt a jcivőben is igyekszÜnk munkánkat tegjobb

tudásunk szerint végezni, vendégeink igényeit szem előtt tartva, a fetújítási munkátatok

ideje alatt is, vatamint majd a munkátatok befejezését követően is lehetőséget biztosítva

a kerÜlet ĺntézményei részére'

Az onkormányzat 119/2015. (v.14.) számú határozatában úgy döntött, hogy az

onkormányzat fenntartásában működő oktatási- nevelési intézmények tanutóinak erdei

iskola jettegű turnusokban történcĺ táboroztatása Magyarkúton, va[amint KáptatanfÜreden,

hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek,

közalkaImazottainak csatádi ÜdÜttetése, mint önként váttatt fetadat a Józsefvárosi

Gyermekek Üdĺittetéséért Közhasznú Nonprofit Kortátott Fetetősségű Társaság lássa et

201 5'június 01. napjátót.
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B' Gazdasági adatok, pénzügyi e|számolás

A meltékelt tábtázatbót és a szöveges beszámolóból

ig, működésében teljesítette a közfeladat etlátását,

is meg tudott valósulni.

jót tátszik, hogy a kft 2015. jútius 31-

és a megfetető gazdátkodási egyensúly

A Kft 2015. évi gazdátkodása az adott időpontig kiegyensútyozott vo[t, tikvidĺtási gondok

nem voltak. Megfetetcĺ pénzmaradvánnyal zárta az etső 7 hónapot, melynek összege a

jelentegi mérleg szerĺnt 78 694e Ft, ezt az összeget várhatóan a 2015 év végéig fet fogja

használni. A közszolgáttatási szerződés 1 sz. meltéktete atapján a 2015. évi záro
beszámo[ój ában elszámo['
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A|a pítótó| ka pott támogatás 342939 623 Ft

Kozponti ko|tségvetésbő| kapott támogatás 41 060 645 Ft

Osszesen: 409 68273f Ft

ł&l:ĺÜ..

KAPoTT rÁluocĺĺÁsox:

rotĺsÉcvrĺÉsl rÁľvtocATÁsoK FELHASZNÁLAsÁNAK BEMUTATÁsA:

].. Kerü|etĺ o nkormá nyzattó| kapott támogatás

BevéteIek:
Kiadások:

o kciztjzemidíjak:
o anyag-készIetbeszerzés:
o egyébszo|gáltatások:
o rek|ám és propaganda kö|tség:
o karbantartásikoltsée:
o bérköltség:
o kÜ|sőszemélyijuttatás:

. o reprezentácĺó:
o bérjáru|ék:
o egyéb ráfordítás:
o értékcsĺjkkenés

- Bevételek:
- Kiadások: bér, bérjáru|ék (kozhasznú aIkaImazottak)

342 939 623,- tt

12 721,zfo,- Ft

4 491.426,- Ft

122 149 405,- Ft

85 877,- tt
Á R7ą Á?n - Er

L12 733 909,- Ft
22020 385,- Ft

10 894 429,- Ft

38 972197,- Ft

2 779 433,- Ft

1.4 839 565,- Ft

41 060 645,- Ft
46 287 221,,- Ft

2. Budapest Főváros KormányhivataIa VllI kerÜ|eti munkaÜgyi kirendeltség á|taI nyújtott támogatás:

adatok E
Fĺbax

Sor-

szám A tétel megnevezése
E|ć5zíj

év

E|őző
év(ek)

helyesbítés
ei

Táĺgyév

A. Osszes közhasznú tevékenység bevétele 410 394 0 386 169

I Közhasznú célú miíkodésre lĺapn támogatás 4Í0 320 a) 384 996

a) alapícótól 371,239 0 342 939

b) központi költségvetésből 38 444 0 4Í 061

cJ hely önkormánpanól ô 837



Vagyon feIhaszná|ásának bemutatása

- Vál|aIkozási bevéte|:
- Vá|laIkozási kiadások:

o anyagkoltség:
o karbantartási kö|tség:

o egyébszo|gáltatások:
o bérkö|tség:

o személyi egyéb kifizetések:
o bérJáru|ékok:

o értékcsökkenés:
o egyéb ráfordítás:

34723 233,- Ft

176L 683,- Ft

56 054,- tt
4 045 789,- Fr

1_ 294 r52,- tt
4 4L9 07L,- tt
1 896 478,- Ft

293 858,- Ft

3 675,- tt

A fentiek atapján megáttapítható, hogy a Józsefvárosi Köztisségi Házak Nonprofĺt Kft. a

Budapest V|||. kerÜteti Józsefvárosi onkormányzattat kötött Támogatási Szerződésében
váttatt kötelezettségét tetjesítette.

Budapest, 2015. szeptember 22

Kovács Barbara ijgyvezető igazgató
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Józsefuárosi Közĺisségi HźaakNonprofit Zrt.
Feliigyelő Bizottsági ülés

TEGYZOK:OIVW

Készült: A F.elügyelő Bizottság 2015. szeptemrer zz. 8:s0 órai kezdettęl a Józsefuáros

Közösségeiért Nonpľofi LZrI' épnieÉben (1084 Budapest, Mátyás tér l5') megtartott ülésről

Leveaető elntĺk I,osonczy Pál

Jelenlévők:

Dr. Hencz Adrienn

Dr. Galambos Eszter

Kovács Barbara, aZrt. igazgatási elnöke

Rácz Edina, j egyzőkönywezető

Losoncry Pál elnök a Felügye|ő Bizottság soľon ktivetkező iilését megnyitotta és
határ oz^tképességét 3 fővel m e gállapította.

Napiľend:

1. JóHíľ Józsefuárosi Nonprofit Kft. és a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft.' zźrő
mérlegének elfogadása

Józsęfuáros Kozösségeiért Nonprofit Zrt.Fetigye!ő-bizottságaa meghívóban szereplő napirendi
ponlokat elfogadja.

6/20I5 (09.22) számú határozat: A Józsefváros Kozösségeiér{ Nonprofit Zrt, Felügyelő- bizoĺtsága

megtórgłalta és elfogadásra javasolja a tulajdonos Budapest Fővdros VIII. keľi)Ieti Józseflárosi
onkormónyzat VPB Bizottsdg részére a JóHír Józsefvórosi Nonprofit Ęrt és a Józsefvárosi Közösségi
Hózak Nonprofit Kft. záró mérlegét.

Á F.ELÜGYELDBIaľTTsÁG 3 IGEN łąAVAaATTAL A HATÁRozAToT ELF.oGÁDTA.

Losonczy Pál elnök 9 óľakor |ezárta aF.elügyelő Bizottság ü|ését.

,/L

n,
1.,-,'/

Rácz Edina' jegyzőkönyv ezető:.:'i.:?
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Staĺsztikai szám1el

01,-09-91,9232

Cégtregvzék száma

JóHíľ Józsefváľosi Média, Rendezvény és Galéľia
Központ Kozhasznľ NonpľoÍit Kft.

]'085 Budapest' Jőzsef kľt 59-61.

788-1344

ZARO
B gyszeľűsített éves b eszárnoló

2015.01.01 -201 5.08.01

I(eltezés: Budapest, 2015'szeptember 22
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22388133-9004-572_01

Statisztl.liai szánr jel

01-09-919232

Cégjeg.''zę]; 52i'.'.'n

''A'' MERLEG Eszközcik (aktĺl.ák)

Keltezés;

6 l-uĺraoštfu}-

adatok [' ban2015.a 01

a vá|]aLkozás

Rrráanect ,n1q no ??"" , -'",.--;Ą|Ąir .jl:seÍľárqgĺ R{édĘt Renderv6ny ós
.ielźlie'l i{ó:łpont g{$zýtä8znL lĺonprofiĺKft
Székre|}': i 0B5Bę$apest, JTzsef krt. 59đĺ.

CŚ]. üf-09-.|.19232
Adlszám: 22388133-242

Bsz. : íiJĹl1 BÚ01.000oo068-72600009

Sor-
szárn A tétel megnevezése E|őző év

E|őző
év(ek)

nródosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e

1 A. Befektetetteszközök 22985 0 20805
2 I IN'Ii\Ĺ\.l-ERI \I,Is l \\I\K 911 l4c
3 II TÁRGYI ESZlioZÖK 2201t 20065
4 II1 BEFEKTETETTPENZÜG\.I ESZKtZtK
5 B. Forgóeszközök 9153 0 6894
o i KESZLETE,K
7 II. KT\,'ETELESEi( 201ó /44
8 II] ERTEKPĄPĺRoK
9 I\ PENZESZKOZOK 7 137 ó 15(]

10 C. Aktív időbeli elhatárolások 62

Eszközcik összesen



223881 33-9004-512-01

Statlsztikai szám,1elr

()1,-,Jg 91923?

C'égjegr'zék szárrra

''A'' MÉRLEG Foľrások (passzívák)

01?01 5 adatok E Ft-b..rzrus u l. t-D?rtl

Sor.
szám A tétel megner'ezése E|őzíj év

E|őző
év(ek)

módosí-
tásai

Tárgv_ér'

a b d e

2 D. Saját tőke 22355 0 22111
3 I. JEGYZETTTOKE 3000 300c
+ II. JEG\'ZETT, DE I\'{EG BE NEN,ĺ FIZETETT TÖKE (-)

5 III TOKET'ĄRT,{IEK
6 I\r EREDN,ĺENYT,\RTILEK 1 ó88( 1 9355

1l \T. LEKOTOTTT.{RT.\LEK
l8 \/I. ÉnrÉrprÉSl TlirT.{LÉK
t9 \,II. i\ÍERLEG SZERINTI EREDI\ĺENY 2469 -244

20 E. Céltartalékok
21 F. Kcitelezettségek 9186 C 5588
22 1 H.ĄTRÁSoRoLf.KOTELEZETTSEGEK
?3 II HOSSZU LEJ,Ą'ru1TU ]<oTEI-EZETTSEGEK 0 c
at III. RO\'.ID LEJÄR-łTU KÖTELEZETTSÉGEK 9786 5s8f
z) G. Passzív időbeli e|határolások OJ

26 | Források összesen 322041 0l 27699

Iieltezés Buclapes t, 201 5.09.22.
.::iHíľ. JÓzssiťĄlĐ{t! fllédlB' nondgžvóny ég
ľ1 itĺiľ. Kő..łsľ}iliňłhłeanr1 ľonpront xĺr
széKnery: ĺ0Ĺ\ł&idepest' Józs6f |irt' 59đĺ.

cĚ. 01.0$.o192c2
AdrsŹám; 223881 33.2*{2

Bsz. : Í 00,ĺ 600i.000000ô8.72600009



22388 1 33 -9004 - 5'1 2-01

Starisztikai sz'źnje|

0I-09-919232

Ceĺ.leo.zek szárna

'' A'' EREDMENYKIMUTATAS (ĺĺsszkö|tség eliáĺássa|)
l0l5.auslrsznrs (.)1

{. *ĺuryry

adaok E Ft-ba

Keltezés: Btrdapest,2015'09'22'
ĺ'll^] ! ľ j óĺs$?y$lľĺt]ĺ illldt€lĺ Ronđguĺlóny ó€

'}.i ]óÍia KÜiĘÚntfisĺhłsľnú Honpľoĺ1ĺ Kft
íizélĺileý: i04sB.BaBert' Jlĺsef krt. 59đĺ.

G0' c-r.00,Đ1$232
AciógiáÍfi i eż3Ů81 g&'242. Bsz.: 1Ĺ1918br1.4Ö0ffi&7f6o0oo9

,ry
^,, 

alnwo.fu,e tĺ ) 6.e p,,l. el ĺ1.;

sz tus t

Sor-
száln A téte| megnevezése E|őző év

E|őző
ér'(ek)

módosí-
tásai

Tárgvév

a b d e

I I E'ĺtékesĺtés nettó áĺbevétele 9526 922

f II. Aktivált saiát teliesítmények éĺtéke
3 III' Egl'éb bevételek 314577 41 60

4 I\r. Anyagiellegű ráforđítások 17 11 37 355ó

5 v. Személyi ielleeű ráfotdítások 138913 18ó

6 vI. E'rtékcsökkenésileíĺás 5035 2184
vII. Egyéb táfordítások 3932 0

I
.\' Üzpl'ĺl ęlzrsrĺ1TE\/ÉKENYSÉG EREDNIÉN\T (I+II+III.I\'-\I-

YI-\TII) 4426 0 -244
() VIII. Pénziigyi míĺve|etek bevételei 13 c

IJ IX' Pénzŕig1'i míĺr'eletek ľáfoľdításai 0 C

I i] PÉNZUGYI ]\iÚ\IE,I-ETEK EREDIĺ]]ľ.YE AIIIi-IX) +3 0
l C SZo]3Sos \.'ĄLLALKOZ.Ą.SI EREDNĺENY (t'{tB) 4469 -244

3 X. Rendkivűlibevételek 0 0

* xI. Rendkíviili ĺáfoĺdítások 2000
5 D REND]<Í\'ÜLI ER.EDI\ĺÉj\'Y rx-XI) -2000 0

6 E. ,.]'DOZ'\S ELOTTI EREDN,ÍENY (tCtD) 2469 -244
1 xII. Adófizetési kötelezettség

I F '{DoZoTT ERED]\'ĺENY ł.tE-XJI) 246c, c -244
9 G IÍERLEG SZERINTI EREDN,ĺENY 2469 -244



T. \,{Ń}t8}.

Adószám: 2?388133-2-42
Cégbíľóság: Főr.árosi Ton.ént.szék
Cégiegyzék száĺn: 01 -09_919232

JóHír !ozsefvátosi Média, Rendezvény és Ga|érja Központ Közhasznri
NonpľoÍit Kft

10B5 Budapest, Jófseí körút 59_61'

Kiegészítő melléklet

. Fordulónap: 20i5. augusztus 01'

Beszáĺnolási időszak: 201'5. január 01'. - 201'5. augusztus 01
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+.o
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1'. Altalános információk a beszámolóhoz 
.*.ĺ*.

1.1. A gazdá|kođó bemutatása

,\ JóI Iíľ Józsefuárosi Nolrprofit I(tt 20t]l ćr.berr alaktrlt. .\ lérľchozás cél1a, lrogľ a Társasáe olľali
kuinrrális-, közrnűr.elődési- és rnĺír'ćszctl köz,[claclatokat ]ássorr cl. alncl1'et a feĺrntartóĺrirk cinkclľnlárlyzati

[elndadĺént liellene eliátrua.

;\ Jólríĺ Norrpľofit I(ft 100-q'i,-os rtllajdonosa a Btrdapcst Fől'áľos Józsefr.áĺosi orr]ĺornlárrr.zata l082

Btrda1lest Baross ĺl.63.6j .

Ą 1'1'6 /201'4. 0/i i i.) számŕr képr'iselő-testüle ti határozar 5' poĺltja. ala1lján 2014 okróbeĺ 01-től a ráľsaság

feladarait a Józsefi'áľosi I(özösségl Házak Noĺrpľofit I(|t' láĘa el

,Ą táľsaság íó ter.ékerrl.sége: 9004'08 lr,Iiir.észe ĺ létesítmények működtetése

1,.2. Az üzleti évi gazdá|kodás köľülményei

Á JóI-ĺíÍ Józsefuárosi \{édia, Rendezr.én)' és Galéria Iiozpont Noĺrproflt l(ft és a Józsefuárosl Iiözosségi
I']'ázak Nonpĺofrt K[t. egYszen-rélves nrlajc{onosa, 43/2015 (iI.19 ) I(épr.iselő-tesnileu lratáĺozatábln,
alapítói jogkorében eljárva úgľ clont, hogľ a )őHír Józsefuárosi lvlédia, Rerrclen'éĺl\. és Galéria

iiözpont Noĺ-lpĺofit I(ft' és a Józseír'áĺosi I(ŕjzössćgi Házak Nonpĺofit Iift. összeolr'adjon
2015' atrgl-rsztus 1. napiától, és záľtkörűerr műkcj<lő noĺrpĺofit részvénytársaság foľnrában nlűlĺödjöĺr tovább.

Jelen beszárnoló a 2015. januáĺ 01. - 2015. atlgtlsznls 01. időszakot öleli [el, a nréĺleg for<iulóĺlapja 2015.

auglrsznrs 01.

1.3. A beszámoló közreműködői

Á besz1rrnoló elkészítésér'el, a szálnr-itell ĺeladatolĺ iľáĺrl.ításár'a] lnegbízott szetrlć.'lľ lnéĺlegkéircs kön1r'clői
képesítéssel bíĺ, a nyilr'árrtartásba r'ételt r.égző r'állalkozás álta] r'ezetett kön'l-r'l'itcl-i szolgáltatást végzők

lr1'ilr.6,-'."'.,,,ban szerepel, a ter,éken},ség ellátásáľa jogosító engedéll1'el (igazolvánn1.al) ĺenĺJelkezili ,\
beszárnoló elkészítésééĺt [elelős személ).'re..e, círne, ĺcgisztĺá|ási szárna: Rácz E'r'a 1091 Buclapest, Llllői ťrt

197 -199. 142011

,Ą tárgyévi beszámoló szabáIyszer(lségét, megbízhatóságát és r'alódlságát kön1ĺĺ'izsgáló ellenőrizte' ,A'

beszámolót hitelesítő könp.r'izsgáló ner'e I(ÁSNYIK & TAR.SÍ\ Kft' ( cím: 1164 Budapest,

Beniczky T. u. 12/b; cég;1egyzék szám: 01-09-162846; i\,ÍK\/K tagságr szám:000185), személ1' szerint

Kasnyik János ${KVK tagsági száma.. 003850).

'l'.4. B eszámoló nyilvánossága

,Ą szárnviteii beszámoió és az ai.thoz kapcsoiódó |'.iegészítő iĺrfonnációk, jelentések a jogszabálvok által

elóírt rr1.ilr.ánosságon tul a JóHír Józsefuáľosi Nonprofit l(ft rnunkaĺ'áľalói, alkalmazottai és tagsai száĺnára

a széklrel\'en is rnegtekinthetők, azo'kĺól az érinrettek teljes r'ag1' ĺészleges másolatot készíthetnek. Á
székhely Pontos címe: 1085 Budapest, József köńt 59-ó1.

2. A' számvitelí oolitika a|ka|mazása

2.1,, 
^könywezetés 

módja

,\ JóhíÍ Józseír'árosi Nonproírt Kft könyveit magyaÍ nyelven, a kettős könyrĺ'itel elvei és szabá\yal szerint

r,ezeti. 'Ą számrłteli információs rendszer kialakítása és mriködtetése, a beszámoló összeáIlítása megbízott

küső szolgáltató feladata. ,\ számviteli szolgáltatást n1újtó ĺ'állalkoző főbb adatai, je||,emzőĺ az aláb|:lak:

Rácz E:'a egyéru vállalk oző ,1091 Budapest, Üllői út 197 -199 ', adószáma: 62826071'.2-43
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f.z. A kĺinyruezetés és abeszámoló pénzneme

.{ könlr,ek r'ezetése l'nagJ/ar Ĺoĺintban töľténik, a bcszárnolól>aĺ a,z adatok e]térő jelölés luányá|>an ezeĺ

forintban kerr.llnek íelnĺlltetésfe.

Ż.3. 
^ 

számviteii poiitiĺ<a tátgyévi váitozllsa

'\ tárgver.ben a-JóHíľ Józseĺr.árosi Noĺr1lľofit lift szálllr.ireli 1>oltuká1ábĺl-l ĺ-llr'atr r.áltozás llcll] törtćllt, atrrclv

a valós ćs nregbízlrató kép megítéIéset érclelrlllcrl lrcŕolt.ĺrsolta r'.-,lrra.

2.4.Beszámoló választott fofmája és típtlsa

^ 
JóHír Józse fr,árosi Noĺrpĺoílt I([t. a tárgľiclőszakľa az e|őző üzleti ćr'hcz hasĺllrlóall egľszcľĺisített él'e s

lleszámolót készít.

'\z eĺecilrrén1' megállapításáĺrak l'álasztott móclja az' e\őző Ĺizlcti él.lrez liasonlóan: C)sszkoltség eljáĺás'

-\ JóHír Józseft.árosi Nonprofit |iĹr.. az e|őző ul-|ea ćr'lrez lr:rsonlóaĺr a beszárnolóbarl nrincl a lrréĺlege t

rlind az erednrénykirrltlta tá s t,A, r'ál toza tba lr állĺtotta ij s sze.

.Ą mag1,ar számr,iteli szabáh,ok szeľiĺrt jelen szárlrr.iteli bcszámol<i csak lrrag1'ar n),elveĺr keri,ilt összeállításra.

Ezen e\őkás alapján 
^ 

m^gyz.Í és az arróI Ĺotdított iĺjegen n1.elr'ű szijr'eg cltéĺő éĺtelmezése esetén a mag\lal

nl'elvű ször.eg az ĺĺányado.

2.5. |]z|eti jele ntés

.Ą ]óHír JózseŔ'áĺosi Nonpĺofit ](ft üzletl jeleĺltés készítéséĺe lreĺn köte lezett.

f .6. l e|entős összegű hibák éľtelmezése

Jelcntŕĺs összegűnek llrinősül az llz|etj' ér'bcll Í-e]táĺt' e8)' Ĺizlcu éĺ,ĺe r.oĺlatkozó lritrák lratása, h;r a saját tőke

l'áltozásai abszolút értékének eg.ľüttes összege a l'izsgált Ĺizletl ér're készített beszánroló eĺedetl

nréĺlegfőösszegérrek Zoio-át, de legalább az 1 i\'lFt, ľagl, ennek megfeieló cler'izaösszeget meglraladja. Ebben

az esitbe,l a feltárt Łrĺbák hatása a táĺg1'ér'i be szálrro]óban nem a tárgyévi adatok köZott, hatrelrr

elkülönítemen, e\őző év ek módosítá saként keĺül ben.rlt ta tásr a.

2.7 . Devizás tételek értékelése

Alkalm az o tt d ev izaárfo|y am

ń. beszámoló der,izanernétőj eltéľő pénzértékre szóló, l.aĐ,idegen der.iza alapú eszközök és kötelezettségek,

- kir.ér,e a beszámoló devizaneméért vásáĺolt 't,alutát, del'izát - vaiamint bel'éte]ek és ráfoĺdítások éĺtékének

llleghatáĺozása egvségesen - a jogszabály által megengedett krvételekkel a számvitelĺ poLitikában rögzített

móáon r.aló eltéréssel - a N{agl'ar Nelnzeti Bank által kozzétett, lriĺ.atalos deyizaárfolyamon töItérlik.

2.8. Értékcstikkenési leírás e|száĺnoIása

Éľtékcsökkenési leítás módia

Áz ér,enként elszámolancló értékcsökkenés megten'ezése - az eg)'edi eszkoz yárhato haszná]ata, ebbőI

adódó életta ĺtzna, flzikai és erkölcsi ar'ulása, az egyéb korülmények és a ten'ezett rnaĺadr'ányérték

figyelembevételér'el - á|talában az eszköz bekeru]ési pruttó) értékének arányában töľtéruk' Az
értékcsokkenési leíĺás elszámolása időarányosan (J.rneáns leírási módszerrel) történik.

Éttékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Á.z értékcsökkenési leírás e|számoIására - mrnd a főkön1'v'ben, mind a kapcsolódó analrtikákban - lrar'onta

keriil sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinŁi törtér'i értékcsökkenését, rnely a kivezetéskor

elszámolásĺa kerűI. Ten,en felüü értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel

egyideiűIeg vagy a foĺdulónapi éĺtékelés keretében toĺtéruk.
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2.9 . Le|tár ozási szab á|y ok
.{z eszközök és [oĺrások lcltározása ;ĺz cszközók és íoĺĺások leltáľkészítési szabá|l'zaril szeriĺlt, az általános
szabálr'oknak rnegfelelően törtéĺuk' a lelráĺozás szabá]ľai az e|őző rizleti ér'hez képest nelĺ r.á]toztak.

Z.it. P énzkezeiési szabáiyok

;\ pénzkezelés a szátn.r'iteli polluka rćszckéllt kialakított pérrzkezelési szabál.r'zar|laĺl el(jíľt szal;áh.clk szcľirlt
toĺtéruk, a pćnzkezclćs szallálr.ai a'z c|őző tĺzlcu éi'hez l;'épcst ľálĺlztak'

3. Elemzések

3.1. Adatok vá|tozása

Beíektetert eszközök t á|tozása



-1-

N,Iéľleg értékek r'áItozásn abszo]út értékbelr

Äbszoiűĺ
r'álĺ;zás

-2184
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E te d rn én l. kiln Ll t a tá s é rt é ke i n e k r.á l to z á.s a

llcnd kir'ĺili bcl,ćtcIck

l(cncl kír'ii]i rá íordításo|<

,Ądófi zetúsi ktlrclczcttsćg

3.2. Métlegtételek megoszlása

ĺmmateĺ'iá[is javak

Tárgyi eszközök 22018 20065
Befektetett pénzug1'i
eszközök
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4' Mérleshez kaocsolódó kiesészítések

4.1. A mérleg tagolása

Új tételek a Inérlegben

A tárgr'ér'i beszámolóban az e|őír.t. sérnán rul új mériegrételek ĺrelrr szerepelrrek.
.I'ételek továbbtago|ása a mérlegben

.Ą ĺnérleg tétcIei tor.ábbtagolá*.ának lehetőségér'el a JőI1ír Józseh.áĺosi Noll1lr<rfit ](ir a táĺ..qt.itlĺjszakbĺrn
ĺrelĺ élt.

4.2' Mér|egen kívuli tételek

Egyéb lényeges méľlegen kívüli tételek

A JóHfu Józsefuárosi Nonpľofit l(ft péĺvügr.i lrel1'zetéĺrek lrregítélésélrez szĹikséges, lćll1.egcs ktlcliázatt-lt
r.agl. elónyt jelentő - rnérlegen kírűlĺ l.agľ a mérlegberr rrern szeĺeplő tor-ábbi' a szárnr.iteli ton'énr' ĺilral
kĹilon bcmutatni nenr ĺe ndelt, de bemutatást kír'ánó - tételck és megállapodások nincscĺlck'

4.3. Befektetett eszközök

Befektetett pénziigyi eszkcizök valós értéke

ĺ\ JóHíĺJózsefuárosi NonpĺoFtt Kft a fordulónapon befekte tett pénzĹigr'i eszközökkc] ncln ĺcndelkczctt.

4.4. Saiát tőke

l egyzett tőke alakulása

Á jegyzett tőke a táĺg1'idószakban nem r,áitozott.

legyzett, de be nem fizetett tőke

,\-|óI{ír.Józseft'áĺosi Nonprofit l(ít beszálrrolőjában 1egs,zett, de be ĺreirr fize'tett tóke rrcrll szeĺepel

Lekötött tatta|ék j ogcímei

;Ą mérlegben lekötot taĺtaiék nem jelenik lrreg.

4.5. Kötelezettségek

H os s zú |eiáratu kĺitelezettségek . kezelés b e vett es zközökre

A mérlegben tórvényi rendelkezés i]len,e felhata|mazás a|apjánkezelésbe veťt' az állalni r,agi' onkormán1.zati
vagyon részétképező eszköz nem szerepel, Ęy ahhoz kapcsolódóan egl'éb hosszú lejáĺanl kötelezettség seIrr
került kimutatásra.
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Rör'i d |ejár atu kötelezettségek

5.1. Af eľedménykimutatás tago|ása

Úi tételek az eredménykimutatásban

.Ą táľg1'[r'i beszárnolóban az e|őtt sémárr tul új eľe'dmćnykinlutatás-téte]ck trenl szeľe1:elrrek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

ĺ\z eredĺnénykimutatás tételei tor'ábbtagolásának lehetőségél'el a JoHl Józsefr,árosi Nonprofit
táĺgyidószakban neln élt'

I;r

Iift a

MEGNEVEZES 20l4. év 20I5. év
1684 Vevo AFA I l2 b34 U

i00 0004 5 4 | szá||íĹoi kötelezettsés 734 691

4 629 Szemé|yi i civede|emac|ó 13 000 0
463 0 l 0 Szakképzési hozzá1árĺl|ás i3 000 0
463093 KésedeInl i pótIék 5 000 0
46406 Nyugdíjbiztosítási jáľu|ék 21 000 0
46407Egészségb. és munkaerőpiaci jár r9 000 0

4 64 |0 Szociál js hozzáiáru|ás 73 000 0

468 AFA 123 000 0

47l l Kereset ęlszámolási szán-l|a 2r0 900 0
47 92 T uÍaj donos okka| szeĺn ben i kötel ezetts ég I i48 900 5 288 282
47 9 6 Egy éb kötelezettség 55 s83 0

Osszesen: 9 78s 708 5 588 282
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5.2' Bevételek

Bevételek alakulása

.\ .Jĺii.líĺ .Józseír'áĺosi Nonprofi t

rállláza r:

iiit bcr'ételeilleli rrrcgosz]ását. ćs az.lk allrktrlását llruratix [re az alábbi

Ber'ételek alakulása és megoszlása

'R.endkír'üli bevételek

..\ lleszánolási iclőszakban ľenc]kit.rili ber.étel elszánrolii-*ára ĺlell kcrtilt soľ.

5'3. Ráfordítások

Ráfordítás ok alakulása

.Ą JóHír Józsefr'áĺosi NonpĺoÍit i(ft ráĹoĺdításainak rrregoszlását, és azok a'lakulását nutatja be az alábbi
táblázat

Ráfordítások alakulása és megosz|ása

A n1'agiellcgű ráíordítások

Szenrélyi jellegu ráfĺlrdítások

Ertékcs<jkkcnési leírás

Egl.éb ĺáfordítások

Pénzüg1.i műveletek ráfordításai

llcndkĺvüü ĺáfoĺďtások

2,944.'o

.,\ k nvílt sa!át rcl jcsítmćnyćrrćk

l.)gt,ćb bcvétclck

I)ć'nzĹigt.i rnűr'cIctck bcr'ćtclei 0,0r%

Iicnĺ]kívüIi bcr.ételck

u1131 53,38% 355ó

43,20o/o 186
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Költs égek kĺilts égnemenként

.\ költségek koltségnelnenkénĹi lrregoszlását mtltatja be az alĺibbi rib|áza,t

Költsége k költségnemenkénti ln e go szlzĺ sa, alaku|ása

Kutatás és kíséľleti fejlesztés tárgyévi költségei

'Ą táľgl'időszakban ktrtĺrtási, kíséĺleu ttjIesztési költség ĺre rrr ke ĺúlt e lszáIrrolásra'

5.4. Adóťlzetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

::,.u,s"su'' 
adó rnegáIlapításáľa a \lonatkozó jogszallál1'rrak lrreg[cJclŕĺerr, az áIra|ános szabályok szerint kenilt

5.5' Eredmény

Az adőzott eredmény Íelhaszna|ása

i\z arľa jogosult szen. clöntése alapjáll az eľedlnérl1'tartalćk|lĺjl e s a tárgr'ćr.i ac.lózĺ>tt eľedrrréĺrl'llól osztalćk
ĺrcm kerl-il kifizetésrc, ígl. a tárgl'ér'i aclózott er'edmérl], az cľecllllćrlr'tertalćkl;a kcrĹil'

6.Táiékoztato adatok

6.1. Y ezető tisztségvi s elők, ki emelt iuttatás ok

Y ezető tisztségvis elők munkadíja

.Ą r'ezető trsztségr'iselők, az igazgatőság, a ĺelűgľeló bizottság taglaillak ter.élĺerlvségükért az üzleti él' után
1áń járandőság összegét nutatja be az alábbi táb|ázat:

Ug1.r'ezetés

I-gazłatőság} taTok

Felügyę|5 Bizottsá81 tagok

Könywizsgá|ő á|ta| fels zámított díiak

'Ą tárgyévi üzleti ér'ĺe r.onatkozóan a kön;tĺ'izsgá|ő á|ra||':zĺlró|ag könrr'r'izsgálaĺ díj kerult fe],számjtásra,
más szolgáltatásokat ellenéĺték fe1ében a kcinyĺn'izsgáló nenr n1újtott-

:\ nľagjcI lcqiĺ rĺrfordításĺlk

Szcnlćlyi jc|lcgu rlíf.'ĺclírĺrs. lk

l :rtćkcsijkkcnćsi lcírás
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6.f . Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

,\ tíĺgĺći.be n íoglalkoz:t:,toit iniinka.t.áll:.lĺik ,ítl;.gos słł..isz.iik;'i íl'lc;ĺr'áiri.i |ćsł''áĺĺ;, ", [ő'

6.3. Környezet\'édelem

Veszé|yes hulladékok, körnvezetre káros anyagok

,\ ter'ékeĺrľség iellegéből adódóarr a Jól-Iír Józsc|r'áľrlsi Noll1lroľlt ]iit ncnl teľlrrel' ćs ĺretn táĺo1 r'eszélr.es

lrtl]ladé]ĺot' a te\.éken\.ség során keletkezó, köľllr'ezeľe káľos äll\:^gok elelrr.észők'

Kornyezewédelmi költségek

I(özr'et]enü] köĺn1.ezeľédelenrrnel kapcsolatĺl..an sc1ll az e|őző tiz]eti él'bell, seln a táĺgYér'berr kôltség nelrr

keni]t elszánrolásĺĺ'

6.4. T árnogatások felhasználás a

6.5. Mutatók. számítások

Vagyoni helyzet elemzése :

201'4.év

Tőkeeĺóssés
Koteleze ttsések aránv a

Tőkeg'.varaPodás

Tőkenövekménv
Beĺektetert eszkôzök [edezete I

Befektetert eszközök fedezete II

Forsó tőke

Forsótőke aránva

Saját tóke

Kötelezettsége k

NIérlegszennti eredĺnény

Saját tóke

Saját tóke

Saját tőke+ hosszú

lejáraru kötelezettségek

Forgóeszközök

Forgó tőke

/ foĺrások

/ nrérlegíőösszeg

/ saját tőke

/ jegtzert tőke

/ bef.eszkoz

/ beĹ.eszkőz

- rör'id lejáraru

kötelezeľtségek

/ saját tőke

32 f04 = 69,420/o

32 204 = 30,39oio

22355 = 1,1,040/o

3 000 = 745,'Uo/o

22 989 = 97,24%

22 989 = 97,240/o

9786 = -633

22 355 = -2,83%

22355 /
e186 /
2469 /

f2355 /
?? \q\ /

zf ))) /

9 153

_633 /

nkormánvzattól kapott táĺn eľt-Dan
,l.áĺ$ľévbeg 

fellraszná'li osŠzęg

ĺćszletezésc jogcíńrcnkćnt
_:' i.r;, .i' i*

.Át"1te!.l

":sj'tg:
:1., '. ti.::,';:iosszege

Szernéll'j Dologi
._ -. .. .. .t_

ľelhalmozásĺ

VI]I.keĺ onkornlán\'zat 2015.él' 41 60 47ó0 4t 60 0

0

"oś'z.'ęs'e" 
.' . ' :' j'.'':'.'' ]i ]ł ..- ..l1 4760 :,47Qi\ 'I .. 1 ' i'.li.,:]i1):ť ,::.:iT: 

ĺś8.)I ro':l'l

Tánrogatás Típusa: \/isszatérítenclő E r.issza tletl.l tćľítendő El



2015.éy

1łjkceľósség

liĺjtelezcttsé gek aľánr.a

l okcgt.arĺoocl:rs
.fókcnör'eknrénľ

BelckteteLt eszkozok fedtzcrc I

Betektetc'tt eszközok ĺedezete II

Forgó tőke

Foĺgótőke arán}.a
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Salzit tĺíkc

Iii)teIezetĺségc k

r\leľlegszerinrl crľĺl ĺneĺrl

Sĺrját roke

liĺjáL tűkc

Sajńt róke* h.i-sszťl

lc jáľa ru kötelt' zc rr.*ćgc k

Foľgóeszkiiziik

Forgó tóke

1 ľoľrásĺlk

/ lrrćrlegtiĺosszeg

/ sĺl.ir r.-,kc

/ jegľzerr róke

f |:r|.cszki'ĺl.

/ L.';cĹ.eszktlz

. rör.id lejárlru

kör cIczetrségek

/ sejár rőke

f2 1ni
5 5,S8 /
-'2+4 ,ĺ

?2).11 i
22lr1 i
?2111. i

ó 894

't 306 /

?l /.()() -

?a /-()Ô _

!! I)l =

3 Ĺ)Ĺ)ĺJ =
2tl 805 =

20 805 =

5 588 --

;! trt =

ĺ9,83,'n

2[). ] ;o n

-l,lLtuo

731.030 u

(J,l)0(l:o

0.00_0 b

1 30ó

5,91o,.b

93,530,1,

93,519,

l 00'009 í

123,3i0,.i

123'37o,ź

100,00%

PénzĹigyi

f014.év

Likviclitási ĺnutató:

Likvidit:isi gt.orsrĺ ta:

Salát tókc aĺĺiIrv:

20t5.év

Likr'iditá si ĺrrutató:

Likr'idj tási gr'orsráta:

Saiát tőke aránr':

helyzet elemzése:

Forgócszkózŕ.ik

Foreťltszkózijlĺ- ki'szIc te k

s;rját tťlke

.F orgĺicszkőzók

Foĺsóeszközök.készle tek

t
s2lat toKe .

róvid le;áran'l

kotelezettségek

rör.id lejáĺĺrru

kórclezeĺtsćgek

lrosszti lcjárani

ktlt. +sajĺĺt tőkc

rőr'id lejáranr

kötelezertségek

rovid lejár,;rnl

kötelezertségek

hosszú lejáľatu

köt. +seiát tóke

9153 /

9153 i

22355 /

6894 /

6Be4 /

22 111 /

9186 =

9186 =

s 588 --

t <aa -

22 111 =

r\ kft. vagl'oĺĺ és pénztig1'i lrelvzetének elerrlzésekoľ a ŕenti
bízott r'agyolr gazclálkodása kielégítő. .Ą ľendclkezésére álló
kötelezettségeit teljesíteni rudja, EzetőkéPessé8e kedr'ezően

Budapest, 20 1 5.szeptembeĺ 22.

l]llltatószáĺllok alapján megállapítlrató, hog1, a társaságĺa
Ĺoĺľás ok ból a bcfek te tett eszkozeit ds dja fl nanszíĺozni,
alakult.

Cégszerű aLátás
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FÜGGETLEN KoNYWIZSGÁLól JELENTÉS
A JóHír Jr5zsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Kozpont Közhasznú Nonprofit Kft.

(01-09-919232)

10B5 Budapest, József körút 59-61.
tuIajdonosának

A záĺo egyszerűsĺtett éves beszámolóró| készü|t je|entés

E|végeztük a JóHĺr Józsefvárosi Média, Rendezvény és Ga|éria Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

me||ékelt 2015. évi záró egyszerűsĺtett éves beszámolójának a konyvvizsgá|atát, ame|y záró egyszerűsĺtett

éves beszám o|o a 2015' augusztus 1-i fordu|onapra e|készĺtett mér|egbo| - me|yben az eszközök és

források egyező végösszege 27 699 eFt, a mér|eg szerinti eredmény .244 eFt (veszteség) -' és az

ezen időpoňĺtal végzđdő évre vonatkozo eredménykimutatásbó|, valamint a számvite|i po|itika meghatározo

e|emeit és az egyéb magyaráző informáciokat tarta|mazó kiegészíto mel|ék|etből á||.

A vezetés fele|őssége azáro egyszerűsĺtett éves beszámolóért
A vezetés feIe|ős a záro egyszerusĺtett éves beszámo|ónak a számviteli tÖrvényben fogIaltakkaI

összhangban történő eIkészĺiéséért és valós bemutatásáért, vaIamint az o|yan be|so kontroIlokért,

amelyekót a vezetés szukségesnek tań ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csa|ásbo|, akár hibábó| eredő

|ényeges hibás á||ításokto| mentes záĺo egyszerLisitett éves beszámo|ó e|készĺtése.

A könyvvizsgáló fe|e|őssége
A mi fó|elosségunk a záro egyszerűsĺtett éves beszámo|ó vé|eményezése könyvvizsgálat alapján

Könyvvizsgá|aiunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgá|ati Standardokka| összhangban hajtottuk végre. Ezek

a śtanoařdok megköveté|ik, hogy megfeIe|jÚnk az etikai kovetelményeknek, vaIamint hogy a

könyvvizsgálatot úgý tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy ke||ő bĺzonyosságot szerezzÜnk arró|, hogy a

záró egysżerűsített éves beszámo|ó menteS-e a lényeges hibás ál|ĺtásokto|

A koňývvizsgálat magában fogla|1a oIyan eljárások végrehajtását, amelyek ce|ja konyvvizsgálati

bizonyíiéxot szerezni aza,o egyszerűsĺtett éves beszámo|oban szerep|o összegekro| és közzététe|ekro|. A
kiválasztott eljárások beleértve a záro egyszerL1sĺtett éves beszámo|ó akár csalásból, akár hibából eredő,

lényeges hibás állĺtásai kockázatának fe|merését is a könyvvizsgáló megĺté|éséttĺ| fÜggnek. A kockázatok

ilyen fe|mérésekor a könyvvizsgá| o a záro egyszerűsĺtett eves beszámo|o gazdálkodó egység á|ta|i

eikészítése és valós bemutatása szempontjábó| re|eváns be|so kontro||t azért mér|ege|i, hogy olyan

könyvvizsgá|ati e|járásokat tervezzen meg, ame|yek az adott korÜ|mények ktzött megfele|oek, de nem

azert, nogy a gazdá|kodó beIso kontro|ljának hatékonyságára vonatkozóan vé|eményt mondjon. A
xonyvvizsgä|at rnagában fog|alja az a|ka|mazott számvite|i po|itikák megfele|őségének és a vezetés á|ta|

xesźĺtett šzámvite|i becslések ésszerűségének, va|amint. a záro egyszerűsĺtett éves beszámo|ó átfogó

orezentálásának értéke|ését Is.
MeggyozodésÜnk, hogy a megszerzett konyvvizsgá|ati bĺzonyĺték e|egendcĺ és megfe|e|o a|apot nyÚjt

konyvvizsgá|óĺ vé|eményÜnk megadásához.

Vélemény
Vé|eménýunk szerint a záro egyszerűsĺtett éves beszámo|ó megbĺzható és va|ós képet ad a gazdá|kodó

JóHír Jóżsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015' augusztus

1-én fenná||o vagyoni és pénzÜgyi he|yzetéro| a számvite|i törvényben fog|a|takka| összhangban.

xo..x15}-'äľ"|éK''

'", 
] lu}jJo?ä:.uu- u. * .
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Karń,yik,|ános
Tags.ig.sf 003850

iigyvezető, kamarái tag könyvvizsgá|ó
KASNYIK & TARSA Kft.

1 'l 64 Budapest, Beniczky T . u. 1218.
Nvilv.t.sz.; 000185

Széí1'/iI..li 5:olgáilato (ít

Cím:.li39Budapest,torgáchu'37' E'mai!:jkasnyik@kasnyiktsa.hu Honlap:kasnyikestarsa.hu

Telefonĺ32o297c Fax:46507 52 l'1obiĺ:0ó309486387
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JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Ga|éria Kozpont Kozhasznú

1085 Budapest József korÚt 59-61

2015 augusztus 1.

a vá||a|kozás cĺme' te|eÍonszáma

vezetoje

Ke|tezés: Budapest, 2015. szeptember 22.

fordu|ónap

Le!tárak

j:il'.l jl,äffi 
fi äilHľ,iäĺ'll.tr,ff'-äszékhely: 1css fi.ľbäpesĺ, Jo'soĺli,t. śiiiilC9' 01.0$9í9232

^ A!-rs1ám:2238813x242
usz.: i091800i-0OO00068-72600009

(képviselóje)



JóHir Józsefvárosi Média, Rendezvény és Ga|éria Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

n. i. immateriáiis javak ieiiárösszesiiő

Ft-ban E Ft-ban

A.||. Tárgyĺ eszközök leItárĺisszesĺtő

Ft-ban Ft-ban E Ft-ban

Budapest, 2015. szep|embeÍ 22
----..--\/. ) /ć,l,//>-.'-Ł:- CL['.,

s'á."il"'i *"déd
ÍeIelós

Rácz Eva

Le|tár meIlék|etek:

:Í

Nlegnevezes Analitika FökönW MéÍ|eq
Aĺaoítás-átszeruezés aktivá|t értéke 0
Kiséíleti feiIesztés aktivá|t éĺtéke
Vaovoni értekĹi

Sze||emi termékek 739 640 739 640 74Ĺ
Uz|eti vaqV céqérlék 0
Immateíiá|is iavakÍa adott e|o|eqek

Immateriá|is iavak értékheIvesbilése
JSSZeSen: 739 64C 739 540 744

iłeqnevezés Analitika FőkönW Mér|eg
Inqatlanok es a kapcSolodo vaqvoni értéku ioook 12 686 24i 12 686 ?4i 12 68(
MÜszaki berendezések' oépek' iáÍmtivek
Egyéb berendezések' fe|szeÍe|ések' iármüVek I 379 11 1 3t9 111
TenVészá||atok

Beruházások, fe|úiitások

Beruházásokra adott eló|eo
TáÍ9yi esf közök értékheIyesbĺtése

Jsszesen: z0 065 351 20 065 353 z0 06ś



Leĺtárak

JóHĺr Józsefuárosi Média. Rendezv és Galéria Kozpont Kcizhasznú Nonprofit Kft'

B'l|. Követe]ések le!tárösszesítő

Ft-ban Ft-ban E Ft-ban

Budapest, 20 1 5. szeptember 22

Le|tár me||ék|etek:

Megnevezes Analitika FOKOnVV Mér|eg
Kcjvete|ések áruszá||ításbó| es szolqáltatásokbóĺ (vevok) C
Kovete|ések kapcsolt vá||a|kozássaI szemben c
Kcĺvete|ések egyéb rész' visz. |évő vá|l' szemben 0 C
Vá|tókövete lések 0 0
Egyéb követe|ések 744 100 744 104 744
KÔvete|ések ertéke|esi kÜ|önbcizete U
Származékos Úgy|etek pozítív értéke|ési kÚlonb<jzete

Jsszesen: 74410(. 744 104 744



JóHĺr Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Leltárak

LeItár me||ékletek:

B.lV' Pénzeszközök leltárösszesĺtő

Ft-ban E Ft-ban

Íele|ós

Hacz tva

V|egnevezés Analitika Fcĺkönyv Mér|eg
Pénztár' csekkek 2ĺ a7r 31 370 3l
Bankbetétek 6 118 470 6 118 47C o tl

JSSZeSen: 6 149 840 6 149 840 6 '15(



JóHír Józsefvárosĺ Média, Rendezvény és Galéria Kozpont Közhasznú Nonprofít Kft.
LeItárak

Budapest,2015. szePtembeą,|J

Le|tár me||ék|etek:

D.|' Saját tőke Ieltárösszesítő

Ft-ban Ft-ban E Ft-ban

/' \ ,21, | / Á--l'----
*- -{t{L/ \

szátnviteIi retldéń
ĺeIe |ós

KaCz Ĺva

vegnevezes Analitíka řoKonVV Mér|eg
JfCYZETT TOI(I 3 000 00( 3 000 00c 3 00c

Ebbő|: visszavásáro|t tuIaidonosi -részesedés névéńéken C

JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) c
TOKETARTALEK c C

EREDMENYTARTALEK 19 354 77t 1q 354 775 '19 35a
LEKoToTT TARTALÉK c 0
ERTEKELEsI TARTALÉK 0 0

Ertékhelyesbĺtés értéke|ésĺ tarta|éka 0 c
Va|ós értéke|és éńéke|ési tarta|éka 0

MERLEG SZERINTI EREDMENY -244124 -244124 -24f
Jsszesen: z2 110 651 22't10 65',|' 22 111



JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kcĺzhasznú Nonprofit Kft.
LeItárak

LeItár mel|ék|etek:

F. ll|. R<ĺvid lejáratú kötelezettségek le|tárösszesítő

Ft-ban Ft-ban E Ft-ban
v|egnevezés Ana|ĺtika Főkönyv Mér|eg

Rövid |eiáratú ko|csonok 0 t
Ebbő|: átvá|toztatható kötvénvek 0 c

Rövid leiáratú hite|ek 0 c
Vevotő| kapott e|ő|eqek 0 C

KöteIezettségek árúszál|ĺtásbó| es szo|gáltatásbóĺ (szá||ítók) 300 000 300 000 30c
Vá|tótartozások 0
Rövid |ejáratú köte|ezetiséqek kapcso|t vá||. szemben 5 288 282 5 288 282 5 288
Rovid lejáratú köt'-ek egyéb rész'visz. |évö vá||'szemben c 0
Egyeb rcivid |ejáratú kote|ezettségek c c
Kötelezettségek értéke|ési kÜ|onbözete L
Származékos Ügy|etek negatív értéke|ési kÜĺonbozete C

usszesen: 5 s88 282 5 588 282 5 588

/'
' l r' /Lr--*-Ą--{,c1 \-

Számvit€li Íendéń
fele|ôs

Kacz tva



ľ ,",.rup6ĺ

1085 Budapest, József korút 59-61

+36- 1-788-8301

titka rsag(Ô iohir. iozsefvaros. hu

www. ioh ir. iozsefvaros. hu

A Kft 2015. évben a beszámolót, mér|eget va|amint a Kft.ve| kapcso|atban á||ó partnerek, szerződők
részére készítette e|ő a Józsefváros Közcĺsségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
egyesÜ|éséhez szÜkséges szerződések,et' A feladatot, megbízás a|apján az ügyvezető |átta e|.

A Társaság éves kö|tségvetése 20]'5' évben, támogatási szerződés a|apján 1 590.000 Ft Vo|t'

20].4. évben 8 348 900,-Ft maradt kötelezettségként, meIyet a Kft 2015. évben kiadásaiban
szerepeItet. A zárómér|eg után 5. 288' 282,.Ft kerÜ| visszafizetésre a támogató fe|é.

Meĺ|éke|jÜk a beszámoló 1. számú mellék|etét a 2015. évben fe|használt összegekrő|.

Budapest, 20L5. szeptember 22.

JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény

és Galéria KČizpont Kcizhasznú Nonprofit Kft

székheIye:

te lefonszá m:

eIektronikus Ievé|cím :

honlap:



NVi|atkofat: Aluĺírott, mint a Támo8atott képviselője bÜntet(ijoBi feIe|ősségem tudatában kije|entem, hogy az összesítőben

szerep|ő adatok a va|óságnak megíe|elnek, a ko|tségeket a|átámasztó dokumentáció a szervezet NAV felé bejeIentett

iratmegcirzési he|yén eredeti peIdányban rendeIkezésre ál|, he|yszíni e||enőrzés során azokat bemutatjuk. Az összesítőben

szeĺep|ő szám!ák a je!zett időpontban kifizetésre kerü!tek. Az összesĺtőben szerepĺő költségek a közszo!gá|tatás!

szerződésben meghatározott fe|adatok érdekében merÚ|tek fe|, más támogatás teĺhére nem kerĹj|tek e|számo|ásra és a
jovőben más támogatás terhére nem kívánjuk azokat e|számo|nĺ- A támogatott tudomásu| veszi, hogy a táb|ázatban

fe|tűntetett szám|ák, számvite|i bizony|atok hitelesített máso|atát az Ônkormányzat e||enőrzésre bekérheti a támo8atás

eIszámo|ásának elfogadásakor.

Budapest, 2015. szeptember 22
' 

; ; ll i ľ . i ĺi zĺ; e.: .*ĺ ľ.3-+ i ;.{ $ĺJ i 9,'f ąÔ íi d eä/ó Íry ós
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Szćkhelľ: l dsi $rBapest. .|ózseÍ krt' 59đ1 .
C,: a1-0$919232

,rł'J1s z'j' l.l : 223881 3}242
Ssz. : ĺ 

í'g1 8ÜC1.0000005Ů-72600009

TámoeaTott a|áírása



Szervezet neve: jóhír Józsefvárosi Nonorofit Kft 1-. számú me||ékIete

adarok E Fr-
ban

Sĺlr-
szám A tétel nlegner.ezése E|őző ét.(ek) Tárgl,ér.

A. osszes közhasznú tevékenység ber'étele 314 6f0 4 760

I
Közlrasznú célú nlĹiködésre kapott
tánlosatás

3t4 432 4 6,s0

a.) aIapítótól 288 8r3 1 650

b.) központi költségvetésből 2s 6t9 0

c.) helyi önkormányzaľtól 0 0

d.) egyéb 0 0

f. Pá|yázati úton elnYert támogatás 0 0

3.
Közlrasznú tevékenységbő l
származó bevéteI

0 0

4. Tagd íjbó | szár rnazó bevétel 0 0

Egyéb bevétel r88 lr0
B. VáI|aIkozási ter'ékenység ber,étele 9 526 9ff
C. osszes bevćtel (A+B) 324 146 5 682

aclatok E Fl-
Dalt

Sor-
szam A téte| megnevezćse Előző év(ek) Táľg1,ér

D. Kłizhas zn ú tevékenység ľá fordításai 313 455 5 046

Anyagjel legű ráfordítás t69 810 2 616

Személyi j el legĹi ráfoľdítás t3s t36 l8ó
Ertékcsökkenési leĺľás 5 036 7 t84
Egyéb ráfordítás 813 0

PénzĹigyi műr,eletek ľáfordításai 0 0

Rendkívül i ráfordítások 2 000 0

E, Vá||alkozási tevékenység ráfordítsai 8 fff 880

Anyagj el Iegű ráfordĺtás | 926 880

Szenrély i j eI Iegű ráfordítás 3 231 n

Ertékcsökkenési leíľás 0 0

Egyéb ráfordítás 3 059 0

P éĺullgy i műveletek ráfoľdításai 0 0

Rendkívül i ráfordítások 0 0

F. oss zes r dfo rdítás (D+E) 321 677 s 926

G.
Adózás előtti vá||aIkozási eredménY
(B-E) I 304 42

H. Adófizetési kötelezettség 0 0

I. Táreyévi vá|lalkozási eredmény (G.H) I 304 42

J, Tdrgyévi kijzhasznú eredmény (A-D) I 165 -286
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adószám

Budapest, 2015. szeptember 15.

01- 0 9- 9 2 0 4I6
cégjegyzék szám

Avá|latkozás megnevezése: Bárka Józsefvárosi színházi. és Ku|turá|is Nonprofit Kft.
címe: 1082 Budapest, Ü||oi Út 82.

KözBENsŐ ecvszenÚsĺĺeTT ÉVEs
BEszÁMoLó

a kettős könywitelt vezető vállalkozások
részére

A beszámo|ásiidőszák kezdete: 2015.01.01
Az egyszerűsített éves beszámo|ó Íordulónapja: 2015.08.01

4^,h^
a vá|laIkozás vezetője

(képvise|ője)



lÜ*ďfu}ł}

cégjegyzékszám
01-09-920486

Bárka Józsefuárosi Szín házi-és Kulturális
2015. augusztus í.

KözBENsŐ ľ.ĺÉnleo

Statisztlkai jelzőszám
í 8155923-9001-572-01

Nonpľofit Kft.

adatok eFt-ban

li:

i':

A téte! megnevezése E|őző év Tárgyév
a b d

A. BeÍe|đetett eszktizcik 38 íí9 1 812
l. lmmaterĺá|is javak

11 6
Il' Tárgyi eszközok 38 108 I 806
l|. Befektetett pénzÜgyi eszköztjk 0s. Forgoeszközök 14755 121 857

|. Készletek
U

Il. Kovete|ések 14 510 12 252
ilr. EneKpaptroK

0
|V. Pénzeszközok 245 1 09 605
;. Alđv időbelĺ elhatárolások 39 0

EszKözöK (AKTíVÁK) osszeseru 52 9í3 í23 669

D. Saját tőke -í37 836 50 760
l' Jegyzett tőke 93 47C 3 000
!bbő|: visszavásáro|t tu|ajdoni részesedés névértéken 0
l. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke C) 0

||l. Tőketarta|ék
0

V. Eredménytarta|ék -166 983 -140 836
r'. Lekotött tarta|ék 100 000
Vl. Ertéke|ésĺ tartalék

0
ý||. Mérleg szerinti eredmény- -64 323 98 596

Gé|taľta|ékok
0l. Kotelezettségek 164 931 62 583

. HatrasoroIt kötelezettséoek
0

||' HosszÚ lejáratú kote|ezettségek 0
||l. Rövid |ejáratú kotelezettségek 164 931 62 583
G. Passzív idóbeli elhaffi 25 8í8 326

FoRRÁsoK (PAsszĺVÁK) összEsEN 52 9í3 í23 669

?*4t\ #-.'aýffi.řu'oźis vezetője

Budapest, 2015. szeptember 1 S.
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Cégjegyzékszám Statisztikai ie|zőszám
01 -09-920486 1 81 55923-900 1-572-01

Bárka Józsefuárosi Színházi. és Kulturális Nonprofit Kft.
2015. augusztus 1.

KOZBENSO EREDMENYKIMUTATAS

Budapest, 2015. szeptember 15.

adatok eFt-ban

A téte| megnevezése Előző év Tárgyév

a b A

Ertékes ítés nettó árbevéte|e 23 837 511
||. Aktivált saiát te|iesítménvek értéke 0
||l. Eqvéb bevéte|ek 205 04e 183 757

Ebbő|: visszaírt értékvesáés 0
lV. Anvaoie||eqű ráfordítások /J JCJ 17 019
ý. Szemé|vi iel|eoű ráÍordítások 168 714 39 065
V|. Ertékcstkkenési Ieĺľás 30 771 I 559
Vll. Eqvéb ráfordĺtások 10 38S 30 181

Ebből: éńékvesztés n

A. Uzemi (üzleti) tevékenyséq eredménYe (I+lI+lll]v.v-vl.Vll} -54344 88 444
V|||. PénzĹiovi műve|etek bevéte|ei 47 0
lX. PénzÜqvi mŰve|etek ráfordĺtásai 73 0
B. Pénzüqyi müveletek eredménye (V||IJX) -26 0

Szokásos vá|la|kozäsl eredmény (+A+B) -54 370 88 444
X. Rendkívü|i bevételek 5701 20 613
X|. RendkĺvÜ|i ráÍordítások n

D. Rendkĺvüli eredménv (X.Xl) 5701 20 613
E. Adózás előtti eredmény (+c+D) -48 669 í09 057
Xl |. Adofizetési kote|ezettség 15654 10461

. Aoozott eľeomenv |+E.Älll -64 32'3 98 596
E. Mérleg szer.nti eredmény (+F+XllI.x|v) -64 323 98 596
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kai

Bárka Józsefuárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. a vá||alkozás megnevezése

a vá||a|kozás címe, te|efonszáma

2015. augusztus 1.

Leltárak

Keltezés: Budapest, 2015. szeptember 15.

P.H.

t, Ül|oi út 82.



Bárka Józsefuárosi Színházi. és Kultuľális N

A" |. lmmateriális javak teltárłisszesítő

A.!l. Tárgyi eszközök le|táľösszesĺtő

Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Budapest, 2015. szeptember 15.

Le|táľ me]|ékletek:

/17(q ł ĺŁąłB-.-Ą 't.. .1
Leľtár Íě|e|ós

Bozsik lstván Péter
Ügyvezetó

nevezés Analitika F6kfinyv Méř|eg
A|apitás-átszervezés ak|íVáĺt éńéke
Kĺsér|eti íei|esztés aktívált éńéke
Vagyoni éĺtékú joqok o zb: 6 26a
Sze|lemi termékek

vagy cegertel( 0
Immateriá|is javakra adott e|óleqek
ImmalenalIs lavak értě|(he|yesbĺtése

!rSSZeSen: 6 264 6 265

Megnevezés Analitika Frkainyv Mér|eg
Ingat|anok és a kapcso|ódó vaqvoni értékÜ ioook
Můszaki berendezések, gépek, iármÜvek 1 698 ĺ3t 1 698 í3€ 1 69ĺ
Egyéb berendezések. fe|szerelések' iáĺmúvek 107 822 107 822 10ĺ
Tenyészá|lđok
Beruházások, fe|úiĺtások
Beruházásokĺa adott ďö|eq
Táĺgý eszkozók értékhe|yesbítése 0

f,sszesen: 1 805 960 I 805 96( í 806



Bárka Józsefuárosi Színházi. és Kulturá|is Non ľofit Kft.
Leltárak

B.|l. Követe!ések |eltárösszesítő

Ft-ban E Ft-ban

Budapest, 2015. szeptember 15.

Leltár mel]ék|etek:

Bozsik |stván Péter
Ügyvezető

|íegnevezés Analitika Főkönyv Mérleg
Követeĺósok áruezá||ítágbó| és szoIqíí|tatósokbó| (vcvők) 4 003 500 4 003 568 4 00r
Követe|ések kapcso|t vá||alkozássat szemben 0
Követe|ések egyéb rész. visz. |évő váĺ|. szemben 0
Vá|tókcivete|ések n
Egyéb köVete|ések 8 248 276 I 248 276 8 248
Ktjvete|ések átéke|ési kÜ|önbözete
Származékos Ü gy|etek pozítív éńéke|ési kÜlönbözete c

lrsszesen: 12 251 84Ą 12 251 844 12 25i



Báľka Józsefváľosi Színházi. és Kulturá|is Nonprofit Kft.
Leltáľak

B.lV. Pénzeszkĺizök le|táľ<isszesítő

Ft-ban Ft-ban E Ft-ban

Budapest, 2015. szeptember 15.

Leltár mellékletek:

,.-? r.s-*\ F--. .ę-
] L"iia.f"t"'6" - számvitb|i 7endéń

Bozsik |stván Péter .,"'ä'ään''" {. .
Ügyvezető

iuegneYezes Ana|ĺt.l€ Főkönyv Merlcg
Pénz|ár' csekkek 875 545 875 545 87ę
Bankbetétek 108 729 350 108 729 350 108 725

JSSZeSen: 109 604 Egi 109 604 89Í í09 50t



Bárka Jozsefvárosi Színházi. és Ku|turá|is Nonprofit Kft.
LeItárak

D.|. Saját tőke |eltárösszesítő

Ft-ban E Ft-ban

Budapest, 2015. szeptember 1S.

Leltár mellékletek:

nevezés Analafil(a Fóktinyv Mérleg
3 000 00n 3 000 000 3 00(

0 (
JEGYZETT' DE MEG BE NEM pzererĺróre ĺ-l 0 c
ToKETARTALÉK c I c
EREDMÉNYrAnrnĹÉx -140 835 64C -140 835 640 -í40 836
Lts,KUIUII IARTALEK 100 000 00c I 00 000 000 100 000
ERTEKELESI TARTALEK c 0

trneKne|yesbités értéke|ési tarta|éka
Valós értéke|és értéke|ési tarta|éka L L

MERLEG szER|NTl eRronĺÉruy 98 596 307 98 596 307 98 596
usszesen: 60 760 667 60 760 66€ 60 76(



Bárka Józsefváľmsi ffizírłházE- tás Ktt[turá|is NoľrprofüÉ Kft.

V|egnevezés Analitika l-oKonyv Mérleg
Rövid Iejáratú kĺi|cs<inök 0

Ebbti|: átvá|toztatható kötvények 0
Rüviü |eiáľatú hite|ek L
Vevőtó| kapott e|ő|eqek c
Kötelezettséqek árúszá||ításbó| és szoĺoá|tatásbó| {szá|títók) 22',t69 483 22 169 483 22 165
Vá|tótartozások c
Rĺĺvid lejáratú kĺĺtelezettségek kapcso|t vá||. szemben 20 000 000 20 000 00c 20 00(
Rövid |ejáratú k<jt.-ek egyéb ĺész.visz. |évó vá||'szemben c
Esyéb rövĺd |eiáratú ktitelezettséoek 20 413 036 20 41 3 036 20 41Ą
Kötelezettségek értéke|ési különbözete 0 c
Származékos ügy|etek negatíV értéke|ési kÜ|önbözete 0 c

Jsszesen: 52 582 5í9 62 582 519 62 583

Leltárak

F. |ll. Rövid lejáratú kötelezettségek leltáriisszesítő

Ft-ban Ft-ban E Ft-ban

Budapest, 201 5. szeptember 1 5.

Leltár mellékletek:

)lfq,zX\- P.a',*v t ĺ
" Le|tár fe|Llős

Bozsik |stván Péter
Ügyvezető



Báľka Józsefuárosi Színházi- és Kultuľá|is Nonprofit Kft.
Leltárak

G. l. Passzív időbe|i elhatárolások leltáriĺsszesítő

E Ft-ban

Budapest, 201 5. szeptember 1 5.

.ľit-b*.-1 
€\

Leltár feÍe|ős

Bozsĺk |sfuán Péter
Ügyvezető

Leltár mellékletek:

Megnevezés Mér|eg
Bevéteĺek passzív ĺdőbe|i e|határolása c
KQ|tségek, ráfordítások passzív időbeIi e|határolása 325 779 325775 32ę
Halasztott bevételek C (

usszesen: 325779 325 779 32ę
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KASNYIK & TÁR5,Ą
5ji'i!ł1Viĺe}i Sz.ol'qáit;to Kĺĺ.,,:

,ł*;Wľk.ĺ,äź":,W,ÍĺEí,ł.ffi."i*i.,,..

r Budapest, 201S.szeptember 15

T

FÜGGETLEN KoNYW|zSGÁLóľ JELENTÉS
A Bárka Józsefuárosi Színházi. és Ku|turálĺs Nonprofĺt Kft' (01.09-920486)

10B2 Budapest, Üĺlői út 82.
tUIaJdonoSáŕ|äk

A k'özbenső egyszeľĺÍsÍtett éves beszámoĺóró| készült jelentés
E|végeztÜk a Bárka JózseÍvárosi Színházi- és Ku|turálls Nonprofit Kft. mel|éke|t 2015^ évi
kÖzbenso egyszert1sĺtett éves beszámo|ójának a konyvvizsgá|atát, amely kozbenso egyszertisített
éves beszám o|o a 2015. augusztus 1-Í Íordu|ónapra eĺkészÍteit mérlegből . me|yben az eszközök és -
források egyező végĺisszege 123 669 eFt, a méľleg szerinti eredmény 98 596 eFĺ (nyereség) -,
és az ezen ĺdőponttaI végzodő évre vonatkozó eredménykimutatásból áĺl.

A vezetés fele|őssége a közbenső egyszeľűsített áves beszámolóért
A vezetés fele|os a kozbenso egyszerĺisitett éves beszámolonak a számviteli torvényben fog|aĺtakkal
csszhangban torténó elkeszĺtěsééń és vaĺós bemutatásáért. valarnint az o|yan belso k-ontro|lokéri,
ameĺyeket a vezetés szÜksegesnek tari ahľloz hogy |ehetové váljon az akár csaĺásbóĺ' akár hibäbót
ereco |ényeges hĺbás áliításoktó|mentes kozbenso egyszertisĺtett éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáIó fele|őssége
A mi fele|ÖsségÜnk a kozbenso egys7erűsített éves beszámo|ó vé|enrényezése konyvvizsgá|at
aIapján,
Konyvvizsgálatunkat a tnagyar Nemzetĺ Konyvvizsgálati Standardokka| osszhangbaľr hajtottuk végre.
Eze|< a standaľdok tlegkovetelik' hogy megfeĺe|jÜnk az etikai kovetetményeknek' va|aĺnint hogy a
konyvviz5gá|atot Úgy teĺvezzÜk rneg és hajtsuk végre, hogy keĺ|ó bizonyosságot szerezzünk arró|.
hogy a koŻbensö egyszerĹisĺtett éves beszámo|ó mentes-e a |ényeges hibás á|lĺtásoktó|.
A ktnyvvizsgá|at magában fog|a|ja olyan e|járások véglehajtását. aľĺle|yek céłja kÖnywizsgá|ati
bizonyíteko1 szerezni a kozbęnsö egyszerűsĺtett éves 'beszámoĺoban szeĺeplo tsszegekrcÍl és
kozzétételekről, ,A kivá|asftott e|iáräsok beleérive' az kozbenső eovszeĺtjsített éves beszámo|ó akár
csa|ásból. akár hjbábóř eredo; lányeges hibás á|lĺtásai kockázatďnak ĺeimeresét is a konyvvizsgá|o
megítelésétÔ| ÍÜggnek, A kockázatok i|yen fe|mérésekor a konyvvizsgáĺo a kozbensci egyszeľtlsített
éves beszárno|ó gazdálkodo egység á|ta|i elkészĺtése és valos bemutatása szempontjábol rełeváns
be|só kontro|lt azért nrérlegeli, hogy o|yan könyvvizsgá|ati eliárásokat tervezzen meg. ameiyek az
adott kŐĺÜ|mények kÖzott megfe|eloek, dę nem azért. hogy a gazdálkodó belso kontro||jának
hatekonyságára vonatkozóan vé|ernÉlnyt mondjon. A konyvvĺzsgá|at magában íogla|ja az a}kaĺmazott
]számr,iteĺi po|ĺtikák megíe|eĺőségének és a vezetés áltaI készĺtett szárrrvite|i becslések
ésszeĺűségének' ł..aiamint a közbenso egyszer(1sĺtett éves beszámo|o atíogó prezentälásának
értékeĺését ís.
MeggyozÖdósünk. hogy a megszerzett konyvvizsgálati bizonyĺték e|egendo és megfele|o atapot nyújt
konyvvizsgáloi véleniényunk megadásához

Vé|emény
VéleményĹink szerint a kozbenső egyszerűsített éves beszámo|ó megbĺzható és va|ós képet ad a
gazdáĺkodi Bárka Józsefvárosi Színházĺ- és Ku|tuľális Nonpľofit Kft. 2015. augusztús 1.én
fennál|o vagyonĺós pénzÜgyi he|yzetérő| a számvitelĺtorvényben fog|altakka| osszhangban.
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Bárka Józsefuárosi Színházi-és Kulturális Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági ůilés

JEGYZOKOIVW

Késztilt: A Felügyelő Bizottság 2015. szeptember 22. 10:30 órai kezdettel a Józsefvárosi

Polgármesteri Hivatal épĹiletében (1082 Budapest, Baross u.63-67.) megtartott ülésről

Tárgy: Báľka Józsefvárosi Színházi- és Kultuľális Nonprofit Kft. közbenső méľlegének
elfogadása

Jelenlévők:

Dľ. Hęncz Adrienn

Páris Gyuláné

Rókusfalvy-Bodor Gyergely

Bozsik István, a Kft. ügy.vezetője

Takács Anita, jegy zőkonyvvezető

Napirendi pontok:

I. Báľka Józsefváľosi Színházi- és Kulturális NonproÍit Kft. ktizbenső mérlegének
elfogadása

112015. (IX.fŻ.) sz. határozat: a jelenlévők megáIlapítják, hogy az tilés hatáľozatképes.

f/2015. (IX.22.) sz.határozat: a Felügyelőbizottság tag|aiegyhangúan elfogadjźtkaf0|5. szeptember
f2 -i u|és napirendi pontját.

I. napirendi pont:

2ĺ2015. (IX.fŻ.) sz. hltározat: a FelĺigyelőbizotÍsźry tag|ai egyhangúan elfogadják Bárka
Józsefuárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. kozbenső mérlegét 2015. augusztus 1.

fordulónappal.

A FELÜGYEL]BIZ]TTSAG 3 IGEN sZAv AZATTAL A I{ATÁRoZAToT ELFoGADTA.

Páľis Gyuláné elniik asszony 11:30 peľckor |ezátta a Feliigyelőbizottság iilését.

.,.1,LZ.:..................%.ĺ.,%. dľ. Hencz Adrienn RőkusfalvyjBodoľ Gergely

,/-.a tag

!....MkĄ
Íag

Páris Gyuláné
elnok

Bozsik István

Takács Anita j egy zőkönyvezető :

ĺigyvezető




