
Közhasznúsági melléklet 2016.12.31. 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: MÜTFFKE 

székhely: 1118, Budapest, Ménesi út 9/A 

bejegyző határozat száma: 12 PK 60920/2006/3 

nyilvántartási szám: 01-01-12329 

képviselő neve: Ifj. Chikán Attila 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A fenntartható fejlődés három alappillérének: a gazdasági eredményesség, az ökológia egyensúly és a társadalmi igazságosság elveinek a 

gazdasági gyakorlatba való átültetését és alkalmazását célzó tevékenységek gazdasági döntéshozók körében. Az alábbi programokon 

dolgoztunk a fenti célok elérésének érdekében: Action 2020 Magyarország –Klímaváltozás, Élelmezés, Víz, Foglalkoztatás és Fenntartható 

életmód témájában több mint 100 hazai kutató, civil és vállalati szakértő bevonásával, „A jövő vezetői” tehetségprogram, egyetemi ösztöndíj 

program, „A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése” című ajánláshoz kapcsolódó felmérés készítése. Üzleti reggeli sorozat szervezése, 

Action 2020 Fórum, számos konferencián előadás és szekciók vezetése. Sajtómegjelenések és az éves eredményeket összefoglaló, évzáró üzleti 

ebéd. 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Környezetvédelem, természetvédelem 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1996. évi LIII. tv. 64. §(1) 

 

1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól 10. § (1), 55. § (1) 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Gazdálkodó szervezet 
döntéshozói, 

magánszemélyek, média   

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  125000    

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Az Action 2020 Magyarország programban több mint 100 hazai kutatóval, civil szakértővel és vállalatvezetővel az előző évben megkezdett 

munkát folytattuk az Élelmezés, Klímaváltozás, Víz, Foglalkoztatás és Fenntartható életmód területén egy innovatív módszertan segítségével. 

2016-ban a Klímaváltozás témakörére fókuszáltunk, melynek eredményeképp megfogalmaztuk 4 pontos ajánlásunkat a tagvállalataink 

számára. Az ajánlást a Felmérésünkkel összekötött Action2020 kiadványban foglaltuk össze és novemberben 180 vendég és a sajtó előtt 

mutattuk be. Szemléletformáló céllal az Action2020 programról filmet is készítettünk. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Emberi és állampolgári jogok 
védelme 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXI. tv. az alapvető jogokról 1. § (2) 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: vezetői potenciállal rendelkező szakemberek, egyetemisták 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 45000 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: „A jövő vezetői” tehetségprogram célja, a jövő vállalatvezetői generációjának olyan tudást adjon át 

a 9 hónap során, mely jövőbeni döntéseikbe beépíthető a következő generációk és a fenntartható fejlődés érdekében. A programban 2016-ban 

23 fiatal vett részt, 50 vállalati és szakértő mentor támogatásával. Ösztöndíj programot is hirdettünk egyetemistáknak. A program 

eredményeiről film készült. Megalakítottuk az Alumni közösséget, melynek két szakmai programot is szerveztünk. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Fogyasztóvédelem 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 45. § (1) 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Fogyasztói piacra termelő vállalatok és fogyasztóik 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 20000 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A klímaváltozás témában az alábbi célok megvalósulásáért dolgozunk az Action 2020 program 

égisze alatt: Klímaváltozásból eredő kockázatok kezelése, rugalmas alkalmazkodás kialakítása monitoring, oktatás és kommunikáció, továbbá 

új technológiai és üzleti modell fejlesztések révén. Áttérés az alacsony karbon-felhasználású gazdaságra és energiatakarékosság, ipari energia 

hatékonyság, tiszta, környezetkímélő technológiák és a termékek és szolgáltatások életciklus alapú fejlesztése révén. Az egy főre vetített 

üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése klímabarát közlekedés és épületek révén, valamint a megújuló energia arányának 15%-ra növelése a 

bruttó végső energia-felhasználásban. 



  

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

  0  0  

      

      

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

  0 0 

    

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0 

 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 38 624 39 143 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 
  

D. közszolgáltatási bevétel   

E. normatív támogatás   

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 38 624 39 143 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 37 270 36 375 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 21 542 21 747 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 37 270 36 375 

K. Adózott eredmény 1 354 2 768 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 
0  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K/20] Igen Nem 

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

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 
  

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen Nem 

 


