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1. Közhasznú szervezet azonosító adatai:
Bejegyző határozat száma: 14PK.67.135/1991/44
Társadalmi szervezet nyilvántartási szám: 3926
Képviselő neve: Dr. Endrődi István MPVSZ Országos Elnök
Adószáma:
18001831-1-41
EU-s adószám: HU 18001831
Statisztikai száma:
18001831-9420-52901
Gazdálkodási formakódja: 529- egyéb egyesület
Alapítás éve: 1991. 10. 08.
Működési formája: közhasznú szervezet
TEÁOR száma:
94.12 Szakmai érdekképviselet
Telefon/fax száma: 1-340-2125
Email címe: pvszovetseg@katved.gov.hu
Bankszámlájának vezetője: OTP Bank XIII. Tátra utcai fiók
Bankszámlaszáma: 11713005-20414144
Könyvelés módja: kettős könyvvitel szerint, külső szakértő igénybevételével.
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban: MPVSZ) a Civil tv. a 2011. évi
CLXXV tv. alapján működő, önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként
működő országos társadalmi közhasznú szervezet.
Alapszabálya 4.§.(2) pontja kimondja, hogy a MPVSZ közhasznú tevékenységet végezve
közreműködik a Magyarország állampolgárainak polgári védelmi, katasztrófavédelmi,
tűzoltási tevékenységében és egyéb humanitárius feladatokra való felkészítésében,
védelmük szervezésében, azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek
önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni,
menteni, elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok
esetén.
Fontosnak ítéltük meg, hogy a kapott költségvetési források mellett kiaknázzuk a
társadalomban, a gazdaságban, pályázatokban és az állampolgárokban jelentkező
lehetőségeket, és ezzel növeljük a feladatok megvalósítására fordítható költségeinket, és
így létre lehetett hozni a hozzáadott értéket.
Kísérletet tettünk a Társadalmi hasznosulási növekmény értékének a kiszámítására. A
számításnál figyelembe vettük a biztosítók által használt számításokat (becsült emberi élet
értéke kb: 1 MFt/Fő/, megmentett javak értéke kb: 500 eFt/ház). Az érték számításnál
átlagban egy ember értékét és tizenöt ház településenkénti esetleges károsodását vettük
alapul.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység
megnevezése: polgári védelmi, tűzoltási tevékenység
Az MPVSZ közhasznú tevékenysége során tevékenységét Magyarország
Alaptörvényében, 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
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valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről, a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
(továbbiakban: kattv), II. fejezet 13. szakasz 18. § és a VI. fejezetében, a Kattv
végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Kormány rendelete IV, VII, VIII, fejezetében,
a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól rendelkező 62/2011. (XII. 29.) BM
rendelete III, IV, VII, VIII. fejezetében valamint a vonatkozó OKF intézkedésekben,
utasításokban és szabályzatokban foglalt alapelvek figyelembevételével látja el
(továbbiakban: jogszabályok), és a BM. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(továbbiakban: OKF) és a MPVSZ között létre jött együttműködési megállapodásban
rögzítettek figyelembe vételével látja el feladatait. Az előbb felsoroltakban rögzített
jogokra és kötelességekre és a háború áldozatainak védelmére vonatkozó, Genfben 1949.
augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében
megjelölt polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való
közreműködés.
Az MPVSZ ezáltal a fenti jogszabályokban meghatározott ismeretterjesztést, felkészítést,
hagyományőrzést, mentésben való közreműködést, katasztrófa elhárítást, valamint a
veszélyhelyzetekkel kapcsolatos egyéb, közhasznú tevékenységet folytat.
A közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság, tanuló ifjúság.
Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos közgyűlése által jóváhagyott 2018. évi
közhasznúsági fő feladatok:
1. A 2018-2019. évi felmenő rendszerű katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny megszervezése és
megrendezése.
2. A lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok gyakoroltatásának folytatása.
3. A MPVSZ szakmai érdekképviseleti, együttműködési és hagyományőrző tevékenységének
fokozása.
4. Egy tudományos tanácskozás megszervezése.
5. Önkéntes mentőszervezet MEBE további felszerelése, kiképzése.
6. A MPVSZ honlapjának folyamatos működtetése.
7. A MPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének fokozása.
8. Előkészíteni a MPVSZ és az OKF által szervezendő önkéntes szakmai tudással rendelkező
beavatkozó erők megalakítását minden kijelölt telepölésen, a meglevők felkészítése és
gyakoroltatása.
9. Pályázati lehetőségek felkutatása anyagi források megszerzése céljából, a KEHOP projekt
időarányos végrehajtása, befejezése, elszámolása.
10. A MPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek szabályszerű
elszámolása.
3/1. A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezésében való közreműködés országos,
területi és helyi szinten.
A MPVSZ szakemberei a 2O18. évben is teljes körűen részt vettek az BM. OKF által
meghatározott, és az MPVSZ által meghirdetett felmenő rendszerű országos ifjúsági
katasztrófavédelmi helyi, megyei és országos versenyeinek szervezésében, lebonyolításában,
ezáltal hatékonyan segítve, a hivatásos szervek felkészítési tevékenységét.
Ez irányú tevékenységünket elsősorban a megyei szervezeteink aktív bevonásával valósítottuk
meg. A helyi, a megyei versenyeken idén majdnem mindenhol sikerült saját csapatokat is
indítanunk. Az országos döntő megrendezése Budapesten valósult meg, ahol közel 450 diák és
120 kísérő tanáruk jelent meg a versenyen. A versenyeken összességében 10.000 gyerek, több
mint ezer iskola képviseletében vett részt 2018. évben.
A versenyek lebonyolításában, megvalósításában, megszervezésében aktívan vettek részt a
megyei szervezeteink. A MPVSZ fő tevékenységi iránya az országos döntő megszervezése és
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lebonyolítása volt. A versenyen résztvevő csapatok részére a Szikla Korházba szóló csoportos
múzeumi belépőket adtunk át 300.000,-ft értékben.
Az ifjúsági versenyekkel kapcsolatos kiadásainkat az időarányosan, a beérkező számlák
függvényében utaltuk, és számoltuk el.
Átcsoportosítási kérelmünkben javaslatot tettünk egy olyan anyagi-, felszerelési bázis
létrehozására, mely minden évben az ifjúsági versenyeken felhasználható.
Az átcsoportosítás engedélyezését követően az ifjúsági versenyek lebonyolításához beszereztünk:
- 1 db , hangosító berendezést
- 11 db versenyhelyszíneket kijelölő sorszámozott strandzászlót,
- 12 db versenyhelyszín berendezéséhez szükséges rendezvény sátrat,
- 2 db 6x3 méteres sátrat a versenyrendező bizottságának munkavégzéséhez,
- 2 db hordágyat (lapátformájú)
Ezekkel a beszerzésekkel megkezdtük annak a felszerelési, tárgyi feltételek létrehozását, mely az
ifjúsági versenyek megrendezésének színvonalát emeli. Ezirányú tevékenységünket 2019-ben
tovább tervezzük folytatni.
Jóváhagyott támogatás összege:
Felhasznált támogatás:
Százalékos mutató:
Maradvány:
Hozzáadott érték:
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:

4.000.000,-Ft
4.812.137,-Ft
120,0 %
0,-Ft
3.450.000,-Ft
75.000.000,-Ft

3/2. Általános lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok beindítása és gyakoroltatása.
Az általános lakosság felkészítés segítése érdekében folytattuk a járási mentő polgári védelmi
szervezetek felkészítését 2018. évben, amit továbbra is kiemelten kezeltünk, elkészítettük
felkészítési dokumentumaikat, valamint előkészítettük az év második felében végrehajtásra
kerülő terv szerinti gyakorlati feladatainkat. Célunk volt, hogy tagszervezeteink lehetőséget
kapjanak további felkészítések, illetve gyakorlatok megtartására. Ennek eredményeként BácsKiskun, Békés, Vas, Zala, Győr Moson Sopron, Fejér megyei szervezeteink folytattak
felkészítéseket, illetve gyakorlatokat.
Jóváhagyott támogatás összege:
Felhasznált támogatás:
Százalékos mutató:
Hozzáadott érték:
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:

2.100.000,-Ft
1.739.292,-Ft
82%
450.000,-Ft
8.500.000,-Ft

3/3. A MPVSZ érdekképviseleti és hagyományőrző tevékenységének fokozása
A MPVSZ az év folyamán aktívan részt vett több a polgári védelemmel kapcsolatos jogszabályi
előkészítésben, és azok közigazgatási egyeztetési folyamataiban. Aktívan képviseltette magát az
OKF mellett működő Polgári Védelmi Tanácsadó Testületben is.
Koszorúzást tartott a második világháború európai befejezésének évfordulóján a Magyar Polgári
Védelmi Szövetség a Magyar Légoltalom halottjainak tiszteletére a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum díszudvarán található emléktáblánál, melyet 2005-ben, a Magyar Légoltalom 70.
évfordulójára állíttatott az MPVSZ.
Koszorúzási ünnepséget szervezett közösen a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi
Szövetséggel a II. világháborús bombázások polgári áldozatainak emlékművénél a háború
európai befejezésének évfordulóján.
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Jóváhagyott támogatás összege:
Felhasznált támogatás:
Százalékos mutató:
Hozzáadott érték:
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:

100.000,-Ft
79.292,-Ft
82%
450.000,-Ft
8.500.000,-Ft

3/4. Egy tudományos tanácskozás megszervezése.
Magas színvonalú és széles körű társadalmi érdeklődés mellett szervezett tudományos
konferenciára került sor a Magyar Tudomány Ünnepe és a Magyar Honvédség megalakulásának
170. évfordulója alkalmából, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnökségi épületében.
A 2018. december 05-én megtartott rendezvény betekintést nyújtott a honvédség és a különböző
lakosságvédelmi rendeltetésű szervezetek együttműködésébe, hangsúlyozva a tárgyalt időszak
azon legfontosabb korszakait, eseményeit, amikor a katonák és a nem fegyveres védelmi
szervezetek közös tevékenysége létfontosságú volt a kiszolgáltatott emberek mentése, megóvása
érdekében.
Jóváhagyott támogatás összege:
Felhasznált támogatás összesen:
Százalékos mutató:
Hozzáadott érték:
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:

500.000,-Ft
479.400,-Ft
98.0 %
450.000,-Ft
8.500.000,-Ft

3/5. Önkéntes mentőszervezet MEBE további felszerelése, kiképzése.
Az MPVSZ mentő beavatkozó egység mobilitásának megteremtése érdekében a szövetség egy
UHD multifunkcionális televíziós készüléket, mely alkalmas power pointos kivetítésre, internetes
alkalmazásra.
Az év során a MPVSZ MEBE egysége, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi
Intézete és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös gyakorlatot tartott a III.
évfolyam nappali munkarendben tanulókés beavatkozó egységünk részére. A gyakorlat fő
témaköre a vizek kártételei elleni felkészülés, egy korábbi rendkívüli árvíz jelenkorba történő
modellezésével. A gyakorlat szervezési és finanszírozási feladataiban a Magyar Polgári Védelmi
Szövetség aktívan részt vállalt.
A gyakorlat célja volt, hogy a hallgatók elméleti és gyakorlati foglalkozások, bemutatók
segítségével gyakorolhassák a korábban elsajátított ismereteiket, felkészülve egyrészt a
záróvizsgákra, másrészt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közös Közszolgálati Gyakorlat egyes
törzsvezetési elemeire.
Jóváhagyott támogatás összege:
Felhasznált támogatás:
Százalékos mutató:
Hozzáadott érték:
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:

200.000,-Ft
200.000,-Ft
100.0 %
450.000,-Ft
8.500.000,-Ft

3/6. MPVSZ lakosságfelkészítő honlapjának folyamatos működtetése.
A láthatóság és a helyi lakosság felkészítésének új módszerét dolgoztuk ki, és fogjuk alkalmazni
a DARAnet projekt keretében, a katasztrófavédelmi intézmény rendszer helyi szintű kapacitás
fejlesztés az önkéntes mentő szervezetek vonatkozásában. A költséghelyen még az internet
előfizetés és a szaknévsor számlái kerültek elszámolásra.
Jóváhagyott támogatás összege:

600.000,-Ft
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Felhasznált támogatás:
Százalékos mutató:
Hozzáadott érték:
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:

570.110,-Ft
99,0 %
450.000,-Ft
8.500.000,-Ft

3/7 A MPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének fokozása.
A MPVSZ az elmúlt év során 115 sajtó megjelenést, 2 TV szereplést illetve a honlapunkat közel
37 ezren keresték fel.
Jóváhagyott támogatás összege:
1.000.000,-Ft
Felhasználás összesen:
1.009.663,-Ft
Százalékos mutató:
101 %
Hozzáadott érték:
450.000,-Ft
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:
8.500.000,-Ft
3/8. Előkészíteni a MPVSZ és az OKF által szervezendő önkéntes szakmai tudással
rendelkező beavatkozó erők megalakítását minden településen.
A MPVSZ szorosan együttműködve a BM. OKF.-el, a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, az
Országos Polgárőr Szövetséggel, és az RSOE-vel minden megyében közreműködött a megyei
önkéntes polgári védelmi szervezetek magalakításában. Az év második felében közösen
megkezdtük a járási mentő polgári védelmi szervezetek megalakításait és felkészítését is. Az
eredményes munkánknak köszönhetően sikeresnek lehet nevezni ez irányú közhasznú
tevékenységünket is.
Jóváhagyott támogatás összege:
300.000,-Ft
Felhasználás összesen:
246.924,-Ft
Százalékos mutató:
82,0 %
Hozzáadott érték:
450.000,-Ft
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:
8.500.000,-Ft
3/9. Pályázati lehetőségek felkutatása anyagi források megszerzése céljából.
A MPVSZ partnerként 2018. év januárjától kezdődően sikeresen részt vállalt a „DARAnet”
támogatás segítségével folyó a Duna régió lakosságának biztonságát erősítő, rugalmas ellenálló
képesség fejlesztésének lehetőségét a kutatás-fejlesztés, innováció tudásanyagának,
módszereinek és eszközrendszerének számbavételével. . A vezető partner német THW
irányításával folyó nemzetközi együttműködés célja, hogy egy intézményfejlesztés jöjjön létre, a
mely fókuszában egy komplex, innovatív, helyi szinten működő katasztrófa elhárítási rendszer
felépítése áll. A projekt fontos célja, hogy ötvözze a térbeli tervezést a kockázati menedzsmenttel
Magyarországon.
Jóváhagyott támogatás összege:
Felhasznált támogatás:
Százalékos mutató:
Hozzáadott érték:
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:

3.000.000,-Ft
2.977.281,-Ft
99,0 %
450.000,-Ft
78.500.000,-Ft

3/10. A MPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek szabályszerű
elszámolása.
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A MPVSZ 2O18.-évi gazdálkodását ismét a célirányos, feladat orientált, takarékos, „de azért
majdnem mindenre jusson” elv alapján szerveztük. A pénzek célirányos tudatos felhasználása
nyomán egyes feladatokat át kellet ütemezni, vagy el kellett hagyni. Ezzel együtt a fontosabb
feladatainkat, mint ahogy az értékelésünkből is kitűnik, nagyon jó színvonalon képesek voltunk
végrehajtani.
Az éves gazdálkodásunk vitele folyamán kiemelten kezeltük a törvényes előírások betartását, és
könyvelésünk naprakészségének elérését.
A MPVSZ a költségvetési támogatáson kívül több pályázaton is elindult, és volt, ahol nyertünk
is, és így ez a tavalyi évhez képest jelentős előre lépést jelent az életünkben.
A MPVSZ a kiadásokról szóló számla összesítőket, és számla másolatokat a részbeszámolók
során beadta határidőre a BM. OKF részére, melyek elfogadásra kerültek minden alkalommal.
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1.845 fő
2018.-ik évben a MPVSZ által kiképzettek létszámadatai:
- tanuló ifjúság:
10.548 fő
- polgári védelmi felkészítésben résztvevők:
1.405 fő
ÖSSZESEN:
12.953fő
Az MPVSZ feladataihoz hozzáadott érték összesen:
13.950.000,-Ft
Az MPVSZ által végzett tevékenységek becsült társadalmi
hasznosulási növekmény értéke összesen:
365.500.000,-Ft
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A közhasznú tevékenységből részesülők elsajátították az életmentéshez, és a vagyoni javaik
mentéséhez szükséges polgári védelmi ismereteket, és így alkalmasak lettek az önmentésre is.
3/11. Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnöksége által javasolt 2019. évi
közhasznúsági fő feladatok ismertetése:
1. A 2018-2019. évi felmenő rendszerű katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny megszervezésében és
megrendezésének megszervezése.
2. A lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok gyakoroltatásának folytatása.
3. A MPVSZ szakmai érdekképviseleti, együttműködési és hagyományőrző tevékenységének
fokozása.
4. Egy tudományos konferencia megszervezése.
5. Önkéntes mentőszervezet MEBE további felszerelése, kiképzése.
6. A MPVSZ honlapjának folyamatos működtetése.
7. A MPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének fokozása.
8. Előkészíteni a MPVSZ és az OKF által szervezendő önkéntes szakmai tudással rendelkező
beavatkozó erők megalakítását minden kijelölt telepölésen, a ,elevők felkészítése és
gyakoroltatása.
9. Pályázati lehetőségek felkutatása anyagi források megszerzése céljából, a KEHOP projekt
időarányos végrehajtása, befejezése, elszámolása.
10. A MPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek szabályszerű
elszámolása.
A MPVSZ 2019. évi költségvetési előzetes terve:
Bevételek.
BM ktgv-i pályázati forrás:
10.000,-EFt
Egyéb pályázati forrás:
4.000.-EFt
Kiadások: A bevételek függvényében történik majd a felhasználás az új jogszabályi előírásoknak
megfelelően.
4. Közhasznú tevékenység érdekében kapott támogatások, forrásonként:
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Központi költségvetési szervtől
Pénzeszköz

vagyonelem értéke

Felhasználás célja

23.247,-eFt

polgári védelmi felkészítés

5. Cél szerinti juttatások kimutatása (eFt)
Cél szerinti juttatás megnevezése
Polgárvédelmi szervezetek felkészítése

Előző év
21.457

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás:

0 Ft

Tárgyév
23.247

0 Ft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok(eFt)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel
40.588
Ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján átutalt összeg
46
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)]
40.542
H. Összes ráfordítás (kiadás)
22 331
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
7.161
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
21.859
K. Adózott eredmény
18.257
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.
évi LXXXVIII. Törvénynek megfelelően)
1860 fő

Tárgyév (2)
33.535

0

33.535
18.698
3.453
17.341
14.837

1.845 fő

Erőforrás-ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32.§(4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000 Ft]
Igen
Nem
Ectv. 32.§(4) b) [K1+K2>0]
Igen
Nem
Ectv. 32.§(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Igen
Nem
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.§(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]
Ectv. 32.§(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]
Ectv. 32.§(5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

Mutató teljesítése
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
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Az ön szervezete a tervezett jogszabály fenti feltételei alapján közhasznú jogállás
megszerzésére jogosult: Igaz

Közhasznú egyszerűsített beszámoló
– KETTŐS könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet –
a., Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának
mérlege
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2018. január 01. – 2018. december 31.
Évet záró
MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG
Bírósági bejegyzés száma: 14PK.67.135/1991/44
Adószám: 18001831-1-41
Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege
adatok ezer forintban
ESZKÖZÖK (aktívák)
2017
2018
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (passzívák)
C) SAJÁT TŐKE
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
D) TARTALÉK
E) CÉLTARTALÉKOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
FORRÁSOK ÖSSZESEN

15.156
15.109
47
--3.658
---

10.702

3.658
16.529

1.888
11 890

18 814
91

11 476
3.239

--18 257
------466
--466
18 814

--8.237
------414
--414
11 890

10.702
--1.188
---

Tájékoztató adatok:

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
Ebből: megbízási díjak
tisztelet díjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
4. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
5. Értékcsökkenési leírás
6. Pénzügyileg rendezett ráfordítások

7.161
220

3.453
220

6.811
130
19.996
472
21.859

3.233
130
13.388
1.242
18.698
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8.
9.

Ebből közhasznú tevékenység ráfordításai:
Tárgyévi Eredmény

21.859
18.257

17.341
14.837

Budapest, 2019. május 09.

Dr. habil. Endrődi István sk.
tű. ezredes
országos elnök
Fényképek
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