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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 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és
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a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény, 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.
3/1. A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek szervezésében való közreműködés országos,
területi és helyi szinten.
A MPVSZ szakemberei a 2O14. évben is teljes körűen részt vettek az OKF által meghatározott,
és az MPVSZ által meghirdetett felmenő rendszerű országos ifjúsági katasztrófavédelmi
helyi, megyei és országos versenyeinek szervezésében, lebonyolításában, ezáltal hatékonyan
segítetve, a hívatásos 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
kísérő tanáruk jelent meg a versenyen. A versenyeken összességében 10.158 gyerek vett részt
2014. évben.
A versenyek lebonyolításában, megvalósításában, megszervezésében aktívan vettek részt a
megyei szervezeteink. A MPVSZ fő tevékenységi iránya az országos döntő megszervezése és
lebonyolítása volt. A versenyek résztvevő csapatok részére, továbbiakban a Szikla Korházba
szóló csoportos múzeumi belépőket adtunk át 300.000,-ft értékben.
Fontosnak tartottuk a nemzetközi megjelenésünket idén is, ezért ösztönöztük megyei
szervezeteinket, hogy vegyenek részt a határ menti tartományi polgári védelmikatasztrófavédelmi versenyeken és azokon, ha lehet, induljanak a megyéjük szövetségi
csapatával.
Az év során az ausztriai Burgenland tartományi versenyen a Zala megye csapata (12 fő) vett
részt, ahol második lett az általános iskolai kategóriában. Elindult még továbbá Ausztriában
Györ-Moson-Sopron (12 fő) és Pest megye (12 fő) csapata. Szlovákiában Györ-Moson-Sopron
(12 fő), Komárom-Esztergom (12 fő), Nógrád (12 fő), Borsod-Abaúj-Zemplén (12 fő) és Pest
megye (12 fő) csapata is, ahol 2-6 helyezéseket értek el.
Idén is részt vettünk az ausztriai „SAFETY-TOUR” Biztonsági Gyermekolimpia országos
döntőjén, Bécsben, a Györ-Moson-Sopron megye csapatával, 12 fővel, akik idén is derekasan
helytálltak, és ismét megszerezték a kiemelkedő első helyezést. A verseny az elismeréseket az
osztrák kormány belügyminisztere adta át.
Az ifjúsági versenyekkel kapcsolatos kiadásainkat az időarányosan utalt költségvetési fedezet
függvényében utaltuk, és számoltuk el.
Jóváhagyott támogatás összege:
2.500.000,-Ft
Felhasznált támogatás:
2.614.866,-Ft
Százalékos mutató:
112.0%
Hozzáadott érték:
4.450.000,-Ft
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Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:

150 .000.000,-Ft

3/2. Általános lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok beindítása és gyakoroltatása.
A települési polgári védelmi szervezetek felkészítését a 2013. évben kialakult rendkívüli
katasztrófa helyzetek kezelésével kapcsolatban a konkrét védekezési munkálatok, a Megyei, és
Helyi Védelmi Bizottságoknál, illetve a védekező településeken (Győr, Gönyű, Komárom,
Esztergom, Szob, Pilismarót, Dömös, Visegrád, Kisoroszi, Dunabogdány, Tahitótfalu, Leányfalu,
Pócsmegyer, Szigetmonostor, Szentendre, Budakalász, Nagymaros, Kismaros, Verőce, Vác, Göd,
Dunakeszi, Budapest, Szigetszentmiklós, Százhalombatta, Ercsi, Dunaharaszti, Ráckeve,
Dunaújváros, Dunaföldvár, Solt, Paks, Kalocsa, Baja) szolgálatot teljesítő munkatársaink (127 fő
a törzsmunkában, 1046 fő a védekezésben) költségeivel (utazási ktg,) kapcsolatban használtuk
fel.
Jóváhagyott támogatás összege:
Felhasznált támogatás:
Százalékos mutató:
Hozzáadott érték:
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:

2.000.000,-Ft
1.770.430,-Ft
89.0 %
4.500.000,-Ft
75 .000.000,-Ft

3/3. Az „Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma”
végleges megalakítása és a „Regionális Partnerségi Együttműködés” (RPC)
működtetése a nyugat-balkáni államok önkéntes polgári védelmi szervezeteivel.
A EVCPF éves 2014. október 19-20. konferenciájának megszervezésével, illetve a rendes
működéssel kapcsolatban megszerveztük a Koordinációs Tanács téli ülését 2014. október 19.-én
Budapesten. A konferencián 16 országból 23 vendég, míg itthonról 48 érdeklődő vett részt. A
költségek a konferencia megrendezésével kapcsolatban merültek fel.
Jóváhagyott támogatás összege:
2.000.000,-Ft
Felhasznált támogatás:
1.720.202,-Ft
Százalékos mutató:
86 %
Hozzáadott érték:
650.000,-Ft
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:
8.500.000,-Ft
3/4. 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.
A MPVSZ az év során külső támogatok segítségével karitatív tevékenységet is végzett, amely
során 35 alacsony nyugdíjjal rendelkező volt polgári védelmis kollegánkat sikerült kisegíteni
élelmiszer csomaggal.
Koszorúzási ünnepséget szervezett a II. világháborús bombázások polgári áldozatainak
emlékművénél a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség a háború európai
befejezésének évfordulóján.
3/5. Önkéntes mentőszervezet létrehozása, és felszerelése, kiképzése.
A MPVSZ 2012.-ben létrehozta mentő beavatkozó szervezetét 15 fővel. A beavatkozó egység
csatlakozott a HUSZÁR mentő szervezethez. Tevékenységünket ezen a területen elsősorban a
hazánkban bekövetkező katasztrófa események felszámolásában való aktív közreműködés
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határozza meg, a BM OKF iránymutatása alapján. A szervezet vállalta a nemzeti minősítés
megszerzését, amit 2013. októberében meg is szerzett. Az év során terveztük a mentő beavatkozó
tevékenységünk eredményességének növelése érdekében a mobilitás megteremtését.
Tevékenységét alkalmazta a BM. OKF a 2013. júniusában bekövetkezett Dunai árvízi védekezés
során. A járási mentő polgári védelmi szervezetek felkészítését a 2014. évben továbbra is
kiemelten kezeljük, ezért elkészítettük felkészítési dokumentumaikat, és ez alapján a járási mentő
szervezetek felkészítésével kapcsolatban felmerült költségek szerepeltetjük.
A MPVSZ szorosan együttműködve a BM OKF.-el, a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, az Országos
Polgárőr Szövetséggel, és az Rádiós Segélyhívó Infokommunikációs Országos Egyesülettel
minden járásban (179) közreműködött a megyei önkéntes polgári védelmi szervezetek
magalakításában. Az év második felében közösen megkezdtük a járási mentő polgári védelmi
szervezetek megalakításait is. Az eredményes munkánknak köszönhetően sikeresnek lehet
nevezni ez irányú közhasznú tevékenységünket is.
Jóváhagyott támogatás összege:
Felhasznált támogatás:
Százalékos mutató:
Hozzáadott érték:
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:

3.600.000,-Ft
3.648.378,-Ft
101 %
9.900.000,-Ft
140.850.000,-Ft

3/6. MPVSZ lakosságfelkészítő honlapjának folyamatos működtetése.
A MPVSZ egy modern, fiatalos önálló honlap készítését valósította meg 2014-ben azzal, hogy az
elérhetőséget és a korszerű tájékoztatást meg tudta alapozni. Ezzel kívántunk hozzájárulni a
lakosság, az önkormányzatok, a gazdálkodó szervezetek és a szövetség tagjainak ismeretanyag
bővítéséhez. Az idei év során sikerült a honlapunkat még dinamikusabbá tenni.
Célunk volt, hogy a honlapunk alkalmas legyen az ÁLLAMPOLGÁROK SZÉLESEBB
KÖRÉNEK FELKÉSZÍTÉSÉRE, és a veszélyhelyzetekben alkalmazandó magatartási
szabályok elsajátítására.
Közérdekű információkat szolgáltatott az aktuális veszélyhelyzetekről, valamint a szakmai
tájékoztatás és segítségnyújtás érdekében adatbankot állított fel és működtetett, és azt
folyamatosan fejlesztette, és naprakész állapotban tartotta.
Az év során mindig sikerült a naprakészséget megvalósítanunk.
A Honlapunk üzemeltetőjével (RSOE) sikerült megállapodnunk az idei ingyenes működtetés
biztosításáról, az árvízi rendkívüli védekezési költségeink fellépése miatt.
Jóváhagyott támogatás összege:
1.240.000,-Ft
Felhasznált támogatás:
1.364.570,-Ft
Százalékos mutató:
110 %
Hozzáadott érték:
950.000,-Ft
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:
32.500.000,-Ft
3/7. A MPVSZ láthatóságának, sajtó megjelenésének megteremtése.
A jelenleginél céltudatosabb együttműködést kell kiépíteni a médiával. Az rendezvények erre jó
alapot biztosítottak. Fontos a kialakult kapcsolatokat felhasználva minden megmozdulásról
tájékoztatni a médiákon keresztül a lakosságot. Az év közben jelentkező és szenzációnak számító
természeti és civilizációs katasztrófák, nyújtotta lehetőségeket kihasználva célszerű mind a
médiában és minden más fórumon megszólalni, tájékoztatni a lakosságot a védekezés
lehetőségeiről, módszereiről, eszközeiről.
Az év során részt vettünk a TESZED mozgalomban is mintegy 800 fővel az ország minden
területén.
Az eltelt időszak után megállapítható, hogy a MPVSZ által szervezett eseményeken az országos
médiák (az írott és az elektronikus) mindig megjelentek és tudósítottak róla, mintegy huszonöt
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alkalommal, a helyi médiák az események, gyakorlatok előtt már tájékoztattak, valamint
részvettek az eseményeken és erről 104 alkalommal tudósítottak,
Jóváhagyott támogatás összege:
90.000,-Ft
Felhasznált támogatás:
0,-Ft
Százalékos mutató:
0%
Hozzáadott érték:
1.850.000,-Ft
Társadalmi hasznosulási növekmény értéke:
75 .000.000,-Ft
3/8. Előkészíteni a MPVSZ és az OKF által szervezendő önkéntes szakmai tudással
rendelkező beavatkozó erők megalakítását minden megyében.
A MPVSZ szorosan együttműködve a 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.
3/9. Pályázati lehetőségek felkutatása anyagi források megszerzése céljából.
A MPVSZ partnerként 2013. év decemberétől kezdődően sikeresen részt vállalt a „Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014.” támogatás segítségével folyó kapacitásfejlesztés és
intézményközi együttműködési projekt megvalósításában. A vezető partner Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 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 Finanszírozási Mechanizmus benyújtott
sikeres pályázat fő célja a Katasztrófavédelmi Örsök hatékonyságának növelése és az előrejelzési
rendszer kapacitás bővítése és humán erőforrás fejlesztése. A közös tevékenység célja, hogy
kidolgozzon egy új intézményesített helyreállítási és kárkezelési rendszert Magyarországon. A
projekt fontos célja, hogy ötvözze a térbeli tervezést a kockázati menedzsmenttel
Magyarországon.
A projekt célja a hivatásos katasztrófavédelem, mint államigazgatási szerv intézmény
rendszerének kapacitás fejlesztése. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség projekt feladata a civil
társadalom bevonása, együttműködés helyi szinten. A projekt megvalósítása az
állampolgároknak, iskoláknak és a civil társadalom integrált katasztrófavédelmi rendszerben
részt vevő önkéntes szervezeteknek is szerepet, biztosit a célterületen. Magyar Polgári Védelmi
Szövetség és területi szervezetei e területen meglévő sok éves tapasztalatával segíti projekt
céljainak megvalósulását. A projekt 2014. július 31.-étől kormányzati döntés miatt szünetel.
3/10. A MPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek szabályszerű
elszámolása.
A MPVSZ 2O14.-évi gazdálkodását 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: 13.342 fő
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2014.-ik évben a MPVSZ által kiképzettek létszámadatai:
- tanuló ifjúság:
10.158 fő
- polgári védelmi felkészítésben résztvevők:
3.184 fő
ÖSSZESEN:
13.342fő
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 2015. évi
közhasznúsági fő feladatok ismertetése:
1. A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny megszervezésében és
megrendezésének megszervezése.
2. A lakosságfelkészítési és tájékoztatási feladatok gyakoroltatásának folytatása.
3.) “Az Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetek Európai Együttműködési Fóruma”
végleges megalakítása és a „Regionális Partnerségi Együttműködés” (RPC)
működtetése a nyugat-balkáni államok önkéntes polgári védelmi szervezeteivel.
4. A MPVSZ szakmai érdekképviseleti, együttműködési és hagyományőrző tevékenységének
fokozása.
5. Önkéntes mentőszervezet létrehozása, és 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 megyében, járásban.
9. Pályázati lehetőségek felkutatása anyagi források megszerzése céljából, a Norvég projekt
időarányos végrehajtása.
10. A MPVSZ gazdálkodásának törvényes vitele, és a támogatási összegek szabályszerű
elszámolása.
A MPVSZ 2015. 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:
Központi költségvetési szervtől
Pénzeszköz

vagyonelem értéke

Felhasználás célja

14.500,-eFt

polgári védelmi felkészítés

Az MPVSZ feladataihoz hozzáadott érték összesen:
Az MPVSZ által végzett tevékenységek becsült társadalmi
hasznosulási növekmény értéke összesen:

19.350.000,-Ft
259.000.000,-Ft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása (eFt)
Cél szerinti juttatás megnevezése
Polgárvédelmi szervezetek felkészítése
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás:

Előző év
16.416

Tárgyév
13.393

0 Ft
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok(eFt)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel
40.979
Ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján átutalt összeg
40
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)]
40.979
H. Összes ráfordítás (kiadás)
16.416
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
3.505
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
16 416
K. Adózott eredmény
24 563
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.
évi LXXXVIII. Törvénynek megfelelően)

Tárgyév (2)
33 905

41

33 905
13 393
2 849
13 393
20 512

1840 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

Az ön szervezete a tervezett jogszabály fenti feltételei alapján közhasznú jogállás
megszerzésére jogosult: Igaz
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Közhasznú egyszerűsített beszámoló
– KETTŐS könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet –
a., Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának
mérlege
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2014. január 01. – 2014. december 31.
Évet záró
MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG
Bírósági bejegyzés száma: Pk. 6.Pk.67135/1 3926
Adószám: 18001831-1-41
a., Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege
ESZKÖZÖK (aktívák)
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (passzívák)
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

ezer Ft-ban, 2013

ezer Ft-ban, 2014

846
--846
--745
---

934
934
--1 746
---

745
1 591

1 746
2 680

1 591
91
-22 063
--23 563
-------

2 680
91
1 518
--1 162
------------2 680

--1 591

b., Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése
ezer Ft, 2013
ezer Ft, 2014
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II)
37 879
33 905
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)
16 659
14 555
1. Közhasznú működésre kapott támogatás
16 659
14 500
a., alapítótól
----b., központi költségvetéstől
12 168
13 800
c., helyi önkormányzattól
d., társadalombiztosítótól
----e., egyéb
700
f., továbbutalási céllal kapott
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. közhasznú tevékenységből származó bevétel
4 436
4. Tagdíjból származó bevétel
15
14
5. Egyéb bevétel
40
41
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
21 220
19 350
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)
--1. Pénzügyileg rendezett bevételek
----2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
----C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)
16 659
14 555
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D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ebből: továbbutalt támogatás
2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (ń 1 ń 2)
1.Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)
H. Nem pénzben realizált eredmény (ń 1 ń 2)
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)
I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ń H/2
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

21 220
16 416
16 416

19 350
13 393
13 393

16 416
------------24 563
24 563

-----

13 393
------------20 512
20 512
---------

--24 563
243
---

--20 512
1 162
---

3 784
220

3 132
220

3 505
59
6 467
237

2 849
63
9 409
452

c. Tájékoztató adatok:

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
Ebből: megbízási díjak
tisztelet díjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támog. (pénzügyileg rendezett)

Budapest, 2015. április 16.

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