




A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egy§zerűsített
éves beszámolója és közhasznúságí melléklet

2o2 4,év
1. szervezet í Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhaszn ú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)

1.1 szervezet

HotvvÉosÉG És TÁRsADALoM BARÁTI KöRöK oRszÁGos xözneszrtú szöversÉce
1,2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve

Település:

Hétzszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1,1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
lrányítószám: Település:

közterület neve: Közterület jellege:

Házszám Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:
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!,9 S;ery:+et / Jogi személy szervezeti egység
Kepvlselo|eneK neve: dr. Varga József
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3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: A Honvédség és a civiI lakosság kapcsolatának erős
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fiatalok és a teljes civil lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2O2 y', év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HONVÉDSÉC ÉS TÁRSADALOM BARÁn XÖnÖK ORSZÁGOS KÖZHASZNÚ SZÖVETSÉGE

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Ad ato k ezer f ori ntban. )

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKóZóK (AKTíVÁK)

A, Befektetetteszközök z19 o

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 2L9 o

lll, Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 3776 5 566
l. készletek

ll. követelések

lll, Értékpapírok

lv, pénzeszközök 3776 5 566

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 995 5 566

FoRRÁsoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 3 995 5 566

l. lnduló tőke/jegyzett tőke LLo4 3 995

l l. Tőkeváltozás/eredmény

lll, Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. T. árgyévi er_edm§pv alaptevékenységből
(KoZnasznu teveKenysegDol) 2 891 1,57L

Vl. Tárgyévi eredmény vál lal kozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll!. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 3 995 5 566

Kitöltó verzió: 3. 1 3.0 Nyomtatvány verzió: 1 .3 Nyomtatva: 2022.a4,23 í 7.06.33



A kettős könyrruítelt vezető egyéb szen ezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúságí melléklet

2O2 r{őv
ryezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

|NVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖRÖK ORSZÁGOS KÖZHASZNÚ SZÖVETSÉGE

Alaptevékenység VálIalkozási tevékenység

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban,)

összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

:nékesítés nettó árbevétele

tárgyév

, Kivált saját teljesítmények
:Áe

:gyéb bevételek 17 900 L2Lgo 17 900 12 100

ő]:

sdl]

apítótól kapott beíizetés

mogatások 17 900 12 1o0 L7 12 100

ebból: adományok

'énzügyi műveletek
e Le lel

)sszes bevétel (1+-2+3+4) 17 900 t2 Loo 17 900 L2 Loo
;ő] : közhasznú tevékenység
,ételei 17 900 L2 Loo 17 900 L2 aoo

,nyagjellegű ráfordítások a479o Lo L7o L479o Io I7o
izemélyi jellegű ráfordítások

lő|,, vezető tisztségviselök
ataSal

:nékcsökkenési leírás 2L9 2L9 zLg 2L9
:gyéb ráíordítások

enzügyi műveletek
rdltaSal

)sszes ráfordítás
3+7+B+9) 15 009 10 389 15 009 10 389

ől: közhasznú tevékenység
rditásai L5 22a 10 389 15228 10 389

)fOra' 
előtti eredmény 2agt ,"7Ll 2 891 t-7Ll"

Adóf izetési kötelezettség
-árgyévi eredmény (C-].0) 289L 2 891 1,7tLL7Ll
itöltő verzió:3.í 3.0 Nyomtatvány verzió:í.3 Nyomtatva : 2022.a4.23 í 7.06.33
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

20Ztí, év

t / Jogi személy szervezeti egység neve:

losÉo És rÁnsADALoM BARÁT rcönöx oRszÁGos KözHAszNú szövETsÉce

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2, (Adatok ezer forintban.)

előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

ató adatok

lnti költségvetési
]S 17 000 12 100 17 000 12 10o

iv támogatás

rnkormányzaü
:teSl tamogatas

iv támogatás

róoai unió strukturális
,.illetveaKohéziós
lyújtott támogatás

rooai unió költséo-
,| üaqy más államíól
özi szervezettől
ó támogatás

melyi jövedelemadó
rozott reszenek az
ndelkezése szerinti
Lsáról szóló 1996. évi
lrvény alapján átutalt

olgáltatási bevétel

ányok

Könywizsgálói záradék
Ltok könywizsgálattal alá vannak támaszüa. Nemlgen! m

i verzió:3.1 3.0 Nyomtatvány venió: 1.3 Nyomtatva: 2g22.04.23 17 .06.34



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

202l, év

/ Jogi személy szervezeti egysóg neve:

)SÉG ÉS rÁnSnDALOM BARÁTI KÖRÖK ORSZÁGOS KÖZHASZNÚ SZÖVETSÉGE

;zerinti jutattások kimutatása
(Adatok ezer forintban.)

tő tisztségviselőknek nyújtott iuttatás

]él szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

pénzeszközök 17 900 LL2oo

)él szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

)él szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Él szerinti juttatások kimutatása
üsszesen) 17 900 tL2o0

)él szerinti iuttatások kimutatása
mindösszesen) 17 900 tl2gg

'sztség
Előző év (L)

'sztség Előző év (I) Tárgy év (2)

'ezető tisztséoviselőknek nvúitott
Jttatás (mindósszesen):

ttz ió:3. í 3.0 Nyomtatvány verzió: í.3 Nyomtatva: 2022.04.23 17 .06.34
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúságí melléklet

z02 4,év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

HONVÉDSÉC ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖRÖK ORSZÁGOS KÖZHASZNÚ SZÖVETSÉGE

7. Közhasznú jogál lás megál lapításához szü kséges mutatók (Adato k e z e r ío r i nt ban. )

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 17 900 1"Loo
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 alapiaiból. illetve
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 17 900 L2Loo
H. Összes ráfordítás (kiadás) 15 009 10 389

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J- Közhasznú tevékenység ráfordításai L522a 10 389

K. Adózott eredmény 2agl t 7LL

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véoző -személvek száma
(a közér-tlekÜ önkéntes tevékényséqrőt szóló
2oos. Cvi Lxxxv! lI. törvénynek ineg-fe le lően)

E rőforrás e l l átotts ág m u tató i Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv, 32. § (4) a) [(B7+B2)/2 > 7.oao.o)o, - Ft]

EctV.32. § (4) b) [Kl+K2>=o]

Ectv. 32. § G) c) [(l7+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=o,25] D B
T ársadal m i tám ogatotts ág m utató i Atlutató ter"esííése

EctV, 32, § (s) a) [(CL+C2)/(G7+G2) >=0,02] B
EctV.32. § í5) b] KJ7+J2y(H7+H2)>=Q,§]

EctV. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] n x

Kitö ltő verzió : 3. í 3.0 Nyomtatvá n y v erziő :1 .3 Nyomtatva : 2022,a4.23 1 7.06.35
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A kettŐ,s könywitelt vezeíő egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és kdihasznúsági me[léklet

zo2Á,év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Szervezet működési költségeire és szakmai programok szervezésére

Támogató megnevezése: Honvédelmi Minisztérium

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés n
nemzetközi íorrás

Támogatás forrása:

lmás gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2o2o.01-01- - 2o21.03.31-

Támogatási összeg: 8 ooo ooo

- ebből a tárgyévre jutó összeg; L772 ooo

- tárgyévben felhasznált összeg: L772aao
- tárgyévben íolyósított összeg: o

Támogatás típusa: vissza nem térítendóvisszatérítendő

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi L772goo
Felhalmozási

összesen: L 7,?2 ooo

HONVÉDSÉC ÉS rÁnSeOALOM BARÁTI KÖRÖK ORSZÁGOS KÖZHASZNÚ

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
§Z§rvegÉ,É a kr.ilcilrcísen ae renc§se *rekre

l*§adarrrágre§raJ*ís bi E!o§i-riis.a,

Az úzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
f,.av!eí i"!tíati az t[r(í{ák §igeív*Elli.
,$árveinp F,d3na*ri intÉaketlése& aeöfiban §*nt hát{áf tarEa ah}:an ta§l§Z*§,VRe *i§* n F{*t, §rO§ltí aE É!fty&ítt{s**t!,&itJe{ö§n

renciecwénlreik*t-

Kitöltő verzió:3. í 3.0 Nyomtatvány verzió : 1 .3 Nyomtatva: 2022,04.23 í 7.06.35
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

202 /,év
Szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

HONVÉDSÉC ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖRÖK ORSZÁGOS KÖZHASZNÚ SZÖVETSÉG

Támogatási program elnevezése: Szervezet működési költségeire és szakmai programok szervezésére

Támogató megnevezése: Honvédelmi Minisztérium

Támogatás forrása:

központi költségvetés m
önkormányzati költségvetés

nemzetközi íorrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2o2I -o 4 -oL. - 2o2L -L2.3L.

Támogatási összeg 8 625 ooo

- ebből a tárgyévre jutó összeg 8 625 ooo

- tárgyévben fethasznált összeg: 8 625 ooo

- tárgyévben folyósított összeg: 8 625 ooo

Támogatás típusa: visszatérítendó vissza nem térítendő

Tárgyévben íeIhasznált összeg részletezóse jogcímenként:

Személyi

Dologi 8 625 oo0

Felhalmozási

összesen 8 625 0o0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

& §Z*rvezet nrÉikúrlésév§l kap4-§olat§s kcillságek iEnanszírr:.zásiira, valantEní a ta$§,Zeív§ZetÉ:k berranásit".al
renelezvrlny**c sEertr*zésége keriift 

'*lhaszná!ásra 
a kapctt tánroglatás"

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

d d is

aZ
s=erl-.ezé*lé&ÉJn aE "Ez*rar*i Maqyararszág* fi§fitJ§i{lei'i$}í lrit'lsáEi íábor, a H:[E[K Srékest*tréruár
"Kanrp tax Prazaíias és h rmvd*í*{ nt i n *v*d és' progtrrant,fiai,

Kitöltő verzió: 3. 1 3,0 Nyomtatvány verzió: í,3 Nyomtatva : 2022.04.23 1 7.06.36
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2o2/Í,év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HONVÉDSÉC ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖRÖK ORSZÁGOS KÖZHASZNÚ SZÖVETS

Támogatási program elnevezése: Tagszervezetek honvédelmi jellegű ifiúsági és 2027-. évzátó programjainak megvalósítása

Támogató megnevezése: Honvédelmi Minisztérium

Támogatás forrása:

központi költségvetés m
ön korm ányzati költségvetés

n
LJnemzetközi íorrás

más gazdálkodó n
Támogatás időtartama: 2o2l.tL.3o- - 2022. o4.3o.

Támogatási összeg: 3 475 ooo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 75 ooo

- tárgyévben felhasznált összeg: 75 ooo

- tárgyévben íolyósított összeg: 3 475 oo0

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő

Tárgyévben íelhasznáIt összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 75 ooo

Felhalmozási

összesen: 75 0oo

Támogatás tárgyéva f eI használásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

ÉtJ t*ftleÉett d

prü$ra§lü${ ve;z*tösti4l általí nr*girr"t*rés*. jdvdhaE3rása" Au e$sci rr*Eyedé,v$ Frü$§arfiükía a §tcívetkeEö eiv
a leh{+tö5{i$eis gltértéfJen a párrzesz**cizdk§t bízÉű$iíafiE ü{J§ek§zík- É. §{óv*{${ezö dví prűÉlfan,§ü§{a Hií,BKfiK§E §lar

É*íve;l]et{}e3t a *gvÉe9 $árr,i,ány idösea*{áhan a8§{ar§laz*tt r.tlq;szarítás lgküeat$s ki$*ze**s* Hzt lÉfrÉlűvé

Kitöltő verzió: 3,1 3,0 Nyomtatvány verzió: í .3 Nyomtatva: 2022,04.23 1 7.06.36
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