
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-21 20:08:00. Érkeztetési szám: EB00514760

01 Fővárosi Törvényszék

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

0 1 0 2 0 0 0 1 6 1 2 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .21  20 .10 .44



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

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

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

1 0 8 7 Budapest

Kerepesi út

29 b

    

0 1 0 2 0 0 0 1 6 1 2

0 1 0 0 P k 0 6 2 0 7 2 1 9 9 0

1 9 0 2 1 9 5 9 1 4 2

Hazuga Károly

Budapest 2 0 2 1 0 5 2 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .21  20 .10 .44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló 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)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

952 1 666

952 1 666

4 670 15 715

4 670 15 715

5 622 17 381

5 532 7 186

229 229

4 692 5 302

611 1 655

195

195

90 10 000

5 622 17 381

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .21  20 .10 .44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

53 854 31 377 53 854 31 377

1 818 1 964 1 818 1 964

51 660 29 047 51 660 29 047

13 38 13 38

53 867 31 415 53 867 31 415

7 151 8 778 7 151 8 778

3 777 4 906 3 777 4 906

323 489 323 489

42 005 15 587 42 005 15 587

53 256 29 760 53 256 29 760

51 600 29 760 51 600 29 760

611 1 655 611 1 655

611 1 655 611 1 655

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .21  20 .10 .44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

51 600 29 000 51 600 29 000

60 46 60 46

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .21  20 .10 .44



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

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

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

1 0 8 7 Budapest

Kerepesi út

29 b

    

0 1 0 0 P k 6 2 0 7 2  1 9 9 0

0 1 0 2 0 0 0 1 6 1 2

1 9 0 2 1 9 5 9 1 4 2

Hazuga Károly

hagyományápolás, honvédelem ügyének támogatása

2011. évi CXIII.tv. a honvédelemről

BEOSZ tagszervezetei

8000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .21  20 .10 .44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

működés és emlékprogramok, emlékév 51 600 29 760

51 600 29 760

51 600 29 760

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .21  20 .10 .44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

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)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

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]

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

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

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

53 867 31 415

60 46

53 807 31 369

53 256 29 760

3 777 4 906

51 600 29 760

611 1 655

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .21  20 .10 .44



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

működés és emlékév

Honvédelmi Minisztérium

2020.01.01-2021.05.31.

39 000 000

29 000 000

29 000 000

39 000 000

4 906 000

24 094 000

29 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .21  20 .10 .44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .21  20 .10 .44
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Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége  

Szöveges kiegészítő melléklete  

a 2020. évi beszámolóhoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Budapest, 2021. április 21. 
 

 
 

Hazuga Károly 

a BEOSZ elnöke 
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

2020 

 

 

I. Általános rész 

 

A szervezet rövid bemutatása 
 

 

 

A szervezet elnevezése: Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 

A szervezet székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. 

 

A szervezet adószáma: 19021959-1-42 
 

A szervezet statisztikai 

számjele: 19021959-9499-522-01 
 

 

A szervezet fő tevékenységi 

köre: 9499 Máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység 
 

 

Jogosult képviselők: Hazuga Károly elnök  
2030 Érd, Petőfi Sándor utca 130. 

 
Esküdt Lajos elnökhelyettes 

2000 Szentendre, Rózsa utca 1. 5 lh. 1.em.4. 

 
A beszámolót készítette: Dr. Orosz Ágnes 

Nyilvántartási szám:  50189120 
 

 

Az üzleti év 

mérleg fordulónapja: 2020. december 31. 

 
A beszámoló készítés 

időpontja: 2021. január 31 
 
 
 
 

A szervezet a tevékenységét a 2011. évi CLXXV. Civil Törvény, 2000. évi C. számú 
Számviteli Törvény, 350/2011. Kormányrendelet valamint a 224/2000 Kormányrendelet, 
illetve tevékenységéhez kapcsolódóan egyéb jogszabályokhoz igazodva végzi. 

 
 
 
 

A számviteli politika általános előírásainak ismertetése 
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A szervezet számviteli politikáját a 2000. év C. törvénnyel összhangban készítette el, 

amelyben meghatározta a szervezetre vonatkozó, a számviteli munkát és kereteit meghatározó 

általános és legfontosabb jellemzőket. 
 

A szervezet a 224/2000. kormányrendelet 3, 5. sz. melléklete szerinti Kettős könyvvitelt 

vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását 

készíti el kiegészítő melléklettel.  
  

Emellett a 350/2011. Kormányrendelet (a civil szervezetek gazdálkodása, az 

adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről) által előírt Közhasznúsági mellékletet is 

összeállítja. 
 

Az elkészített egyszerűsített éves beszámoló a 2020. január 01-jei nyitó és a 2020. 

december 31-ei záró időpontok közötti időszak adatait, az eredmény kimutatás a fenti 

időpontok közötti bevételeket és költségeket tartalmazza. A beszámoló magyar nyelven, 

forintban készült és adatai ezer forintban kerültek kimutatásra. 

 

A szervezet a mérleg főösszeg 2 %-át meghaladó hibák összessége után tekinti 

jelentősnek az előző években elkövetett hibákat. Az egyes mérlegsorokra vonatkoztatva 

értékelés szempontjából jelentős az 5 %-ot meghaladó, de legalább a 200 e Ft-ot elérő 

értékelési különbözet. 

 

A beszámoló kettős könyvvezetéssel alátámasztott. A szervezet a kettős könyvviteli 

rendszerben alkalmazott számlarendjét a sajátosságaihoz igazodva, az általánosan elfogadott 

számlaszámok beépítésével dolgozta ki. 
 

A mérleg fordulónap 2020. december 31. 

A mérlegkészítés időpontja:2021. január 31. 

 

 

A beszámoló összeállításánál alkalmazott általános értékelési eljárások, 

elszámolási gyakorlat 

 
 

Immateriális javak, Tárgyi eszközök értékelése  
 

A vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva, vagyontárgyait beszerzési áron 

(előállítási költségen) tartja nyilván, ezek mérlegbe állított értéke a beszerzési költségek és az 

elszámolt értékcsökkenés különbözete. Amortizációs politikájában a szervezet az 

értékcsökkenés számításakor a számviteli törvény és a társasági adóról szóló törvény 

rendelkezései szerint jár el. Az értékcsökkenés elszámolásakor a lineáris elszámolási módot 

alkalmazza a meghatározott lineáris leírási kulcsokkal. A szervezet él az egyedileg 200 ezer 

forint bekerülési értéket el nem érő tárgyi eszköz használatba vétellel egy időben történő 

egyösszegű értékcsökkenés elszámolásának lehetőségével, függetlenül attól, hogy az a 

szervezet tevékenységét várhatóan egy évnél tovább fogja szolgálni. 
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Pénzeszközök, értékpapírok értékelése 
 

A valódiság elvének figyelembe vételével az üzleti év mérleg fordulónapján a 

szervezet leltárral támasztja alá a forgó eszközök között kimutatott értékpapírokat, a 

pénztárban található készpénzt.  

 

A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat beszerzési áron szerepelteti 

a mérlegben.  

 

A bankbetétek a pénzintézet fordulónapi bankkivonataival egyező összegben kerülnek 

kimutatásra. 

2020-ben a szervezet értékpapírral nem rendelkezett. 

 

Követelések, kötelezettségek értékelése 

A szervezet a követeléseket és a kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatja be és 

leltárral támasztja alá. Követelésekkel a szervezet nem rendelkezett. 

 

Időbeli elhatárolások 
 

Időbeli elhatárolásokat alkalmaz a törvény előírásai szerint a beszámoló készítés 

időszakára vonatkozó, de csak később felmerülő költségek és bevételek tekintetében, valamint 

a tárgy évben felmerült, de csak a következő időszakra vonatkozó bevételek és ráfordítások 

esetében. Aktív időbeli elhatárolás elszámolására 2020-ban nem került sor. Passzív időbeli 

elhatárolásként mutatjuk ki a 2020-ban befolyt, de a COVID járvány miatt fel nem használt 

támogatás 2021-ben felhasználandó részét.  Passzív időbeli elhatárolás összege 10 000 e Ft. 

 

II. Specifikus rész 

 

Eredmény kimutatás 

 

Bevételek: 

 

1. Az állami támogatás 29 000 e Ft volt. Ezen összeg a támogatás 2020-ra elszámolt 

része. A teljes pénzügyi támogatás 39 000 e Ft. 

2. A Bajtársi Hírlevél támogatása 362 e Ft. 

3. A tagdíjbevétel 1 964 eFt volt. 

4. Egyéb bevételek között szerepelt az 1%-os felajánlások összege 47 eFt 

5. Pénzügyi műveletek bev.38 e Ft. 

6. Visszafizetett pályázat összege 4 e Ft. 

7. Az összes bevétel 31 415 eFt volt. 

 

Kiadások: 

 

1. Az anyagjellegű kiadások 8 778 eFt, amelyet közcélra használt fel a 

szervezet, vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

2. A személyi jellegű kiadások 4 906 eFt – a rendezvényeken felmerült kiküldetési 

rendelvény és megbízási díj költségeit tartalmazza. 

3. A vásárolt tárgyi eszközök időarányos értékcsökkenése 489 eFt. 
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4. Az egyéb ráfordítások a tagegyesületeinknek, tagszervezeteinknek, a honvédség ügyét 

támogató szervezeteknek, valamint a Bajtársainkért Alapítvány részére támogatási 

szerződés alapján átadott összegeket tartalmazza 15 587 eFt. 

5. Az összes kiadás 29 760 eFt. 

 

A bevételek és kiadások alakulása hatékony, takarékos gazdálkodásra utal, melyet 1 

655 eFt mérleg szerinti eredmény is szemléletesen igazol 

 

Mérleg 
 

Eszközök: 

 

1. Befektetett eszközök 
 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének változását mutatja be 

a következő befektetési tükör 

/adatok eFt-ba/ 

Megnevezés Nyitó 
Évközi 

Kivezetés Záró 
Növekedés Csökkenés 

I. Immateriális Javak 

Szellemi termékek 0 0 0 0 0 

Összesen  0 0 0 0 0 

II. Tárgyi eszközök 

Egyéb beszerzések       

(Informatikai eszközök)  2443 1204 0 0 3647 

Összesen  2443 1204 0 0 3647 

 

A halmozott értékcsökkenés részletezését az alábbi táblázat szemlélteti 

 

/adatok eFt-ba/ 

Megnevezés Nyitó 
Évközi 

Kivezetés Záró 
Növekedés Csökkenés 

I. Immateriális Javak 

Szellemi termékek 0 0 0 0 0 

Összesen  0 0 0 0 0 

II. Tárgyi eszközök 

Egyéb beszerzések       

(Informatikai eszközök)  1492 490 0 0 1982 

Összesen  1492 490 0 0 1982 
 

Az éves Sztv és Tao tv szerint engedélyezett értékcsökkenés került elszámolásra 

490 eFt értékben. 

 

A Tárgyi eszközök nettó értéke 1 666 eFt. 

A szervezet befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik. 
 

1. A forgóeszközök között nincsenek kimutatott követelések. 

2. A pénzeszközök között a pénztár, valutapénztár és az OTP folyószámla szerepel 

 15 715 eFt.  

3. Aktív időbeli elhatárolásra nem került sor 
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Források: 

 

1. A források között az Induló tőke 229e Ft, az előző évek alatt felhalmozott 

tőke/eredménytartalék 5 302 eFt, a mérleg szerinti eredmény a bevételek növekedése 

és a költség csökkenés hatására 1 655 eFt volt – így a saját tőke összege december 

31-én 7 186 eFt. 

 

2. A rövidlejáratú kötelezettségek egyenlege 2020. december 31-én 195 e Ft, mely 

szállítói számlák összege. 

 

3. Passzív időbeli elhatárolás 10 000 eFt volt. 

 

4. A mérleg főösszeg (amely a BEOSZ vagyonát mutatja) december 31-én  

  17 381 eFt. 
 

 

III. Tájékoztató rész 

 

 

Olyan követelés vagy kötelezettség, amely befolyásolná a pénzügyi helyzet 

megítélését, vagy nem szerepel az egyszerűsített beszámolóban nincsen. 

 

A szervezetnek speciális, hátrasorolt kötelezettségei nincsenek. Céltartalék képzésére 

nem volt szükség. 

 

A szervezet vagyoni, pénzügyi helyzete 

 

A szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását a következő 

gazdasági mutatók jellemzik: 

 

 A forgóeszközök aránya (forgóeszköz / összes eszköz) 90,4  %.  

 Tőkeellátottság (saját tőke / összes forrás) 41,34 % 

 

Valamennyi mutató egyértelműen azt jelzi, hogy a szervezet vagyoni, pénzügyi 

helyzete jó, stabilnak mondható. 

 

Kutatási, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt. 

 

Egyéb olyan információ, adat, amely a szervezet valós összképének 

bemutatásához nélkülözhetetlen nem ismeretes. 

 

 

IV. Szakmai beszámoló 

 
Az elmúlt évben a Szövetség a szokásos szervezeti és működési rendjén túl, amely az 

érdekvédelem, hagyományápolás és a közösségi rendezvények és programok szervezésében és 

rendezésében valósul meg, 2020-ban kiemelt jelentőségű jubileumi évforduló ünneplésére is készült. 

Az éves munka- és program terv ennek jegyében több nagyszabású program illetve programsorozat 

terveit tartalmazta. A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet a saját forrásokon túl a 

honvédelmi tárca által nyújtott 11 M Ft éves működési és a jubileumi rendezvénysorozatra szolgáló 28 

M Ft külön támogatás adta.  
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A Szövetség működésének kiadásai a tárgyévi rezsi és személyi költségek, az adminisztrációs, 

a postai és banki kiadások továbbá a saját gondozású Bajtársi Hírlevél sajtó anyag megjelentetésével 

összefüggő kiadások. A működési kiadások között a könyvelő, internet, informatikai és jogi 

szolgáltatás, posta, bank, nyomtatvány, éves kiadásai összesen 1.558e Ft, míg a Bajtársi 

Hírlevél nyomdai és postai kiadása 1029eFt volt. A személyi kiadások között az elnökségi tagok 

és testületi tagok utazási költségei, a reprezentációs kiadások, a saját kiadványok szerkesztői, 

az egyéb fejlesztési és a pályázati adminisztráció megbízási díjai és azok közterhei kerültek 

elszámolásra.  
 

Működési célú kiadásként jelentkeztek a megnövekedett igényű informatikai fejlesztések 

összegei. A fejlesztés során megvalósult az iroda és külső rendezvények korszerű kivetítő és 

hangosítási projektje (386e Ft), a személyi és személyi és irodai eszközök megújítása (2 db laptop 

539e Ft) illetve a kis értékű informatikai eszközök beszerzése, melyek az iroda, a régiók és 

tagszövetségek, valamint a tagszervezetek működése során felmerült igényként jelentkeztek.  

 

A szakmai események a szervezeti kötelezettséggel összefüggő rendezvények, 

megemlékezések, továbbá a honvédelem aktuális kérdéseinek népszerűsítését szolgáló fórumok, 

melyek költségeit a működési támogatás összegéből fedeztük ezek közül kiemelkedik a 2020- évi 

Küldöttgyűlés költsége (698eFt) és a régiós miniszteri találkozok (417eFt) kiadásai.  

 

A Szövetség kiemelt jubileuma alkalmából összeállított programsorozat támogatására szolgáló 

támogatási összeg a szövetségi, a tagszervezeti és tagszövetségei programok és rendezvénysorozatok, 

a szövetségi belső pályázatok alapján támogatott megemlékezések, programok szervezését, 

kiadványok és kiállítások megvalósítását volt hívatott szolgálni. Ennek keretében valamennyi 

tagszervezet számára nyílt pályázati lehetőséggel - a jogszabályi keretek között – 16 456e Ft-ot 

támogatást nyújtottunk.  

 

A jubileumi évhez kötődően az előkészületek során művészeti és ökológiai pályázat kiírása, 

Szövetségért díj alapítása történt, melyek pénzügyi vonzatait a támogatás fedezte. A Szövetség 30. 

éves jubileumának színvonalas központi rendezvénye és a kapcsolódó nemzetközi delegációk 2 napos 

itt tartózkodásának eseményi a tervek szerint megvalósultak. A központi rendezvény és az események 

összességének teljes költsége 2034eFt volt.  

 

A Szövetség kiadási között jelentkezik az elismerések, emléktárgyak kegyeleti és egyéb 

anyagok költségei. Az utóbbiak különösen a NYOK éves tagdíj, a munkavédelmi és egészségügyi 

védőfelszerelések, a szakmai kiadványok, oktatás, film, fotó, másolás, stb. költségei kerültek 

elszámolásra. A kegyeleti költségek a Szövetség alapfeladatából adódó megemlékezések során 

felmerült kiadások, míg az elismerések és emléktárgyak költségei – melyeket a tagszervezetek és azok 

tagjainak évközi elismerésre használjuk fel. Ebben az évben a jubileumra tekintettel ezek jelentősebb 

összeget jelentettek (1.929eFt). A beszerzések és a készletek alakulása az év végi vagyonleltárban 

került rögzítésre.  

 

Az év második negyedévétől megjelenő egészségügyi válsághelyzet a további tervek és 

célkitűzések, mint a különböző szövetségi és tagszervezeti programok, megemlékezések, fórumok 

megrendezésének lehetőségeit korlátozták és hosszútávon lehetetlenné tették. Több rendezvény 

esetében a határidők módosítására került sor, illetve az őszi időszakban már a teljes lemondást kellett 

megtenni. A kialakult pandémiás helyzet miatti korlátozások jelentősen befolyásolták az éves 

pénzügyi felhasználásokat a tervek megvalósítása ellehetetlenült. Átcsoportosítás és módosítás után 

kezdeményeztük – és jogszabály is erre adott lehetőséget – a támogatások felhasználásának határidő 

módosítását. A támogató írásbeli engedélyével az e célra engedélyezett összeg felhasználásának 

időszaka a veszélyhelyzet megszűnését követő időszakra - meghosszabbodik, így az év végi zárást 

követően 2021 évre 10 000eFt áttolódik.  
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A következő évre átvitt maradvány összeg a Szövetség és a tagszervezetek működési 

feltételeinek javítását, az elmaradt, de a Szövetség 30 évét demonstráló kiadványok, 

események megvalósítását a szolgálja. A támogatás összegének terhére történhet olyan tervek 

kivitelezése, melyek a katonai hagyományok bemutatásán és megőrzésén keresztül a 

Szövetség 30 évét is méltón tükrözik.  

 

 

 

 

Budapest, 2021.április 21. 

 

 

 

 

 

Hazuga Károly  

a BEOSZ elnöke  


