
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: 2021-05-24 11:38:41. Érkeztetési szám: EB00515779

01 Fővárosi Törvényszék

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

0 1 0 2 0 0 0 8 4 8 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 .24  11 .40 .32



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

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

1 0 5 2 Budapest

Városház utca

9-11.

    

0 1 0 2 0 0 0 8 4 8 2

1 3 0 0 P k 6 0 0 7 0  1 9 9 9

1 8 0 9 5 2 6 9 1 4 1

Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes

Budapest 2 0 2 1 0 5 1 6

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .24  11 .40 .32



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

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

555 776

555 776

555 776

532 276

527 532

5 -256

16

16

500

548 776

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .24  11 .40 .32



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

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

750 750

1 520 254 1 520 254

47 98 47 98

1 432 112 1 432 112

2 270 254 2 270 254

2 270 254 2 270 254

1 660 340 1 660 340

605 135 605 135

35 35

2 265 510 2 265 510

2 265 510 2 265 510

5 -256 5 -256

5 -256 5 -256

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .24  11 .40 .32



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

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

41 45 41 45

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .24  11 .40 .32



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

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

1 0 5 2 Budapest

Városház utca

9-11.

    

1 3 0 0 P k 6 0 0 7 0  1 9 9 9

0 1 0 2 0 0 0 8 4 8 2

1 8 0 9 5 2 6 9 1 4 1

Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes

Ifjúsági és lakossági felkészítés

2011. évi CLXXV. tv 2§,19-20§, 

valamint a 2011. évi CXXVIII. törvény –ek alapján meghatározott és a szervezet részére átadott közfeladatok végrehajtása

A Főváros általános és középiskolái, lakosság

3742

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .24  11 .40 .32



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

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

Ifjúsági verseny 612

Képzés, lakosság és civil szervezetek felkészítésr 50 50

662 50

662 50

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .24  11 .40 .32



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

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

2 270 254

41 45

2 229 209

2 265 510

605 135

2 265 510

5 -256

605 378

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .24  11 .40 .32



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

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

Értékelő, feladatszabó közgyűlés

Rémalk Zrt.

2020.01.01-2020.03.31.

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .24  11 .40 .32



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

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .24  11 .40 .32



  

 

 

 

 

 

 
H-1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
Tel.; Fax: 220-2043 

 

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2020. ÉVBEN VÉGZETT 

MUNKÁJÁRÓL 
 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

 

Szövetségünk Elnöksége és a magam nevében tisztelettel köszöntöm 

Önöket éves beszámoló közgyűlésünk alkalmából. Köszöntöm mindazokat, akik 

Facebook csoportunk révén élőben vesznek részt a mai rendezvényen és köszön-

töm azokat is, akik e-mailben kiküldött beszámolónkról elektronikus levélben 

mondtak véleményt, tettek javaslatot. 

Sajnos a COVID járvány átírta 2020. évi munkatervünket, egész életünket 

és mostani közgyűlésünket is eddig nem gyakorolt formában kell megtartanunk.  

 

Szövetségünk alapszabályában foglaltak szerint Elnökségünknek 

kötelessége, hogy évente számot adjon munkájáról, a megoldásra váró, 

feladatokról, problémákról.  

Ennek teszünk eleget ma is, amikor elemezzük eddigi tevékenységünket, 

elvégezzük 2020. évi feladataink számbavételét.  

 

Mielőtt megkezdenénk tartalmi munkánkat kérem, emlékezzünk meg volt 

tagtársunkról Zopcsák Ferenc nyá. pv. alezredesről aki, a beszámolás időszaká-

ban, 2020-ban  távozott az élők sorából!  

Nyugodjon békében! 

 

Tisztelt Tagtársaink!  

 

Előző év március 6-án tartottuk beszámoló és tisztújító közgyűlésünket, 

ahol az értékelések mellett meghatároztuk az év aktuális feladatait is. Akkor 

még reménykedtünk, hogy talán megússzuk a járványt és ha módosulnak, csök-

kennek is lehetőségeink, de terveinket nagyrészt realizáljuk. Nem így történt.  

 

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség 

www.fpvsz.hu 
 

Adószám:   18095269-1-41 

Bankszámlaszám:  OTP 11705008-20465377-00000000 

http://www.fpvsz.hu/
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A „Veszélyhelyzet” időszakában nem tarthattunk rendezvényeket, nem 

vehettünk részt személyesen a felkészítő munkában. Év közben a veszélyezte-

tettség alakulása függvényében több alkalommal kerestük a lehetőségeket terve-

zett feladataik végrehajtására, erről a kiküldött e-mailokból értesülhettetek. 

 

A Beszámoló és tisztújító Közgyűlésen túl mindössze egy élő rendezvé-

nyen képviseltettük magunkat, amikor március 3-án a Polgári Védelem Világ-

napja alkalmából koszorút helyeztünk el a Légoltalom Hősi Halottainak Emlék-

táblájánál a Budai Várban lévő Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszudvarában. 

 

Kihasználva internetes lehetőségünket, Szövetségünk honlapján igyekez-

tünk kapcsolatot tartani tagságunkkal, együttműködő partnereinkkel és a lakos-

sággal. Ennek statisztikája a honlapon hozzáférhető, de tájékoztatásul elmon-

dom, hogy az előző évben több mint 28.000 alkalommal látogatták meg honla-

punkat az érdeklődők.  

 

A honlapunkon az aktuális eseményekről, évfordulókról történő megem-

lékezések mellett hozzákezdtünk (az elmaradt hagyományos versenyek helyett) 

egy lehetséges virtuális ifjúsági verseny előkészítéséhez, amit ősszel szerettünk 

volna meghirdetni. Elkészítettünk egy részletes forgatókönyvet és hozzáfogtunk 

annak tartalommal való megtöltéséhez. Sajnos ezt nem tudtuk befejezni, így azt 

gondoljuk, hogy ebben az évben újra megpróbáljuk, amennyiben a személyes ta-

lálkozások lehetősége továbbra sem lesz megengedett.  

Ezt a formulát azonban normál körülmények között is célszerű lenne mű-

ködőképessé tenni, hiszen a felkészítés lehetőségét, a társadalmi kapcsolatok 

bővítését is jelentősen segítené. A megvalósításához azonban az elnökség ereje, 

lehetősége nem elegendő! Kedvező lenne, ha a megemlékezések szakmai tájé-

koztatók, nem csak a vezetőség tollából születnének, hanem többek egyéni, vagy 

közös alkotásából. 

Kérjük tagságunk, partnereink aktív és öntevékeny közreműködését! To-

vábbi javaslatokkal, vállalásokkal keressenek meg bennünket! 

 

Nagyon jóleső érzés azonban, hogy még ilyen körülmények között is volt 

lakossági megkeresés a közösségi munka segítésére. Három fiatal jelentkezett 

közösségi szolgálat teljesítésére, akiket a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató-

sággal egyeztetett módon a járványügyi szabályok betartásával, feladattal tud-

tunk ellátni. Munkájukat Szövetségünk irodakomplexumában végezték, ahol a 

raktáraink, irataink rendezése, szabályzatok rendszerezése, továbbá a 2021. évi 

feladatokra készülés részeként a felmenő rendszerű Ifjúsági verseny felkészítő 

anyagainak és tesztlapjainak előkészítése volt a feladatuk. 
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Meghirdettük hagyományos erdélyi szakmai utunkat is, de a kedvezőtlen 

járványviszonyok miatt le kellett mondani, így a befizetett előlegeket visszautal-

tuk a jelentkezőknek. Reménykedünk, hogy az ez évi szervezésünk már nem üt-

közik járványügyi intézkedésekbe. Erdélyi partnereink új elképzelésekkel ké-

szülnek fogadásunkra. 

 

Elnökségünk továbbra is fontosnak tartja, hogy a szervezeti élethez is 

kapcsolódó személyes kapcsolatokat tovább építse a szövetség minden tagjával. 

Ennek jegyében emléklappal, ajándéktárggyal köszöntöttük azokat a tagtársakat, 

akik eredményesen dolgoztak és életükben kerek évfordulóhoz értek. A köszön-

tést személyenként külön-külön végeztük. Ennek fotóit honlapunkon is láthatjá-

tok. 

Köszöntöttük: 

I. ütemben: 

Tatorján István, 

Kácsorné Török Ildikó, 

Trinyik István, 

Józsa Gábor, 

Simon Andrásné, 

Liebe Mária, 

 

II. ütemben: 

Csábrági László, 

Koók Zsófia, 

Babán József, 

Bencsik Géza, 

Kenyeres József tagtársainkat. 

 

Nekik még egyszer gratulálunk és további munkájukhoz jó egészséget kí-

vánunk! 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Elnökségi ülést két alkalommal tartottunk, amelyeken aktualizáltuk tenni-

valókat.  

 

Szervezetünk életével kapcsolatban a következő fontosabb témákkal fog-

lalkoztunk: 

Januárban 

- A 2020-as év beindításával kapcsolatos teendők.  

- A beszámoló és tisztújító közgyűléshez kapcsolódó feladatok megbe-

szélése.  
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- Jutalmazási javaslatok megbeszélése 

- Egyéb aktuális kérdések 

 

Júniusban 

- Az év feladatai, a 2020-as év újbóli beindításával kapcsolatos teendők. 

- Az elmaradt kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos tennivalók megbe-

szélése.  

- Ifjúsági Verseny szervezése virtuális lehetőségek kihasználásával. (Az 

elmaradt hagyományos versenyek pótlására) 

- Egyéb aktuális kérdések 

 

Ezeken túlmenően e-maiban és telefonon tartottuk a kapcsolatot, egyeztet-

tük tennivalóinkat. 

 

Elnökségünk miután a szervezeti élet gyakorlására nem mozgósíthatta a 

tagságot, figyelmét, erejét a felkészülésre, meglévő anyagaink rendezésére, az 

adományozott szabályzatok, tankönyvek rendszerezésére összpontosította. Ezen 

feladatok mellett Szövetségünk irodájának bejárati részét tettük rendbe, kapuja-

vítás, előkertrendezés. Értesültünk arról is, hogy Szövetségünk tagjai közül 

egyénileg a lakókörnyezetben is többen végeztek önkéntes segítő munkát pl. 

idősek ellátásában részvétel, járványhelyzetben bevásárlás, különböző ügyek in-

tézése, laikusok érdeklődők részére szakinformációk továbbítása, stb... Fontos-

nak tartjuk, hogy tagságunk aktivitásáról részletes információval rendelkezzünk, 

ezért kérjük, hogy ezeket az adatokat a beszámolóhoz történő hozzászólás for-

májában küldjétek meg e-mailben a név, a végzett munka és az évesen ráfordí-

tott óraszám megadásával! Minden adat fontos! 

 

Tisztelt Tagtársaink!  

 

A beszámolónkban nagyon fontos kihangsúlyozni hogy gazdaságilag a 

korábbi évekhez képest is szerényebb évet tudhatunk magunk mögött. Az gon-

doljuk, mindenkinek tudnia kell, hogy az iroda és a honlap üzemeltetése jelentős 

költségekkel jár ezek előteremtése rendkívül nehéz, jelen helyzetben szponzori 

segítségre alig számíthatunk, így jórészt magunknak kell ezekre a kiadásokra a 

fedezetet előteremteni, ami alapvetően a mi támogató befizetéseinkből is kelet-

kezik. 

Ez úton mondunk köszönetet támogatóinknak,  

- a RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYRT-nek. 

- a FÉMALK ZRT-nek. 

- a FÕVÁROSI VÍZMÛVEK ZRT-nek,  

akik ebben a nehéz időszakban is fontosnak tartották Szövetségünk lakos-

ságvédelmi tevékenységének segítését! 

További eredményes munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánunk! 
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Beszámolónk végére érve az Elnökség által megfogalmazottan vázolom 

Szövetségünk további tevékenységének, 2021. évre tervezett főbb feladatait, 

irányait: 

  

- a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megkötött együttműkö-

dési megállapodásban foglaltak végrehajtása.  

- Virtuális Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszervezésében és 

lebonyolításában való közreműködés a fővárosban és országos szinten, 

a kerületi versenyek végrehajtásában való részvétel. 

- Az MPVSZ-el együttműködve közreműködés az általuk szervezett 

rendezvényeken, konferenciákon. 

- Fővárosi szintű megemlékezések, koszorúzások szervezése, illetve or-

szágos szintű szervezéseken történő részvétel. 

- Részvétel a váratlan katasztrófahelyzetek felszámolásában, elhárításá-

ban. 

- Közreműködés a létrehozott önkéntes mentőszervezetek, valamint a 

tanintézeti hallgatók katasztrófavédelmi, lakosságvédelmi felkészítésé-

ben. 

- Kidolgozni a közösségi szolgálat teljesítésének formáit és az FKI-val 

együttműködve meg kell kezdeni a fiatalok körében történő népszerű-

sítését. Együttműködési megállapodások kötése az érintett tanintéze-

tekkel. 

- A hagyományos erdélyi szakmai út (kirándulás) megszervezése. 

- Helyi és központi pályázatok figyelése, a lehetőségekhez képest pályá-

zatok benyújtása. 

- Szervezetünk tömegbázisának bővítése, együttműködés más civil szer-

vezetekkel.  

 

Természetesen mindezen feladatokat a járványhelyzet kedvező alakulása 

függvényében tudjuk végrehajtani. 

 

Kérjük Önöket, hogy a beszámolónkat vitassák meg, szükség esetén egé-

szítsék ki és fogadják el! 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!   
 

A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség 

Elnöksége nevében: 

 

 Hejüsz István nyá. mk. p. alezredes, tanácsos 

 Ügyvezető elnök   
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. A szövetség bemutatása 

A szervezet neve: Fővárosi Polgári Védelmi és 
Katasztrófavédelmi Szövetség 

Székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Internetes honlap címe: fpvsz.hu 

Az alapítás időpontja: 1999 

Működési forma: Egyéb Szövetség 
 
A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség tagjai természetes személyek. 
 
A szövetség tevékenységi köre: 
 

TEÁOR'08: 

9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
Egyéb információk: 
 
A szövetség könyvviteli nyilvántartásait, továbbá egyszerűsített éves beszámolóját a 
könyvviteli szolgáltatással megbízott BelliComp Bt. (1155 Budapest, Naspolya u. 11.), ezen 
belül Marschal Ágnes mérlegképes könyvelő (regisztrációs száma: 175027) készítette el. 
 
2. A számviteli politika főbb vonásai 
 
2.1. A beszámoló formája és a könyvvezetés 
 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 6. § (2) bekezdésében 
és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 7. § (6) bekezdésben foglalt előírások 
figyelembevételével szervezetünk egyszerűsített éves beszámolót készít, mely 
tartalmazza a mérleget, eredménykimutatást és az Szt. szerinti kiegészítő mellékletet. 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 29. § (3) 
bekezdése alapján a civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet is készíteni. 
Szervezetünk könyveit forintban, magyar nyelven vezeti, beszámolóját ezer forintban, 
magyar nyelven készíti el. 
 
A könyvvezetés módja kettős könyvvitel, vagyis a gazdálkodó a kezelésében, a 
használatában, illetve a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a 
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gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartás, amely az eszközökben 
(aktívákban) és a forrásokban (passzívákban) bekövetkezett változásokat a valóságnak 
megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutatja. 
 

2.2 Önköltség számítás rendje 
 
Az Szt. 14. § (6) bekezdése értelmében az önköltség számítási szabályzatkészítési 
kötelezettsége alól a szövetség mentesül. 

 
2.3 Beszámoló készítés rendje 

 
Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában 
foglaltak szerint a mérlegfordulónapot követő 60. nap. A beszámoló a mérleget, az 
eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza, a beszámolóval egyidejűleg 
közhasznúsági melléklet is készül. 
 

2.4.A mérlegkészítés választott formája 
 
Az egyszerűsített éves beszámoló keretében szervezetünk a rendelet 3. számú 
melléklete szerinti mérleget készít, melyet nem tagol tovább. 
 

2.5.Az eredménykimutatás választott formája  
 
Az egyszerűsített éves beszámoló keretében szervezetünk a rendelet 4. számú 
melléklete szerinti eredménykimutatást készít, melyet nem tagol tovább. 
 

2.6.Amortizációs politika 
 
a) Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása 
 

Az értékcsökkenés elszámolása a szövetség üzletpolitikájára épülve a várható használati 
időnek megfelelően történik.  
Az 100.000 Ft alatti kis értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi 
eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el 
értékcsökkenési leírásként. 
A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal. 
A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel 
csökkentett bekerülési értéke annyi évre kerül felosztásra, ahány évig ezen eszközöket 
előreláthatólag használni fogják. 

 
b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

 
A feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható, csökkent 
értékű immateriális javak, tárgyi eszközök értéke után a szövetség terven felüli 
értékcsökkenést számol el. 
Ha a terven felüli leírásnak az okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, és a tárgyi 
eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értékét, az elszámolt terven 
felüli leírást visszaírással csökkentjük. 
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2.7. Értékvesztés elszámolása 

 
Befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök és a 
bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelés jellegű tételek értékének piaci 
érték alá történő csökkenése esetén a szövetség értékvesztést számol el. 

 
2.8 Valós értéken történő értékelés 

 
Valós értéken történő értékeléssel nem él szövetségünk. 

 
2.9.Eszközök és források értékelési eljárása 
 

Immateriális javak Értékcsökkenési leírással - immateriális javakra 
adott előlegnél az értékvesztéssel - csökkentett 
beszerzési, előállítási értéke. 

Tárgyi eszközök Értékcsökkenéssel - tárgyi eszközökre adott 
előlegnél az értékvesztéssel - csökkentett 
bekerülési értéken. 

Befektetett pénzügyi 
eszközök 

Értékvesztéssel csökkentett, devizás 
részesedések és értékpapírok árfolyam-
különbözetével módosított könyv szerinti 
értéken. 

Készletek Értékvesztéssel csökkentett FIFO módszerrel 
megállapított tényleges beszerzési áron, illetve 
előállítási költségen. 

Követelések Értékvesztéssel, valamint a hitelezési 
veszteséggel csökkentett összegben, devizás 
követeléseknél az árfolyam-különbözettel 
módosítva. 

Értékpapírok Értékvesztéssel csökkentett, devizás 
részesedések és értékpapírok árfolyam-
különbözetével módosított könyv szerinti 
értéken. 

Pénzeszközök Értékvesztéssel, valamint a hitelezési 
veszteséggel csökkentett összegben, devizás 
pénzeszközöknél az árfolyam-különbözettel 
módosítva. 

Időbeli elhatárolások Könyv szerinti értéken a devizás tételeknél az 
árfolyam-különbözettel módosítva. 

Saját tőke Könyv szerinti értéken. 
Céltartalék Könyv szerinti értéken. 
Kötelezettségek Könyv szerinti értéken, módosítva – devizás 

kötelezettségeknél - az árfolyam-különbözettel. 
 

Az egyes mérlegtételeknél alkalmazott eljárások az előző üzleti évtől nem tértek el. 
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2.10. Jelentős, nem jelentős és lényeges értékek 
 

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon 
évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-
csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött 
üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem 
haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 

 
Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések 
során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások 
– eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) 
összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előző bekezdés szerinti értékhatárát. 
 
Egyéb jelentős tétel a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából az, amely az 1 
millió forintot meghaladja. 
 
Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek 
elhagyása vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a 
beszámoló adatait felhasználók döntéseit (a lényegesség elve). Minden esetben lényeges 
információnak kell tekinteni azt a jelentős tételt, amely a mérleg, vagy az 
eredménykimutatás nagybetűvel jelölt tételét legalább 20%-kal megváltoztatja. 

 
2.11. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 
 

Kivételes nagyságú bevételnek, költségeknek és ráfordításnak tekintünk minden 
olyan tételt, melynek egyedi értéke meghaladja a 10.000 E Ft-ot. 
 
Kivételes előfordulású bevételnek tekintünk minden olyan tételt, melynek szerződés 
szerinti összege meghaladja az 1.000 E Ft-ot és az alábbi elszámolások közé sorolandó: 

- Társaságba bevitt eszközök árfolyamnyeresége, ha létesítő okiratban meghatározott 
érték a több 

- Megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett kötelezettségekkel 
csökkentett kapott eszközök értékének különbözete (árfolyamnyeresége), ha a kapott 
eszközök értéke a több 

- Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés könyv szerinti értékének 
és a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értékének különbözete 
(árfolyamnyeresége), ha az átvett eszközök értéke a több 

- Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettségek összege 
- Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci vagy 

jogszabály szerinti értéke 
- Térítés nélkül kapott szolgáltatások piaci vagy jogszabály szerinti értéke 
- Hitelező által elengedett kötelezettség értéke  
- Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás 
- Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök 
- Elévült kötelezettségek (leírt) összege 
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Kivételes előfordulású ráfordításnak tekintünk minden olyan tételt, melynek 
szerződés szerinti összege meghaladja a 1.000 E Ft-ot és az alábbi elszámolások közé 
sorolandó: 

- Társaságba bevitt eszközök árfolyamvesztesége, ha nyilvántartás szerinti érték a több 
- Megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett kötelezettségekkel 

csökkentett kapott eszközök értékének különbözete (árfolyamvesztesége), ha a kapott 
eszközök értéke a kevesebb 

- Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés könyv szerinti értékének 
és a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értékének különbözete 
(árfolyamvesztesége), ha az átvett eszközök értéke a kevesebb 

- Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege 
- Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 
- Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke  
- Elengedett követelések könyv szerinti értéke 
- Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás  
- Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök 

 
 
2.12. Devizás tételek értékelése 

 
A valutapénztárba bekerülő valutakészlet, a devizaszámlára kerülő deviza, a külföldi 
pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve 
kötelezettség a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára 
vonatkozó Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) szerinti - devizaárfolyamon 
átszámított forintértéken kerülnek a könyvviteli nyilvántartásokba, kivéve a forintért 
vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a 
ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. 
Az év végi értékelésük fordulónapi MNB árfolyammal történik. Deviza-valuta 
csökkenések elszámolása átlagáras eljárással valósul meg. 
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II. A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
KIEGÉSZÍTÉSEK 

1. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz 
 

a) A mérlegben nagybetűvel és római számmal jelölt sorok részletezése, amelyekben az 
Szt. 1. számú mellékletében arab számmal jelölt jelentős tétel szerepel (96. § 3a. bek.); 

b) Az egyes mérlegtételeknél alkalmazott - az előző üzleti évtől eltérő - eljárásokból 
eredő, az eredményt befolyásoló eltérések nem voltak, ezért nincs a vagyoni, pénzügyi 
helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásuk (88.§ 4. bek.); 

c) Ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hibák nem voltak (88.§ 
5.bek.); 

d) Anya-, illetve a leányvállalattal (leányvállalatokkal) szembeni követelések és 
kötelezettségek nem voltak (90.§ 2. bek.); 

e) Nem voltak olyan kötelezettségeknek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint öt 
év, illetve amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak (90.§ 3. bek. a. 
pont); 

f) Értékhelyesbítést, a piaci értéken történő értékelést nem alkalmazzuk (59.§ 1. bek.); 

g) Valós értéken történő értékelést nem alkalmazzuk (59/A. § 3. bek. ); 
 

2. Kiegészítő adatok az eredménykimutatáshoz 
 

a) Az egyes mérlegtételeknél alkalmazott - az előző üzleti évtől eltérő - eljárásokból 
eredő, az eredményt befolyásoló eltérések nem voltak, ezért nincs a vagyoni, pénzügyi 
helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásuk (88.§ 4. bek.); 

b) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású 
bevételek, költségek és ráfordítások nem fordultak elő azon tételeken kívül, melyek az 
űrlapon támogatási programmal kapcsolatosan kerültek bemutatásra (88. § 4a. bek.).; 

c) Ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hibák nem voltak (88. § 5. 
bek.). 

 
 

III. 
TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 

 

a) Saját üzletrészek visszavásárlása nem értelmezhető (90.§ 7. bek); 

b) Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 0 fő volt (91.§ 
a. pont); 

c) A szövetségnél nem volt előleg és kölcsön folyósítva a vezető tisztségviselőknek, az 
igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak, így nem fordult elő nevükben vállalt 
garancia, kamat, lényeges egyéb feltétel (89.§ 4. bek. b. pont); 

d) A kapcsolt felekkel nem voltak olyan lebonyolított ügyletek, amelyek lényegesek lettek 
volna és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak volna meg (89.§ 6. bek.). 


		2021-04-12T17:09:40+0200


		2021-04-12T17:09:42+0200




