A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19 Veszprémi Törvényszék

2018.05.29 09:36:42

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

1 9

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0

töredék év

0

0

0

8

9

8

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 7

2 0 1 7
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2018.05.29 10.28.12
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2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

19 Veszprémi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 8 7

Közterület neve:
Házszám:

Település:

BUDAPEST
Közterület jellege:

KEREPESI
29/B

Lépcsőház:

Emelet:

ÚT

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

1 9

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 9

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 0 0 8 9 8

.P k . 6 0 2 1 4

/ 1 9 9 2/0 0

1 9 2 6 6 9 7 8

1

4 2

Székely Tibor

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 7

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

70

19

70

19

1 855

7 930

I. Készletek

193

194

II. Követelések

324

324

1 338

7 412

1 925

7 949

1 822

7 811

2 656

1 822

-834

5 989

103

138

103

138

1 925

7 949

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

11 420

75 062

11 420

75 062

220

525

220

525

10 000

74 531

10 000

74 531

15

10

15

10

11 435

75 072

11 435

75 072

10 393

68 983

10 393

68 983

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások

1 747

1 747

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

99

8. Egyéb ráfordítások

30

96

99

96

30

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

4

4

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

12 269

69 083

12 269

69 083

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

12 269

69 083

12 269

69 083

-834

5 989

-834

5 989

-834

5 989

-834

5 989

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

10 000

12 000

10 000

12 000

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 8 7

Település:

BUDAPEST
Közterület jellege:

KEREPESI

29/B

Lépcsőház:

Emelet:

ÚT

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 9 .P k . 6 0 2 1 4

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1 9

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 2 / 0 0
0 0 0 0 8 9 8

1 9 2 6 6 9 7 8

1

4 2

Székely Tibor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Lovasbamutatók, csaták felellevenítése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: országosan felnőttek és gyermekek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2000000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév
40 000

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

40 000

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

40 000

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

11 435

75 072

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

11 435

75 072

H. Összes ráfordítás (kiadás)

12 269

69 083

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

1 747

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény

12 269

69 083

-834

5 989

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

1 év

Támogatási összeg:

74 531

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

68 531

Felhalmozási

6 000

Összesen:

74 531
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló
Szöveges beszámoló a 2018. mérleghez.pdf

Beszámoló a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 2017. évi munkájáról
Március 15-i nemzeti ünnepünkön a Nemzeti Rendezvényszervező Iroda felkérésére ismét 25
fő válogatott huszárunk vett részt az állami ünnepség keretében megrendezett közönség
programokon.
Az év március 30-tól április 8-ig terjedő időszakban 29. alkalommal megrendezett Tavaszi
Hadjárat katonai hagyományőrző rendezvénysorozat résztvevő csapatai között sok szövetségi
egyesület is részt vesz. Ennek megfelelően kisebb dologi kiadások fedezetével (Pl. Az
Önkormányzatoknak adományozott képek keretei és fotói) támogatjuk a sikeres
megvalósítást. A Hatvani Önkormányzat felkérésére azonban, immár harmadik alkalommal
önálló rendezvényként rendeztük meg a „Hatvani Csata” c. nagyszabású hadijátékot.
Minden esztendőben mi biztosítjuk a Honvédelmi Minisztérium által megrendezett
Honvédelem Napja központi ünnepségének hagyományőrző díszőrségét 5 fő gyalogos, 5 fő
tüzér egy ágyuval és 9-11 fő huszár jelenlétével. Ugyanaznap nagysikerű csatajelenetben
elevenítettük fel mintegy 180 fő gyalogos, tüzér és huszár részvételével Budavár 1849-évi
visszavívását, nagy létszámú cca(800-1000 fő) közönség érdeklődése mellett.
Jelentős eredményként könyvelhető el, hogy szövetségünk új támogatóra talált az
Esztrád Szinház Közhasznú Egyesület személyében, amely szervezet 10.000.000.-Ft-tal
támogatta a szövetségünket Ebből 2 M. Ft-ot –a HM-től kapott támogatásból erre szánt másik
2 M.Ft-ot kiegészítve- egyesületeink számára kiírt belső pályáztatáshoz használtunk fel. A
fennmaradó 8 M a szövetség 25 éves évfordulójának költségeire ment el. A 25 éves évforduló
két és fél napos rendezvényén közel 530 fő hagyományőrző vett részt az egész országból. Az
ünnepi események fénypontja volt a 10 éves Nemzeti Vágtával közös megnyitó ünnepség
amelyen 180 huszárunk és 320 gyalogosunk vett részt. Ezt az ünnepségsorozatot a HM külön
4 M ft támogatásban részesítette. A 25 éves évfordulónkra érkező határon túli hagyományőző
bajtársaink oda-vissza utaztatása (Erdély, Felvidék) valamint az ünnepi folklór koncert és
táncház finanszírozásához a Bethlen Gábor Alapítványtól nyertünk 1 M. Ft támogatást.
(A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 2017. szeptember 15-17-e között tartotta
meg 25 éves jubileumi seregszemléjét a Városligeti Napozó réten.
Ezen a seregszemlén mintegy 530 (ebből 186 fő huszár) egyenruhás katonai hagyományőrző vett
részt, akik a budapesti nagyközönség örömére emlékezetes, látványos parádékkal és történelmi bemutatókkal
ünnepelték születésnapjukat.
Ezen a rendezvényen tudott a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával részt venni az erdélyi, illetve
székelyföldi hagyományőrzők népes küldöttsége a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület által biztosított 50
fős autóbusz használatával, valamint sikerült a Felvidéki huszár hagyományőrző bajtársainkat is vendégül
látnunk.
A Nemzeti Vágta eseményeihez kapcsolódva, annak tízedik évfordulóját s általuk a mi jubileumunkat
a nagyközönség által is rajongva ünnepelve mutathattuk be soha nem látott létszámú nagy huszár
karusszelünket.
A hazai bajtársak jóvoltából a majd kétszáz lovassal együtt lovagolhattak a határon túlról ideérkezett
bajtársak is, akik a Székely Zászlót kézben tartva lovagolták végig a bemutatókat. Jubíleumunk leglátványosabb
eseménye volt amikor a közel félezer hagyományőrző huszár és gyalogos hagyományőrzőnk a Hősök terén
megrendezett megnyitón az ünneplő közönség előtt felsorakozott és megkoszorúzta a Hősök Kövét.

Az eseményünk másik fénypontja volt a 2017. szeptember 16-án,
megtartott ünnepi közgyűlésünk.

szombaton az esti órákban

A kitüntetések, elismerések átadását követően a Bekecs és a Boldizsár népzenei formációk jubileumi
koncertjét és táncházat tartottunk amelyen megemlékeztünk Balogh Márton népdalénekes barátunkra és az év
tavaszán fiatalon elhunyt kiváló művész tanár bajtársunkra Balla Zoltán táncművészre és Sándor huszár katonai
hagyományőrzőre.
A 400 személyes rendezvény sátrunk hajnali 04 óráig zsúfolásig volt a Kárpát-medence katonai
hagyományőrzőivel, akik gyönyörű egyenruháikban népdalokkal és néptánccal bizonyították, hogy él és virul a
magyar nemzeti kultúra köreinkben.)
A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 25. éves jubileumának eseményeit, parádéit és
előadásait a helyszínen és a televízió közvetítések során több millió hazai és külföldi néző láthatta.

Új és rendkívül megtisztelő feladatot jelentett A Confector Kft-vel kötött támogatási
szerződés értelmében elvégzett „Díszjárőr a Budavári Palotában”. Ennek a munkaprogramnak
révén 17 egyesületünk (az ország különboző pontjairól, pl. Sopron, Szombathely, Ózd,
Székesfehérvár, Tök, Jászfényszaru, Zalaegerszeg, stb.) június második felétől november
végéig bezárólag 85 napon át végzett díszelgéssel mintegy 34 M Ft-ot használt fel. A
végrehajtás során a Budavári Palotába látogató külföldi közönség száma a napi 5-10000 főt is
elérte. A rendelkezésünkre bocsátott összeg nagy segítségére volt az egyesületeink küllemi
fejlődésének.
Ez éven is részt vettünk augusztus 26-án a másodévenként megrendezésre kerülő Nyíregyházi
Huszártalálkozón, ahol a MH. Vezérkar Főnök és népes protokoll valamint érdeklődő
közönség jelenlétében 40 huszárunk tartott díszfelvonulást és a Nyíregyházi Skanzen területén
az elmúlt évtizedben már népszerűvé vált „huszár játék” és bemutatót tartottunk, összesen 1-2
ezer helyi érdeklődő részvételével Ezt a tevékenységünket a Magyar Huszár Alapítvány
500.000.-Ft támogatásban részesítette amelyet teljes egészében a huszárok szállítási
költségeinek térítésére fordítottunk.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 2017-ben első ízben a Magyar
Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokságával közösen készítette elő és
bonyolította le éves huszár kiképzés és minősítő táborát a MHHFKP Táborfalván
elhelyezkedő kiképző bázisán IFJUSÁGI HONVÉDTÁBOR és Huszár kiképző tábor
formájában. Az esemény különleges jelentősége abban van, hogy a MH. haderő fejlesztési
programjának egyik kiemelt feladata a fiatalok megismertetése a honvédelem ügyével, ebben
az esetben a hagyományőrző huszárok életének valamint a lovaglás mint sport és életforma
megismertetésén keresztül.
A tagegyesületeink lovairól a katonai területen mobil lóistállók felállításával kellett
gondoskodnunk. Szakmailag az esemény elérte célját és azon túl, hogy a kötelékben
végrehajtott gyakorlatok valamint a monarchiás alaki szabályzatok szerinti alaki mozgások
elsajátítása volt a feladat, részletesen ismerkedtek a résztvevők a biztonságtechnikai és
pirotechnikai szabályokkal is, amelyek különösen fontosak a különböző csoportos
rendezvények, csatabemutatók és ismeretterjesztő feladatok végrehajtása során.
A honvédség által erre az alkalomra szervezett ifjúsági honvédtábor résztvevői betekintés
nyertek a huszárélet alapjaiba. A lóápolás, almozás, lovaglás és a gyalogos alaki kiképzés
alapjait ismerhették meg, amelyről a tábor végeztével szüleik jelenlétében tehettek
tanúbizonyságot

Ismét támogatta a szövetség a Pákozdon évente megrendezésre kerülő „Pákozdi Csata”
emlékünnepség és hadijáték megszervezését a Székesfehérvári bajtársaink egyesületén
keresztül. Ez az összeg idén is mint eddig is az oda meghívott hagyományőrzők szállítási
hozzájárulásának fedezeteként szolgált.
Rendkivül sikeres nagylétszámmal végrehajtott kiképzést tartottunk a gyalogos
hagyományőrzőink számára Zalaegerszegen amelyről M1 televízió is beszámolt.

