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Szám: 42-4/2021.MTSZ 

 

Jegyzőkönyv  

a Magyar Tűzoltó Szövetség  

Küldöttgyűléséről 

 

 

Helyszín: a Lakitelek Népfőiskola, Széchenyi terem 

Időpont: 2021. május 28. 13:00 óra 

 

Jelen vannak: mellékelt küldöttjegyzék szerint 

 

 

Dobson Tibor tű. vezérőrnagy, (Elnök): köszöntötte a Küldöttgyűlés résztvevőit,  

 

Elnök: megnyitotta a Küldöttgyűlést. 

 

Megállapította a határozatképességet: a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) küldötteinek 

száma: 60 fő, a küldöttgyűlésen részt vevő küldöttek száma: 43 fő (Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületi Tagozat: 17 fő, Létesítményi Tűzoltó Tagozat: 14 fő, Önkormányzati Tűzoltósági 

Tagozat: 12 fő), így a Küldöttgyűlés határozatképes.  

 

Felkérte a jegyzőkönyv vezetésére Hegymegi Ildikó gazdasági vezető asszonyt, a 

jegyzőkönyv hitelesítésére Vabrik Zoltán, (ÖTOSZ elnökségi tag, Váli Önkormányzati 

Tűzoltóság elnök) és Molnár Attila (Pomázi Önkormányzati Tűzoltóság, és Ifjúsági 

Bizottság vezetője) urakat.  

 

Nevezettek a felkérést elfogadták.  

 

Elnök: felkérte a jelenlévő küldötteket szavazásra.  

 

Szavazás nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, kézfelemeléssel történt.  

 

1/2021. (05.28.) Küldöttgyűlési határozat: 

Szavazati arány meghatározása: 

43 főből: 43 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(a határozat elfogadásra került) 

 

A Küldöttgyűlés tagjai a jegyzőkönyv vezetésére Hegymegi Ildikó gazdasági vezetőt, a 

jegyzőkönyv hitelesítésére Vabrik Zoltán és Molnár Attila urakat egyhangúlag 

megszavazták.  

 

Határozat végrehajtásáért felelős: Dobson Tibor elnök 

Teljesítési határidő: azonnal 
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Elnök: ismertette a napirendi pont javaslatokat, amelyek előzetesen megküldésre kerültek a 

küldöttek részére. 

 

Napirendi pont javaslatok:  
 

1. Tájékoztató a legutóbbi küldöttgyűlés óta végzett tevékenységről, eseményekről, 

valamint az elkövetkező időszak feladatainak és a rendezvényeink ismertetése; 

Előterjesztő: elnök 

2. A Magyar Tűzoltó Szövetség 2020. évi tevékenység ellenőrzéséről szóló Felügyelő 

Bizottság beszámolójának ismertetése, a 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámoló, 

közhasznúsági jelentés – a járványügyi szabályok figyelembevételével – Elnökség 

általi elfogadásának megerősítése,  

Előterjesztő: elnök, gazdasági vezető,  

3.   Egyebek 

 

Egyéb módosító javaslat nem érkezett. 

 

Elnök: felkérte a jelenlévő küldötteket szavazásra.  

 

Szavazás nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, kézfelemeléssel történt.  

 

2/2021. (05.28.) Küldöttgyűlési határozat: 

Szavazati arány meghatározása: 

43 főből: 43 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(a határozat elfogadásra került) 

 

A kiadott napirendi pont javaslatokat a küldöttek egyhangúlag elfogadták. 

 

Határozat végrehajtásáért felelős: Dobson Tibor elnök 

Teljesítési határidő: azonnal 

 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a legutóbbi küldöttgyűlés óta végzett tevékenységről, 

eseményekről, valamint az elkövetkező időszak feladatainak és a rendezvényeink ismertetése; 

 

Elnök: A MTSZ 2020. évben a legnagyobb hangsúlyt a 150 éves évforduló megemlékezésére 

fektette, azonban a rendezvények a pandémia miatt csak kis részben valósulhattak meg, a 

többi cél viszont teljesült. 

 

Azt azonban látni kell, hogy a munka nem állt meg, számos olyan feladatot láttak el az 

önkéntes tűzoltók a veszélyhelyzet kapcsán, amellyel a lakosság védelmében rendkívüli 

mértékben közreműködtek. Többek között ezt a munkát is megköszönte a HOB elnöke, 

hangsúlyozva, hogy az önkéntesek munkája számos feladattal csökkentette a közigazgatás 

más területeit. Az elnök a köszönő levelet ismertette a küldöttgyűlés résztvevőivel, amely a 

honlapra is felkerült.  

 

Kiemelte tájékoztatójában, hogy a pandémia ellenére az önkéntes tűzoltóknak kiemelkedő 

szerepe volt és van a közösség összetartásában, annak erősítésében, véleményformáló szerepe 

nem csak a hétköznapokban, hanem az ifjúság nevelés alapjainál is lényeges elem. Az előző 

évi munkákat, megvalósult eseményeket, csak röviden ismertette. hiszen azokat a szakmai 

beszámoló tartalmazza.  
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Hangsúlyozta, hogy bár számos fontos, 150 éves jubileumhoz kapcsolódó rendezvényt nem 

lehetett lebonyolítani, de rengeteg előkészítő munka zajlott, szinte teljesen készre szervezett 

eseményt kellett az utolsó pillanatban lemondani, áttervezni, majd újból lemondani. Ezeket 

ismét elő kell majd készíteni, ennek az évnek a lehetőségeit alapul véve szinte a nulláról újra 

szervezni, hiszen pl. a Budapestre tervezett zenekari találkozó idén más helyszínen, 

Kecskeméten kerülhet csak megrendezésre, amelyhez már tavaly a megbeszéléseket, előzetes 

egyeztetéseket megkezdtük. 

 

Megköszönte a közös munkákat az önkormányzati tűzoltóknak a fejlesztésekhez kötődő 

előterjesztések, a „lobbizás” tekintetében, amelyhez hozzátette, hogy bár még nincs teljesen 

elfogadva, azonban a plusz támogatás megítélésére ígérete van, de majd csak annak 

elfogadását követően lehet pontot tenni a végére. 

 

Az ÖTE-k tekintetében elmondta, hogy az egyesületek pályázati motivációja nőtt, 

köszönhetően Kelemen Zsolt alelnök úrnak, hiszen a különböző országos és nemzetközi 

pályázatok kapcsán kb. 1 mrd forintot sikerült elnyerni, amelyről majd kéri az alelnök 

beszámolóját. Reményeink szerint ez a pozitív tendencia folytatódni fog, nem csak az 

egyesületek, de az önkéntes mentőszervezetek esetében is. Az ÖTE-k részére felújított 

fecskendők, illetve pick up terepjárók is átadásra kerültek, de amiben még előbbre kell jutni 

az az önkormányzati tűzoltóságok technikai fejlesztése. 

 

Kapcsolatainkat nemzetközi és határon túli vonatkozásban is rendezettnek lehet tekinteni, 

azokat mind a pandémia alakulása ellenére is sikerült fenntartani. Határon túli és hazai közös 

események is erősítették ezt a kapcsolatrendszert, a tavaly meg nem rendezhetett képzések, 

rendezvények remélhetőleg ha idén még csak kis mértékben, de a jövőben meg fognak 

valósulni. 

 

Az ifjúsági, hagyományőrző és más bizottságok által tervezett események a pandémia miatt 

leginkább nem valósultak meg, de talán az idén talán idén lesz lehetőség azokat pótolni. 

 

Az idei rendezvények kapcsán ismertette, hogy a tűzoltóversenyt szept. 04-re, Tatára 

áttervezte a bizottság, hiszen a felkészülésre még nem volt lehetőség, ez pedig a júniusi 

előzetesen javasolt dátumra nem valósulhatna meg. Az előkészítés folyamatban van, erről 

majd a bizottságvezető fog szólni. Ahogy már említette, Kecskeméten, július 17-én a zenekari 

találkozó szervezés alatt van. Balatonföldvárra, szept. 18-ra tervezzük a hagyományos 

szakmai napot és kibővített elnökségi ülést. Itt is, akár már rendezvényeink esetében, az 

akkori helyzet fogja a protokoll vendégek meghívását lehetővé avagy nem tenni. 

 

Az ezévi elismerés átadási ünnepséghez október 02-ra kértük a felsőházi termet, hogy a 150 

éves jubileumi megemlékezéssel együtt, ezt a rendezvényt ott szeretnénk megtartani. 

 

Minden fontos szakmai, társadalmi esemény, rendezvény, hír megtalálható mind a honlap, 

mind a facebook oldalunkon is, amelyhez hozzátette, hogy nagyon sok érdeklődőhöz el 

tudunk így jutni. 

 

Kelemen Zsolt alelnök: intenzív pályázati tevékenységet folytatott a BTSz vezető 

partnerként. Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron MTSZ-k 

szlovák partnerekkel az Interreg SKHU pályázat keretében kisbuszokat szereztek be. A 

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyeletével működő Duna régiós stratégia 

katasztrófakezelési munkacsoportja támogatja, mozgatja ezen pályázati tevékenységet a BM 

OKF OPVF támogató  nyilatkozatai mellett. A 2020-as évben ezen pályázati oldalon 600 

millió forint került a Kárpát-medence nem hivatásos tűzoltó szervezetei részére megítélésre. 
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Interreg-ben várható határmenti együttműködéssel további pályázatokban vesznek részt. 

A projekt megvalósításában segítséget kapnak azok, akik pályázni szeretnének. 

Javasolja, hogy más tűzoltó szervezetek is vegyenek részt ezekben a pályázatokban, segítséget 

ajánl fel annak, aki szeretne pályázni.  

A BTSZ részeredményeivel kapcsolatban tud tájékoztatást adni. 

A futó pályázatokban van lehetőség nagyobb rendezvényekbe is bekapcsolódni, a külföldiek 

szállás és étkezése finanszírozás kapcsán. 

Balatonföldváron lesz lehetőség erről is bővebben tájékoztatást adni. 

 

További hozzászólás nem volt. a napirendi pont lezárásra került. 

 

 

2. napirendi pont: 2. A Magyar Tűzoltó Szövetség 2020. évi tevékenység ellenőrzéséről szóló 

Felügyelő Bizottság beszámolójának ismertetése, a 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámoló, 

közhasznúsági jelentés – a járványügyi szabályok figyelembevételével – Elnökség általi 

elfogadásának megerősítése; 

 

Elnök: ismertette, hogy az elnökség – a járványügyi szabályok figyelembevételével – a FB 

javaslatára az előzetesen megküldött szakmai beszámolót, közhasznúsági mellékletet 

elfogadta és annak küldöttgyűlés általi elfogadását javasolja. Felkérte a gazdasági vezetőt a 

szakmai kiegészítésre. 

 

Hegymegi Ildikó gazdasági vezető: a szakmai és pénzügyi beszámoló és közhasznúsági 

jelentés, valamint a FB jegyzőkönyv előzetesen megküldésre került a küldöttek részére.  Szólt 

a tartalékképzés fontosságáról, a tavaly meg nem valósulhatott, ez évre áttervezett 

rendezvények miatt a céltámogatások időbeli elhatárolásra kerültek, amely a beszámolóban és 

a közhasznúsági jelentésben is egyértelműen megjelenítésre került.  A MTSZ a 2020-ban 

tervezett rendezvényeihez a célzott támogatások jóvoltából jelentős többlet forrással 

rendelkezett, mind a jubileumi ünnepség, a kapcsolódó protokoll és külföldi vendégek 

meghívása, az elismerések, emléktárgyak kiadványok beszerzéséhez, a versenyek, az országos 

szakmai nap lebonyolításához. Biztosított volt az állami támogatásból a megyei szervezetek 

részére a támogatások továbbadása és a MTSZ napi működésen túl, a színvonalas nemzetközi, 

határon túli kapcsolatok ápolása és továbbfejlesztése. Az elismerésekhez, a bizottságok, 

tagozatok részére az egyéb, pl. a versenyhez, ifjúsági táborhoz a kapcsolódó szükséges 

eszközök beszerzéséhez, a honlap, facebook oldal működtetéséhez, a kommunikációs 

feladatokhoz, a raktározási, kiadmányozási feladatok végzéséhez rendelkezésre állt a 

megfelelő forrás. 

 

A támogatók által felhasznált összegből azok a szervezési munka feladatok, kapcsolódó 

járulékok, illetve a betervezett emléktárgyak, kiadványok lettek finanszírozva, amelyek a 

pandémia előtt már megrendelésre kerültek és bár a rendezvények tavaly csak részben vagy 

egyáltalán nem valósulhattak meg, de ebben évben a lehetőségeink szerint megvalósítás 

esetén átadásra kerülnek. 

A szakmai beszámoló tartalmazza a kapcsolódó adatokat, azokat mindenki előzetesen, írásban 

megkapta, így bővebb ismertetésre nem volt szükség.  

 

Elnök: felkérte a FB elnökét a FB véleményének ismertetésére. 

 

FB elnök: a küldöttgyűlésnek elmondta, hogy írásban a beszámoló elfogadásához előzetesen 

megkapták a szükséges dokumentációt, amelyhez kérdéseket tettek fel, amelyet szintén 

írásban megkaptak, illetve a gazdasági vezető is elmondta a tájékoztatójában.  
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Miután elektronikus úton végezték az egyeztetést, arról a jegyzőkönyvet az elnökségnek az 

elnökségi ülés előtt megküldték azzal, hogy a FB a beszámoló, közhasznúsági jelentés 

elfogadását javasolja. A 2020. évi tevékenység ellenőrzését később tervezik a pandémia adta 

lehetőségek figyelembevételével megtartani. 

 

A beszámolóhoz és a FB elnök ismertetéséhez további kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Elnök: felolvasta a határozati javaslatot és felkérte a jelenlévő tagokat szavazásra.  

Szavazás nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, kézfelemeléssel történt.  

 

 

3/2021. (05.28.)Küldöttgyűlési határozat: 

Szavazati arány meghatározása: 

43 főből: 43 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(a határozat elfogadásra került) 

 

a Küldöttgyűlés tagjai a Magyar Tűzoltó Szövetség 2020. évi működési, vagyoni, 

pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló egyszerűsített éves beszámolót, és 

közhasznúsági mellékletet az MTSZ Felügyelő Bizottságának előzetes vizsgálata és 

javaslata alapján 66 365 e Ft mérleg főösszeggel és 645 e Ft tárgyévi eredménnyel 

egyhangúlag megszavazták. 

 

Határozat végrehajtásáért felelős: Dobson Tibor elnök 

Teljesítési határidő: azonnal 

 

Elnök: lezárta a 2. napirendi pontot, megnyitotta a 3. napirendi pontot,  

 

3. napirendi pont: Egyebek  

 

Elnök: Ismertette, hogy a BAZ MTSZ-ben választások kapcsán Gulácsi Lajos nyá. tű. 

ezredes úr lemondott, a választásaik kapcsán Varga András került megválasztásra, akinek sok 

sikert és jó munkát kívánt. 

 

Elnök: felkérte Schaffer László urat, hogy a verseny szervezése kapcsán ismertesse az eddigi 

egyeztetéseket. 

 

Schaffer László, bizottságvezető: ismertette, hogy többször egyeztetett mind a megyék, 

mind a versenybizottság tagjaival, így már az elnök által is ismertettek szerint lett 

szeptemberre, mint lehetséges dátum a verseny átrakva. 

A versenyzők részére a szállás még egyeztetés alatt van, de reményei szerint az is rendben 

lesz. 

A júniusi 26-27-ei versenybírói felkészítésre kéri delegálni a megyei szervezetektől a bírókat, 

amelyet az eredetileg a verseny időpontja miatt lefoglalt tatai helyszínen tartanak. 

Tagozati ülését is terveznek a MTSZ székhelyén a közeljövőben megtartani. 

Három hónap van a felkészülésre, kéri, hogy a megküldött e-mail-kre a megyei elnökök 

adjanak választ, mert a nélkül nem tud sem létszámot, sem egyéb szükséges dolgokat tervezni. 

 

Elnök: Köszöntötte a pilisszentiváni ÖTE elnökét és felkérte, ismertesse a tervezett 

rendezvényt. 

 

 



 - 6 - 

 

Bodnár Ferenc Pilisszentiván PTE elnök: június végén szerveznek egy hagyományosan a 

tűzoltó napon szervezett, de most a pandémia miatt elmaradt főzőversenyt, amelyre az előző 

évekhez hasonlóan tűzoltó börzét is terveznek, és aki jelentkezni szeretne az egynapos 

rendezvényre, kéri, hogy tegyék meg legkésőbb június 15-ig. 

 

Elnök: megerősíti a rendezvény közösségerősítő jelentőséget,  

 

Ismertette, hogy Balatongyörökön kismotorfecskendő versenyt is fognak szervezni 

szeptember 11-re, a dátumon kívül meg fogjuk küldeni a fontos információkat, amelyhez 

kérte Schaffer urat, hogy előzetesen kérje meg. 

 

Celjében, Szlovéniában lenne 2022. július közepén az idén elmaradt olimpia, amennyiben 

nem fog változni a pandémia helyzet, illetve ehhez kapcsolódóan októberben lenne Linzben a 

versenybírói felkészítés. Az itthoni országos felnőt és ifjúsági versenyről kvalifikálnak 2 

ifjúsági és kettő felnőtt csapatot. ezért is fontos az idei versenyen való részvétel. A 4 csapat 

költségeit a MTSZ finanszírozza. 

 

Ifjúsági minősítő tábor kapcsán kérte Molnár Attila tájékoztatóját 

 

Molnár A: az Ifjúsági minősítő tábort Siófokra szervezi az ÖTOSZ, amelyre a jövő hét 

közepéig lehet jelentkezni.  

A Létesítményi Tűzoltó Sportversenyét is megrendeznénk Balatonföldváron szeptember 18-

án, amelyhez majd a LTSZ elnökétől kér információt. 

 

Az elnöki tisztségben történő változást függetlenül a pandémia miatt be kell jelenteni a 

bírósághoz, mert aki ezt nem teszi meg, kizárja a pályázatokból az érintett egyesületet. 

 

 

Több hozzászólás, kérdés nem volt. 

 

Elnök megköszönte közreműködést, a Küldöttgyűlést bezárta 15.05 perckor. 

 

K.m.f. 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)
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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

01 Fővárosi Törvényszék

Dobson Tibor

Magyar Tűzoltó Szövetség
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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

Magyar Tűzoltó Szövetség

1 0 8 1 Budapest

Dologház utca

1-3.

    

0 1 0 2 3 1 2 5    

0 1 0 0 P k 6 4 4 6 4  1 9 9 0

1 8 0 5 6 4 6 0 1 4 2

Dobson Tibor

Budapest 2 0 2 1 0 4 2 0
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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

Magyar Tűzoltó Szövetség

11 951 9 552

4 551 3 568

7 400 5 984

71 000 56 458

9 549 10 169

1 000 408

60 451 45 881

119 449

83 070 66 459

22 049 22 694

36 36

21 389 22 013

624 645

11 839 4 541

3 439 2 096

8 400 2 445

49 182 39 224

83 070 66 459

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.04.29 20.22.11



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

Magyar Tűzoltó Szövetség

2 000 1 400 2 000 1 400

60 986 65 605 60 986 65 605

2 000 2 000 2 000 2 000

55 318 63 572 55 318 63 572

500 2 500 500 2 500

3 5 3 5

62 989 67 010 62 989 67 010

62 986 67 005 62 986 67 005

31 448 31 683 31 448 31 683

16 068 19 569 16 068 19 569

2 560 2 398 2 560 2 398

12 214 12 561 12 214 12 561

75 154 75 154

62 365 66 365 62 365 66 365

62 287 66 211 62 287 66 211

624 645 624 645

0 0 0 0

624 645 624 645
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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

Magyar Tűzoltó Szövetség

56 095 50 000 56 095 50 000

3 704 3 704

551 578 551 578

500 2 500 500 2 500

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.04.29 20.22.11



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

Magyar Tűzoltó Szövetség

1 0 8 1 Budapest

Dologház utca

1-3.

    

0 1 0 0 P k 6 4 4 6 4  1 9 9 0

0 1 0 2 3 1 2 5    

1 8 0 5 6 4 6 0 1 4 2

Dobson Tibor

Társ.eszközökkel a tűz elleni védekezésben

egyéb

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.04.29 20.22.11



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

Magyar Tűzoltó Szövetség

62 989 67 010

551 578

62 438 66 432

62 365 66 365

16 068 19 569

62 287 66 211

624 645

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.04.29 20.22.11



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

Magyar Tűzoltó Szövetség

BM/685-3/2020.

Belügyminisztérium

2020.01.01-2020.12.31

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

17 563 000

32 437 000

50 000 000

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.04.29 20.22.11



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

Magyar Tűzoltó Szövetség

Adó 1 %

NAV

2020.09.21-2022.12.31

578 451

289 000

0

578 451

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.04.29 20.22.11



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

Magyar Tűzoltó Szövetség

BGA/8625/4/2019

BGA

2019.12.01-2022.

35 000 000

2 740 958

2 740 953

1 950 025

790 928

2 740 953
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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

Magyar Tűzoltó Szövetség

30/591-8/2019

Fővárosi Önkormányzat

2019.12.01-2022

10 000 000

3 704 065

3 704 065

3 704 065

3 704 065
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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

Magyar Tűzoltó Szövetség

41312/19

EMMI

2019.12.01-2020.09.30

5 000 000

4 627 300

4 627 300

406 000

4 221 300

4 627 300
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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

Magyar Tűzoltó Szövetség

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.04.29 20.22.11


