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I. Általános rész 
 

1. Az egyesület bemutatása  

Működési forma:  

Társadalmi szervezet – egyesület  

Cél szerinti besorolása: kutatási tevékenység  

Közhasznúsági fokozata: közhasznú 

Alapítva: 2010  

Székhelye: 6000 Kecskemét, Fáklya u. 4. 4/12.  

Az Egyesület tevékenysége  

Viharvadászat, viharmegfigyelés, viharkár felmérés tevékenység összefogása, megfigyelések 

feldolgozása, heves időjárási folyamatok kutatása, azok eredményeinek publikálása, ebben a 

témakörben ismeretterjesztés, oktatási tevékenység, előrejelzési technikák fejlesztésével a 

pusztító viharok jobb előre jelezhetősége, viharkárok mérséklése.  

Az Egyesület elnöke: Komjáti Kornél  

Számvitelpolitika  

• Az egyesület a vásárolt készletekről év közben nyilvántartást nem vezet, készleteit a 

könyvekben és mérlegben beszerzési áron szerepelteti..  

• A költségek elszámolása az 5-ös számlaosztályban történik, 6-os, 7-es számlaosztályt 

nem vezet.  

• A befektetett eszközök értékcsökkenését lineárisan számolja el a használati idő 

figyelembevételével. A kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenését beszerzéskor egy 

összegben költségként elszámolja, igazodva a törvény módosításaihoz.  

• Az egyesület kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót állít össze, az 

eredménykimutatást összköltség eljárással készíti.  

• Céltartalékot azokra a várható kötelezettségekre képez, amelyeknek összege és 

esedékességének időpontja a mérlegkészítéskor még nem ismert.  

• A fennálló követeléseket a vevő, az adós minősítése alapján a várhatóan meg nem 

térülő összeggel, értékvesztés elszámolásával csökkenti.  

• A követelések, pénzeszközök, valamint a források, könyv szerinti értéken szerepelnek 

a mérlegben.  

• Értékvesztést a számviteli törvény előírásai alapján számol el.  

 

 

 

 

 



Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása  

                         adatok e Ft-ban 

Bevétel 

Megnevezés 2018 2019 

NEA pályázat 600 0 

Tagdíj 258 176 

NAV SZJA 1% 244 153 

Közvetített szolgáltatás 0 75 

ÖSSZESEN 1.105 404 
           

 

 

                          adatok e Ft-ban 

Kiadás 

Megnevezés 2018 2019 

Anyagköltség  16 

Irodaszer 48 34 

Éven belül elhasználodó eszközök: akkumlátor, táska, 

egérpad 

104  

Karbantartás költsége 20  

Könyv 23  

Igénybe vett költség: könyvelési díj, szerver bérlés, admin 

szolg. 

408 765 

Bankköltség 26 30 

Értékcsökkenés 347 28 

Tovább számlázott szállás díj  75 

ÖSSZESEN 976 947 

 

Befektetett eszközök 

 

 

 

 



Pénzeszközök 

                 adatok e Ft-ban  

Megnevezés 2018 2019 

Pénztár 101 103 

Bank 458 82 

ÖSSZESEN 559 185 

 

Időbeli elhatárolás 

Az egyesületnek aktív időbeli elhatárolása van 2019. évre nem volt.  

         adatok e Ft-ban 

Megnevezés 2018 2019 

Nádasdi János 142 0 

ÖSSZESEN 142 0 

 

Saját tőke 

Az egyesület jegyzett tőkével nem rendelkezik, saját tőkéje az előző évek pénzügyi 

eredménye hatására változik.  

           adatok e Ft-ban 

Megnevezés 2018.év 2018.év 

Eredmény 687 815 

Tárgyévi eredmény 128 -543 

ÖSSZESEN 815 272 

 

Az Egyesületnek követelései és kötelezettségei 2019.évre nincsenek.  

Vállalkozási tevékenységet nem folytat, így társasági adó fizetési kötelezettsége sem 

keletkezik. 

 

 

 

 

 



 

II. Tájékoztató adatok:  

Az Egyesületnek 2019-ban alkalmazottja nem volt. Személyi jellegű kifizetés nem történt. 

Pénzügyi helyzete, fizetőképessége stabil.  

A közhasznúsági minősítés elbírálásához előírt mutatókat 2019.évben teljesítette.  

Az Egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.  

 

 

 

A beszámolót és a kiegészítő mellékletet összeállította: Surman-Fülöp Zsanett 

      Nyilvántartási száma: MK188342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


