
.dl'l">,EJtúiIr

ffiffi
t ,,ti$J
llllN

A kettős könywitelt vezető,egyéb sze_rvez€t egy§zerűsített 
I

éves bészámolója és közhasznúsági melléklet l pw_s+z

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi
tdőszak terjedetme: eoész év ffi töredék év ! EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete időszak vége

közhasznúságimelléklet)azalábbiakközülmelyikrevonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
x!

szervezet neve:

Szervezet székhelye:

agyar Hadiudnmányi T

lrányítószám: EEEE
közterület neve:

Házszám:

Hungária
özterületjellege: ill
F-l lto: |Tltr-l Lépcsőhaz: E-l Emelet:

közterület

Jogi személy szervezeti egység neve:

lrányítoszám: nlln
közterület neve:

Házszám,.

Nyilvántartási szám;
(Jogi személy szervezeti egység eseíében; "Anyaszeruezet")

Bejegyző határozat száma:
Qoqi szeméIv szeruezeti egység esetéDen:
io{i szeméI[yé nyilvánító hátározat száma)_,, .

Szervezet l Jogi személy szervezeti éÚlses adószáma:

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Képviselő aIáírása:

Keltezés:

Budapest

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

m-m-r'rdOFFFI']ololol3l1l1l5

t ffi . FF r4-fiTl / FTöIEIó] /t
EEEEEEEE-E-EE

EEEE-EE-EE

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető be! Nyomtatva: 2018.05.29 13.07.35
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervez.et egylz3rűsített 

I

éves bószámolója és köihasznúsági melléklet l px_s+z

2017. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Azegyszerúsítettéves beSzámolómérlege (Adatokezerforintban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszxözöx (nxrívÁr)

A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök

398

398

3 423

,*

3 181

669

669

3 831

1.a*

2823

c. Aktív időbeli elhatárolások L249 L256

rszxözöx összeseN 5 070 5 756

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 1 800 2753

l, lnduló tőkeijegyzett tőke 260 260

l l. Tőkeváltozás/eredmény 1 648 1 540

lll, Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárovévi eredménv alaptevékenységből
(köZhasznú tevékénységből) -108 953

Vl, Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F, Kötelezettségek L 4L8 790

l, Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

l l l. Rövid lejáratú kötelezettségek L4L8 790

G, passzív időbeli elhatárolások L852 22L3

PORRÁSOX ÖSSZESEN 5 070 5 756

Ny,v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20t8.05.29 13.07.35



A kettős könywitelt vezető e_gyéb szervezet egyszerűsített
éves bószámolója és köihasznúsági melléklet

2017. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Aa 
"gyaa"rú"ített 

éves beszámoló eredménYkimutatása (Adatokezeríorintban,)

].. Értékesítés nettó árbevétele

A. Összes bevétel (L+-2+3+4)

6. Személyi jellegű ráíordítások

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Nyomtatva: 2018.05.29 13.07.35
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír atapon nem küldhető be!

4. Pénzügyi műveletek
bevételei



Á* l e kettős könvwitelt vezető egyéb ,rglyezl€t egy_sz_erűsített 
l

ffi | aves bószámolója és köZhasznúsági melléklet 
I rx_s+z

W I z0!7. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

n, 
"gy"r"rűsített 

éves beszámOló eredménYkimUtatáSa 2. (Adatokezerforintban,)

C. Az Európai Unió strukturális
alaniaiból, íllewe a kohéziós
ntarinot nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költséq,
vetéséből üagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származő támogatás

az

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.

Ny.v.;2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető be!

valIall(ozasl tevekenyseg usszeseíl

előző év tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítese

tárgyév

Tájékoztató adatok
,rllll

A. Központi költségvetési
támogatás 432l 5 987 4g21,| 5 98:

ebből:
- normatív támogatas

B. Helvi önkormánvzati
költséóvetési támogatás

ebből:
- normatív támogatás

Lo4 75 L04 7a

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok



Á.* lR kettős könwvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

ffi | aves bószámolója és közhasznúsági melléklet l pr_s+z
hídEill l lHu$l '
1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

etÉse az iíjúsag rÉszÉre, a
folyóirat kiadása.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1,1 Név: Szervezet

lrányítószám:

közterület neve:

líányítószám:

közterület neve:

EEEE Település:

ilmn Telepütés:

Házszám:

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Házszám: t-r uépcsőház:|-] Emelet: rl|-j

1.3 Bejegyző í Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszervezet")

1.5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

t.6 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Emeleü E---l

Közterület jellege:

ömbölLászló

0l0 0 3 1 t

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezé.u,

kótött éVes támogatási szeíződés

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

3.2Közhasznútevékenységhezkapcsolódóközfeladat,jogszabályhely:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.29 13.07.35
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A kettős könywitelt vezető egyjb szervezet eg,y_szerűsített 

I

éves bószámolója és kÖihasznúsági melléklet l px_s+z

2017, év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Ad atok e zer f o ri ntb an.)

5,1 Cél szerinti juttatas megnevezése tlozo eV Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése tlozo eV Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Élőző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6, Vezető tisztségvisetőknek nyújtott juttatás

6.1 TisZtSég Előző év (l) Tárgyév (2)

e!nöki tiszte!etdíj 440 440

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

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
iuttatás (mindósszesen): 440 44o

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.29 13.07.35
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A kettős könywitelt vezető egyíb szervezet eg.y.szerűsített 
l

éves beszámolója és köihasznúsági melléklet l pN_s+z

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú iogátlás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok e ze r f ori ntb an.)

Alapadatok Előző év (l) rárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 7 592 9 238

ebből:

C. A szemétvi iövedelemadó meghatározott_részének az
;ái';ó íeiióákölééé izeri nti íet hásználásáról szól ó
Íggo,evi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg

Lo4 75

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogatás

G, Korrigált bevétel [B,(c+D+E+F)] 7 488 9 163

H. Összes ráfordítás (kiadás) 7 70o 8 285

l. Ebből személyi jellegú ráfordítás 3 884 5 058

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 7 335 8 285

K. Tárgyévi eredmény -108 953

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséq et v éqző'szernélyek száma
ía közéritekú önkéntes tevékénységről szóló
2oos. evi LxXxVlll. törvénynek megfelelóen)

21- 21-

E rőíor rás ellátottság m utatói Mutató teljesíése

lgen Nem

EcN. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1,000.000, , Ft] B D
EcN. 32, § (4) b) [K7+K2>=0] a n
Ectv. 32. § (l) c) Kl 1+ 12 -A7,A2)/(H 7+H2)>=g,251 a D

T ársad atm i tám ogatottság m utatói Mutató teíesítése

EcN, 32, § (5) a) KCL+C2)/(GL+G2) >=0,02] ! a
EcN, 32. § (5) b) [(JL+J2)/(HL+H2)>=Q,51 x !
EctV. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 fő] a n

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.29 13.07.35



A kettős könywitelt vezető egylb szervezet eg.yszerűsített
éves b"eszámolója és kÖihasznúsági melléklet

20t7. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Honvédelmi Minisztérium

m

Támogatás forrása:

önkormányzatiköltségvetés t]

!
!

2oL7 .oL,0L-2oL7 .L2.3t,

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

Tárgyévben fethasznált összeg részIetezése jogcímenként:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

rálata és eli,smerése, a Társat

rudonrányos *onroá§j§ok ;,i;ö;rdá,rá-i díjak.adcmányol,ásatr,,a T.9:1i:T*Tj:jI-J:::s,.iii,}s*,1
;#-:r# #Ö§*]|ór#;;rl,**irr"nitá"zésére, valarirint eg}en nrnrodési célokra t€rüit íelha§Ználásra"

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

áh íórunrolt, vitaüléselü k!ubdéliltingk re§dézése, 5za6ma! Targyu lulyulrar 5íÉ]ltf,§élE,DE En

ány círrrü fotyóirat}, nreiy aora. éuot a.rvl*gyar F{ailludatwányi Ti{rsasag ás az MTA l_iadrudonrányi

közös folyólrataként i-i;;i;;s, ;.r*ry#s"l tuoo131ryijlT:Fjji:j*":91:*:}íl*:,{i*:íl3,:*
"-l!§-r*r§*ir;Üi"1,ffiHÖ;Ö;-k"ii{rii iierteft íenn, együmnüliödik áz állarrri és társad*Irui §z€rvekl€l, a

;yar Tudonrány., nxajánffi;i; il-"édltenr *gyÉt lelkarolÖ, $alÉrnint a hesgnló cétú És szerePkórü

zerkeszíése és

*r ényelckel, szervezeleld(e! és egyesü letekl(el,

Nyomtatva: 2018.05.29 13.07.35
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető be!

központi költségvetés



A kettő s kö nywitelt vezet ő _egyjb szerv_ezet e g_ yszerűsített
éves bószámolója és kÖihasznúsági melléklet

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Honvéde!mi Minisztérium

m

!
Támogatas forrása: !

!

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

visszatérítendő !
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogatás tárgyévi íethasznáIásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

,elislnerése, aTársa

nak lud6n]á,y"* ,*unÜ*;ádk;liil;ie-.r-q"ial,r anományozrl--t* *:,:l'_"_:*H_'*róJ:::;'**::::*#
§|1l"1r'#:-Tffiffi,Tru,&"e- ;H;ffiilil;'é-áiÁ-oÁ*n lnt *g].eb *rkroesi céiakrá t€rült íelhasználásra-

tése.És kiadi

ány cínrtl f*tyóirar}, *rery áre. é*Ót a rrt*Eyar l-taotuoo::T[:*;1Tp_:_-,^T,j!';}j*:l11-ff"ffiIiadt§domanY ölmu Isl}glratJ' lIlElY éUD' EYlvl B Íris'J* 
íiraunr* *ÉnrerÉse érdelcÉE.en níjaltat atapít ás;Üd iö;ös íolyói raraként 1 

elán l r nreg._ A TársaTqilf ":5IT
il orta, páyiázatokat r,iráil.-r<-pr.J*iór"í+it xi és tá íenn, egYünnrütcödikaz áIlalrri és tarsada|mi szervekkel' a

agyar Tudonrányos nr"jiiriffi-i * rron"eall*ni tigyEt relkaioló, valamint a, haspnló cétú és szerepkörü

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05,29 13.07.35

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
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A kettős könywitelt vezető_egyjb szervezet eg_y_szerűsített 
l

éves bószámolója és kÖihasznúsági melléklet l pr<_s+z

20t7. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Vezérkar Hadtudományi Alapítvány

m

Támogatás forrása:

önkormányzatiköltségvetés l
n
!

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogatás tárgyévi íethasználásának szöveges bemutatása:

;T,Íiii#i#iiíi'li'if*-ságtlk elisnreres*rcei,t ni;al, no***ny*.á.i*i." n*911o.9,1ánY íolYóir*r etöállításával

i*tato§ §y§nrílai és p65tá}töltségek részbeni fedez'ésére, vÉlő§lint eg}eu molrriaási célokra kerÜtt felhasznál,ásra

AzüzletiévbenvégzettÍőbbtevékenységekésprogramokbemutatása

i_se 
és ki,adása

nrány cínrü íolyóirat}, ni*iy tors. €uöt a_nlaEyar Hádtudonlányi Társaság és az MTA HadlüdQnrányi

la közös fo|yóiratakén, i--fini;;6:;.ÜTss t ÚíTini.jl]*jrjj11T?T:!*1§ff:_{ffilíil?j:*-"i§ffir§JJ;;Í-Jjfifr 
Öffijiáiáíiiiiixr és tá íenn, egyiinrrrükódiköz állalrri és társadal*ti szervekke!, a

;yar Tudonrányas *ujJmffi;i;;;;;-édLtenr ugyÉt telkarolÓ, vatarnint a hasonló eélú És sEBíePkörü

m Ényekkel, sz Brvezeteld(el és egyesü l etekicél,

Nyomtatva: 2018.05.29 13.07.35
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

központi költségvetés



A kettős könywitelt vezető_egyjb szerv_ezet egyszerűsített-- 
éves b"eszámolója és kóihasznúsági melléklet

2017. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti

Magyar Tudományos Akadémia

m

Támogatás forrása:

önkormányzatiköltségvetés !
n
n

20 L7 .o L.oL-zoL7 .L2.3t.

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként:

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

sztsl etdíi, Ffl vázat9 t ! ír,ílíe és 
.el 

ismeré§g! a T ar§a§a$

Bát( tudományos munkásságuk elisnrerésexénirílai *aom*nyoűda}, a Hadtudomány íolyóirat el6állirá§ával

iolatos nyonrdai és postalctiltségetc részlreni teoez'{á§ér§, salanlint egfán nrrxadési céiCIlrra l€rÜlt Íelha§ználásra

iÍ,ffi§i*rTíHfi§r"j,i§i:=-T:ifi;i::H#ilú;vr; @"oán,anyi i"eiu.,.tb e* az MTAltadtudonránYi

rusága t<özós folyóirfi*káái-i*Énix neg._n táÖÉág-a tuoamiinyoámunka el-ismerése érdekÉhen díjalmt alaPÍt ás

ccl*. páyáz*toxat rrirofr"Ö;ÖF;á"li,i.;::.eli:i]::j9yi.TlTlT3il*fjffirt; itrX1*l]l§u-erv€*(el' 
a

tése és kiadása
Erunlolr" vitamések, klubdélutánok rendezést ,. l___ _. +j____{ _ *_, ^_ rt?Á ."...ff,..nnrÉnvi

-jrii?f;Tlfr#ö;'#.t ffiffi;';ffiér;i;;; ugiá-f-lúu"ló, valámi*t a, trasonló eélú és szerePkörd

rtám ényekrel, iz erveletekkel és egyesü letekl<el,

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.29 13.07.35

központi költségvetés



dfihfiffi
bdbdl

W
A kettős könywitelt vezető_egyíb szervezet eg_y_szerűsített 

l

éves b"eszámotója és köáhasznúsági melléklet l pr_s+z

20L7. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia

Támogatás forrása:

központi költségvetés B
önkormányzati költségvetés I
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 20L7 .0L.OL-2018,01.31.

Támogatási összeg: 560 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 73 590

- tárgyévben felhasznált összeg: 73 590

- tárgyévben folyósított összeg;

Támogatas típusa:

lar
I visszatérítendő i] vissza nem térítendő m
gyévben felhasznátt összeg részletezése jogcímenként;

Személyi 73 590

Dologi

Felhalmozási

összesen: 73 590

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

iúo*rá"fi" i",,n"ú="*§iin -li*,ir.reiékénf díiak *nonrányozásatro a l-iadtudOnrány folyóirat.elóálírásával
o= nyon,áai és postaxóÜségek részlleni íedez-ésére, valamint eg$éu nrrrtirlési cálokra keriilt fell'la§zlráI,ásra

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

ése.Szakm*i

szervezeteld(el és egyesületél(kÉl,

raí §zÉrks§ztése és ki,adása

i,uJooraof*rnin toiyeiái, niáiy]iors, éuot a nlagyar Hadludományi Társasag és az MTA }iödrudonránYl

,núgrköios roryeiiat§jÁil*ltinlxin*g".qreroáág a tudomány*émunxa,elismerése érdekÉhen d'Íjakat alaPÍr ás

oda,}íilyiiratox*i r,iroet. Ü*p..*i*t*x"iepit ri és uit íenn, együnnrüködikáz áIlarrri ás társad*lrni szervekkel, *

1yariuaánrányos er1poÉmiái*r, a honvád]elenr ügyÉt felkarcló, va|anrint a hasgnló célti és szerePkórÜ

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatvai 2018.05,29 t3.07.35
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kettős könywitelt vezető egyéb sze_rv_ez_et egysz,erűsített 
l

éves bószámolója és köihasznúsági melléklet l px_s+z

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

csatolt mel!ékletek

P K-3 42 -0 1 Könyw izs g óló í j ele nté s

PK-342-02 Szöveges beszómoló

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva: n
Eredetivelrendelkezik: !
Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: n
Mellékletcsatolva: n
Eredetivelrendelkezík: !

Mell&letcsanlva: !
Eredetivelrendelkezik: !
Mellékletcsatolva: m
Ereiletivel rendelkezik: m

Mellékletcsatolva: !
Eredetivelrenilelkezik: l

PK-342-04 Jelenléti ív

P K-342 -0 5 Meghatalmazás

PK-342-06 Egyéb

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva; 201'8.05.29 13.07.35


