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Az Egyesület nem közhasznú szervezet, de kizárólag közhasznú tevékenységet folytat,
vállalkozási tevékenységet nem végez.
Az Egyesület 2017. évi tevékenységének alakulása a következő:
1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA
Támogatási bevételek
Központi költségvetésből:
Magánszemély:
Támogatás összesen
Tagdíj bevételek
Egyesület tagjaitól:
Tagdíj bevétel összesen.

171eFt
513e Ft
684 eFt
1 269e Ft
1 269e Ft

Közhasznú tevékenység bevétele:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

699 eFt

2 652 eFt

2. KIADÁSOK ALAKULÁSA
Anyagköltségek
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások költsége
Költségek összesen

550 eFt
932 eFt
52 eFt
1 534 eFt

Értékcsökkenés:

148 e ft

Ráfordítások
Egyéb ráfordítás.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2017. ÉVI TŐKEVÁLTOZÁS (növekedés)

0 eFt
1 682 eFt

970 e Ft

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK
2017 évben befolyt bevételek fedezték a közhasznú tevékenység költségeit, s a közhasznú
tevékenység pozitív eredménnyel zárta az évet.
VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Az Egyesület az adott évben befolyt bevételeit a közhasznú tevékenysége érdekében használta fel.
A tárgyévi közhasznú tevékenységből származó 970 e Ft eredményt a jövő évi közhasznú tevékenység
költségeire különítette el.
TÁMOGATÁSOK

A támogatói adományokból beérkezett összegek túlnyomó részét a szervezet
feladatellátásához szükséges működési kiadásokra fordította – 2017 évben nagyobb részt
tárgyi eszköz beszerzésre, kisebb részét anyag és anyagjellegű kiadásokra.
A költségvetésből kapott támogatással elszámolt, annak felhasználása a közhasznú
tevékenység végzésével kapcsolatban felmerült kiadások teljesítésére került felhasználásra.
A
SZERVEZET
VEZETŐ
TISZTSÁGVISELŐINEK
NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE.
Az Egyesületnek személyi jellegű ráfordítása nem volt. A szervezet vezetői a vezető
tisztségviselői munkát külön díjazás nélkül végezték 2017 évben is.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
 A rádióamatőrök és a rádióamatőr sportági versenyzők összefogása, tevékenységük
szervezése, irányítása.
 A sportban való részvétel és versenyzési tevékenység lehetőségének megteremtése.
 Versenysportban való aktív részvétel, beleértve a hazai, valamint a külföldi
helyszíneken megrendezett versenyeket is.
 Versenyek szervezése, előkészítése.
 Más civil társadalmi szervezetekkel együttműködve megteremteni a társadalom széles
rétegeinek a Tömegsportban való részvételének lehetőségét.
 A rádióamatőrök szakmai oktatása, valamint speciális műszaki műveltségi szintjének
emelése.
 Együttműködés oktatási-, valamint ifjúsági intézményekkel, szervezetekkel a fiatal
generáció, technika és a nyelvek iránti érdeklődésének felkeltése céljából.
 A klub kiemelt együttműködő partnerei közt tartja számon a Magyar Honvédséget, s
erejéhez mérten igyekszik támogatni a hadsereg ország védelmi valamit katasztrófaelhárítási tevékenységét.
 A klub hagyományőrzés céljából különösen nagy hangsúlyt helyez a katonai és a
polgári rádiózással kapcsolatos múlt megmentésére, bemutatására.
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