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1. Az egyesület bemutatása 

Elnevezése: Budapesti Polgárőr Szövetség 

Fővárosi Bíróság végzési száma: 0100/Pk.61176/1993. 

Nyilvántartási száma: 01-02-0005573 

Székhelye: 1145. Budapest, Laky Adolf utca 36. 

Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet 

 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 
A BPSZ 1993.-ban alakult. Létrehozásának célja a közcélú és közhasznú tevékenységek 
folytatása, így különösen: a lakosság élet- és vagyonbiztonságát szolgáló bűnmegelőzési és 
áldozatvédelmi; közrend-, köz- és közlekedésbiztonsági; személy-, vagyon-, természet- és 
környezetvédelmi; önkéntes tűzoltási, műszaki és személyi mentési, katasztrófavédelmi és –
elhárítási tevékenységek támogatása, elősegítése, végzése önkéntes társadalmi munkában. 
 
Az egyesület tevékenységi köre 9499 - M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. 
 

1.2. Telephelyek, fióktelepek 
A Budapesti Polgárőrség a beszámolási időszakban a közcélú és közhasznú tevékenységen 
kívül vállalkozási médiareklám tevékenységet folytatott, telephellyel rendelkezik, amelynek 
címe: 1148. Budapest, Bolgárkertész utca 5. 
 

1.3. Beszámoló nyilvánossága 
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a 
jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a BPSZ tagegyesületei, támogatói számára a 
telephelyen megtekinthetőek, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot 
készíthetnek. 
 

1.4. Beszámoló szakmai háttere 
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott mérlegképes 
könyvelői képesítéssel bíró személy, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett 
könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító 
engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. 
A beszámoló elkészítéséért felelős személy: 
 neve: Bakonyi Beatrix 
 regisztrálási száma: 200134 
 

1.5. A tevékenység folytatása 
A Budapesti Polgárőrség mint polgárőr tevékenységet végző szervezet a Covid-19 járvány 
során lehetőségeihez mérten folyamatosan jelen volt segítve a hatóságok munkáit (pl.: 
szigorítások betartásának ellenőrzése, fokozott járőrözés, stb.). A Szövetség a belátható 
jövőben is fenn tudja tartani a működését. 
 
2. A számviteli politika alkalmazása 
A szervezet számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 479/2016. (XII. 28.) 
Kormányrendelet és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság 
egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján e rendeletben foglaltak 
figyelembe vételével alkalmazza. 
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2.1. A könyvvezetés módja 
A BPSZ könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A 
számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása a 
beszámoló elkészítéséért felelős személy feladata. 
 

2.2. Könyvvezetés pénzneme 
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés 
hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. 
 

2.3. Könyvvizsgálat 
A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, 
sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek 
alátámasztva. 
 

2.4. Alkalmazott számviteli szabályok 
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások, valamint az egyéb szervezetek 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 
Kormányrendelet szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó 
körülmény nem merült fel. 
 

2.5. Beszámoló formája és típusa 
A Budapesti Polgárőrség a tárgyidőszakra egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolót és 
közhasznúsági mellékletet készít. 
Az eredmény megállapításának választott módja: Összköltség eljárás. 
A BPSZ a beszámolóban mind a mérleget, mind az eredmény kimutatást ,,A” változatban 
állította össze. 
A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven 
került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg 
eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 
 

2.6. Üzleti év 
Jelen beszámoló a 2021. január 01. - 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg 
fordulónapja 2021. december 31. 
 

2.7. Mérlegkészítés időpontja 
A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott 
időpontja: tárgyévet követő év február 28. 
 

2.8. Adózási sajátosságok 

A BPSZ az általános forgalmi adónak nem alanya. Társasági adó fizetési kötelezettsége nem 
keletkezett a tárgyévben. 
 

2.9. Jelentős összegű hibák értelmezése 
Jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárásának évében, a különböző ellenőrzések 
során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - 
eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes 
összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben 
jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet 
érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő, (előjeltől 
független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év 
mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 
1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 
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A BPSZ a tárgyévben jelentős összegű hibát nem tárt fel. 

 
2.10. Devizás tételek értékelése 
Alkalmazott devizaárfolyam 
A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a 
forintért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások forintértékének 
meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos 
devizaárfolyamon történik. 
 

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása 
Értékcsökkenési leírás módja 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható 
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a 
tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) 
értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris 
leírási módszerrel) történik. 
 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó 
analitikákban - évente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi 
értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás 
elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében 
történik. 
 

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása 
A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi 
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként 
egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem 
kell. 
 

A BPSZ 2021. évben 131 712 Ft értékben szerzett be kis értékű tárgyi eszközt. 
 

Nem jelentős maradványérték 
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése 
során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke 
valószínűsíthetően nem haladja meg a beszerzési érték 10 %-át, de legfeljebb a 100 eFt-ot. 
 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor 
haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 
100 ezer Ft-ot. 
 

2.12. Értékvesztések elszámolása 
Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes 
tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 
ezer Ft-ot meghaladó különbözet. 
 

2.13. Vásárolt készletek értékelése 
A vásárolt készletek a mérlegben a tényleges bekerülési értékben jelennek meg. 
 

2.14. Leltározási szabályok 
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata 
szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik. Az eszközök és források leltározása 
az üzleti év fordulónapján kerül felvételre, mennyiségben és értékben. 
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2.15. Pénzkezelési szabályok 
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés 
szabályai a tárgyévben nem változtak. 
 

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

3.1. Összehasonlíthatóság 
A BPSZ mérlegében az adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 
 

3.2. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékének változása 
Az immateriális javak soron a 2021-es tárgyévben 850 000 Ft értékben került aktiválásra egy 
weboldal. 
 

3.2 Készletek 
A BPSZ 2021. évi készlet értéke 2 710 000 Ft, amely motoros ruházat vásárlásból származik. 
A termékek nem kerültek még kiadásra polgárőrök részére. 
 

3.3. Követelések 
A BPSZ 2021. évi követelése vevői kintlévőségekből, valamint szállítói túlfizetésből 
származó követelésből származik. 
 

3.4. Saját tőke 
Jegyzett tőke alakulása 
A BPSZ jegyzett tőkéje a tárgyévben nem változott az előző üzleti évhez képest. A Szövetség 
induló tőkével/jegyzett tőkével nem rendelkezik. 
A vállalkozás saját tőkéje az eredmény hatására növekedett. 
 

3.5. Kötelezettségek 
A Budapesti Polgárőrség szállítói és Adóhatósági kötelezettségekkel rendelkezik. 
 

3.6. Passzív időbeli elhatárolások 
A bevételek passzív időbeli elhatárolásai között a támogatások következő évre/évekre történő 
elhatárolás összegei találhatóak meg. 2021. évben ez az összeg 14 778 316 Ft. 
 
4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Összehasonlíthatóság 
A BPSZ eredménykimutatásában az adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő 
adatával. 
 
4.2. Az eredménykimutatás tagolása 
Új tételek az eredménykimutatásban 
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 
 
4.3. Bevételek 
A BPSZ bevétele támogatásokból keletkezett 2021-es évben, vállalkozási tevékenységet nem 
folytatott a szövetség a tárgyévben. Az egyesület az év folyamán több támogatási/pályázati 
program keretében is részesült támogatásban. A támogatási szerződés(ek)nek megfelelően 
került felhasználásra, valamint tovább utalásra (tag)egyesületek felé, valamint a tárgyévben 
fel nem használt összeget a következő időszakra továbbvitte az időbeli elhatárolás elvének 
megfelelően. 
A támogatások részletes bemutatást a kiegészítő melléklet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
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A BPSZ bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat. 

Bevétel megnevezése Előző év Tárgyév 
e Ft e Ft 

Árbevétel 1 388 0 
Aktivált saját teljesítményérték 0 0 
Egyéb bevételek (támogatások, tagdíj) 66 908 52 462 
ebből tagdíj: 1 846 1 942 
Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 
Bevételek összesen 68 296 52 462 

 

4.4. Ráfordítások 
A BPSZ ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat. 

Ráfordítások megnevezése Előző év Tárgyév 
e Ft e Ft 

Anyagjellegű ráfordítás 19 344 17 653 
Személyjellegű ráfordítás 4 309 5 615 
Értékcsökkenési leírás 6 125 2 049 
Egyéb ráfordítások 38 484 26 823 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 2 
Ráfordítások összesen 68 263 52 142 

 

4.5. Eredmény 
2021. évben a közhasznú eredményből származó tárgyévi eredménye pozitív előjellel:  
320 000 Ft 
A vállalkozási tevékenységből származó tárgyévi eredménye: 0 Ft. 
 
Osztalék fizetés az egyesület nonprofit jellegéből adódóan nem történik. 
 

5. Tájékoztató adatok 
5.1. Bér- és létszámadatok 
A BPSZ 2021. üzleti év során 2 főt alkalmazott, amelyből 1 fő munkavállaló 
közfoglalkoztatott státuszban lévő munkavállaló, valamint jövedelem kifizetés az elnökségi és 
FEB tagok közül az gazdasági-ügyviteli alelnök részére történt. A személyi jellegű 
kifizetések között a polgárőr akciókkal/rendezvényekkel kapcsolatos élelmezések összege 
szerepel. 
 

5.2. Környezetvédelem 
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 
A tevékenység jellegéből adódóan a BPSZ nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a 
tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők. 
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1. számú melléklet 

 
Támogatás(ok) bemutatása 

 
 

Támogatási program elnevezése: Személyi jövedelemadó 1% 

Támogató megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Támogatás forrása*: 

központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.01.01. – 2021.12.31. 

Támogatási összeg: 27 065 Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 27 065 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 27 065 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 0 Ft 

Támogatás típusa*: visszatérítendő                vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi: 0 Ft 

Dologi: 27 065 Ft 

Felhalmozási: 0 Ft 

Összesen: Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A Szövetség a tárgyévben a felajánlott SZJA 1% támogatás összegét formaruházatra és a 30 
éves jubileum alkalmából matrica és logó tervezésre használta fel. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

 

* megfelelő aláhúzandó 
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Támogatási program elnevezése: Közfoglalkoztatás támogatása 

Támogató megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala 

Támogatás forrása*: 

központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.03.22. – 2022.02.28.. 

Támogatási összeg: 1 384 763 Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 1 107 863 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 107 863 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 0 Ft 

Támogatás típusa*: visszatérítendő                vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi: 1 107 863 Ft 

Dologi: 0 Ft 

Felhalmozási: 0 Ft 

Összesen: 1 107 863 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A Szövetség a tárgyévben 1 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásra pályázott és nyert el 
támogatást. 
 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

 

* megfelelő aláhúzandó 
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Támogatási program elnevezése: OBB 

Támogató megnevezése: Országos Rendőr-főkapitányság 

Támogatás forrása*: 

központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.02.23. – 2022.06.30. 

Támogatási összeg: 1 800 000 Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 258 411 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 800 000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 1 800 000 Ft 

Támogatás típusa*: visszatérítendő                vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi: 0 Ft 

Dologi: 0 Ft 

Felhalmozási: 1 800 000 Ft 

Összesen: 1 800 000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatás összegét a polgárőrség a járőrszolgálatok támogatása érdekében kapta meg 
céltámogatásként segédmotorok beszerzésére. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

 

* megfelelő aláhúzandó 
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Támogatási program elnevezése: Cégautóadó 

Támogató megnevezése: Országos Polgárőr Szövetség 

Támogatás forrása*: 

központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.01.01. – 2021.12.31. 

Támogatási összeg: 132 000 Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 132 000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 132 000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 132 000 Ft 

Támogatás típusa*: visszatérítendő                vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi: 132 000 Ft 

Dologi: 0 Ft 

Felhalmozási: 0 Ft 

Összesen: 132 000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatás összegét célzottan a BPSZ tulajdonában lévő gépjárművek cégautóadó 
kötelezettségeire igényelte és kapta meg a Szövetség. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

 

* megfelelő aláhúzandó 
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* megfelelő aláhúzandó 

 

Támogatási program elnevezése: G-122/2021. 

Támogató megnevezése: Országos Polgárőr Szövetség 

Támogatás forrása*: 

központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.01.01. – 2021.02.15. 

Támogatási összeg: 38 500 000 Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 38 500 000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 35 964 572 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 38 000 000 Ft 

Támogatás típusa*: visszatérítendő                vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi: 0 Ft 

Dologi:*(tovább utalt összeget is tartalmazza) 35 883 292 Ft 

Felhalmozási: 81 280 Ft 

Összesen: 35 964 572 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a Szövetség a tagegyesületeinek adja tovább pályázati úton, illetve a támogatási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatás egy részét saját működési költségeinek 
fedezésre használhatja fel. 
A tárgyévben a támogatást működési kiadásokra (ügyviteli-, irodával kapcsolatos kiadásokra, 
központi ügyelet költségére, rádió licence díjra, gépkocsikkal kapcsolatos kiadásokra, mint pl 
KGFB díjra, stb), valamint GPS eszközökre és azok működési kiadásaira használta fel a BPSZ. 
Ezen támogatáson belül költségtérítés támogatásban is részesült a Szövetség, amely 
tagegyesületek részére kerültek továbbadásra. 
A fenti támogatási összegek tartalmazzák az egyesületek részére továbbutalt összeget is. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
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Támogatási program elnevezése: KTI-OPSZ/7/2021. 

Támogató megnevezése: Országos Polgárőr Szövetség 

Támogatás forrása*: 

központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.01.30. – 2021.09.30. 

Támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 292 055 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 000 000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 1 000 000 Ft 

Támogatás típusa*: visszatérítendő                vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi: 0 Ft 

Dologi: 150 0000 Ft 

Felhalmozási: 850 000 Ft 

Összesen: 1 000 000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatás összegét a ,,Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos programelemek megvalósításra” 
című pályázat útján nyerte el a Szövetség, amelyet célzottan céltámogatásként weboldal 
készítésre és adminisztrációs kiadásokra használta fel a tárgyévben. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

 

* megfelelő aláhúzandó 
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Támogatási program elnevezése: KTI-OPSZ/20/2021. 

Támogató megnevezése: Országos Polgárőr Szövetség 

Támogatás forrása*: 

központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.01.30. – 2021.10.30. 

Támogatási összeg: 659 000 Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 659 000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 659 000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 659 000 Ft 

Támogatás típusa*: visszatérítendő                vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi: 0 Ft 

Dologi: 659 000 Ft 

Felhalmozási: 0 Ft 

Összesen: 659 000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatás összegét a ,,Polgárőr vezetők közlekedésbiztonsági képzése” című pályázat útján 
nyerte el a Szövetség, amelyet célzottan céltámogatásként interaktív KRESZ könyvekre, KTI 
képzésekkel kapcsolatos kiadásokra használta fel a tárgyévben. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

 

* megfelelő aláhúzandó 
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Támogatási program elnevezése: KTI-OPSZ/27/2021. 

Támogató megnevezése: Országos Polgárőr Szövetség 

Támogatás forrása*: 

központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.01.30. – 2021.10.30. 

Támogatási összeg: 575 000 Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 575 000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 575 000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 575 000 Ft 

Támogatás típusa*: visszatérítendő                vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi: 0 Ft 

Dologi: 575 000 Ft 

Felhalmozási: 0 Ft 

Összesen: 575 000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatás összege az Egy iskola, egy polgárőr mozgalom keretén belül - ,,Apró polgárőr 
program” című pályázat útján nyerte el a Szövetség, amelyet célzottan céltámogatásként apró 
polgárőr felszerelések beszerzésére használta fel a tárgyévben. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

 

* megfelelő aláhúzandó 
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Támogatási program elnevezése: G-82/2021. 

Támogató megnevezése: Országos Polgárőr Szövetség 

Támogatás forrása*: 

központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.01.01. – 2021.02.15. 

Támogatási összeg: 500 000 Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 500 000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 500 000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 500 000 Ft 

Támogatás típusa*: visszatérítendő                vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi: 0 Ft 

Dologi: 500 000 Ft 

Felhalmozási: 0 Ft 

Összesen: 500 000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a Szövetség polgárőr egyesületeknek adja tovább, illetve a támogatási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatás egy részét meghatározott polgárőr akciók 
(GFT) kiadásaira használhatja fel. A tárgyévi támogatás összegét internet adatkártyák 
költségeire, valamint adminisztrációs költségekre használta fel az egyesület. 
A fenti támogatási összeg tartalmazzák az egyesületek részére továbbutalt összeget is. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

 

* megfelelő aláhúzandó 
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Támogatási program elnevezése: MK OPSZ/5/2021. 

Támogató megnevezése: Országos Polgárőr Szövetség 

Támogatás forrása*: 

központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2021.01.01. -2021 12.15. 

Támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

- ebből tárgyévre jutó összeg: 711 988 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 000 000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 1 000 000 Ft 

Támogatás típusa*: visszatérítendő                vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi: 0 Ft 

Dologi: 604 005 Ft 

Felhalmozási: 395 995 Ft 

Összesen: 1 000 000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A 30. évforduló méltó módon történő megünneplésére, évfordulóval kapcsolatos kiadványok, 
emléktárgyak, jutalmakra beszerzésére biztosította az OPSZ a BPSZ részére. A Szövetség az 
évfordulóval kapcsolatos kiadásokra használta fel a támogatást. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

 

* megfelelő aláhúzandó 

 
 
 
 
 


