
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-23 14:42:27. Érkeztetési szám: EB00584854

01 Fővárosi Törvényszék

Magyar Rendészettudományi Társaság

0 1 0 2 0 0 1 1 0 9 4 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  16 .55 .38



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-742

2021. 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 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Magyar Rendészettudományi Társaság

1 0 8 9 Budapest

Diószeghy Sámuel utca

38-42

    

0 1 0 2 0 0 1 1 0 9 4

0 1 0 0 P k 6 0 6 1 7  2 0 0 4

1 8 2 5 1 9 8 8 2 4 2

Dr. Korinek László

Budapest 2 0 2 2 0 5 2 3

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  16 .55 .38



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Magyar Rendészettudományi Társaság

Adatok ezer forintban

3 601 2 834

3 601 2 834

3 601 2 834

3 391 2 714

410 3 391

2 981 -677

210 120

210 120

3 601 2 834

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  16 .55 .38



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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 Rendészettudományi Társaság

Adatok ezer forintban

4 288 1 559 4 288 1 559

596 509 596 509

3 600 800 3 600 800

4 288 1 559 4 288 1 559

4 288 1 559 4 288 1 559

1 222 2 090 1 222 2 090

85 146 85 146

0 0 0 0

1 307 2 236 1 307 2 236

1 259 1 259

2 981 -677 2 981 -677

2 981 -677 2 981 -677

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  16 .55 .38



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Magyar Rendészettudományi Társaság

Adatok ezer forintban

3 600 700 3 600 700

100 100

92 253 92 253

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  16 .55 .39



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-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Magyar Rendészettudományi Társaság

1 0 8 9 Budapest

Diószeghy Sámuel utca

38-42

    

0 1 0 0 P k 6 0 6 1 7  2 0 0 4

0 1 0 2 0 0 1 1 0 9 4

1 8 2 5 1 9 8 8 2 4 2

Dr. Korinek László

Tudományos tevékenység, rendészeti tud.konferencia

1994. évi XXXIV törvény a rendőrségről, 

rendészettel összefüggő és más kapcsolódó szakterületek

200

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  16 .55 .39



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-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Magyar Rendészettudományi Társaság

1 0 8 9 Budapest

Diószeghy Sámuel utca

38-42

    

0 1 0 0 P k 6 0 6 1 7  2 0 0 4

0 1 0 2 0 0 1 1 0 9 4

1 8 2 5 1 9 8 8 2 4 2

Dr. Korinek László

Tudományos tevékenység, rendészeti tud.konferencia

1994. évi XXXIV törvény a rendőrségről, 

rendészettel összefüggő és más kapcsolódó szakterületek

100

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  16 .55 .39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Magyar Rendészettudományi Társaság

Adatok ezer forintban

- 0 0

- 0 0

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  16 .55 .39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Magyar Rendészettudományi Társaság

Adatok ezer forintban

4 288 1 559

92 253

4 196 1 306

1 307 2 236

85 146

1 259

2 981 -677

50 50

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  16 .55 .39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 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 Rendészettudományi Társaság

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  16 .55 .39



1 

 
 

2. a. sz. melléklet 
 

Szöveges beszámoló 
Tájékoztató az egyesület gazdasági-pénzügyi helyzetéről 

 
2021.01.01-2021.12.31. 

 
 
A Társaság megalakulását az alapító tagok a 2004. május 24-én megtartott alakuló 
közgyűlésen határozták el. A Társaság budapesti székhellyel (1121 Bp., Farkasvölgyi út 
12.) alakult meg bírósági végzéssel, amely 2004. szeptember 11-én emelkedett jogerőre. A 
Társaság a Dél-Budapesti APEH Igazgatóságnál került bejelentésre 2004. október 1-én, és 
a Budapest Banknál vezetett számláját 2004. október 5-én nyitotta (bankszámlaszám: 
10100792-53963900-01000004). A 2021. év a társaság életében a 17. lezárt pénzügyi év. 
 
 

I. BEVÉTELEK 
 
 
 
Összes bevétel a 2021.01.01-12.31 közötti időszakban 1.559 eFt. 
Részletezve: 

Tagdíjak 506 eFt 
Kapott támogatások 800 eFt 
NAV SZJA 1% 253 eFt 
Összesen: 1.559 eFt 

 
 
 
Befizetett tagdíjak 506 eFt 
 
A tagdíj bevételek csökkenést mutatnak, 2021. december 31-ig 506 eFt tagdíjbefizetés 

történt, ez 90 eFt-tal, közel 15 %-kal kevesebb, mint 2020. évben. Tájékoztatásul 2020. 

évben az összes tagdíj bevétel 596 eFt volt. 

 
  

MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-42. 

 
Adószám: 18251988-2-42 

Bankszámla száma: 10100792-53963900-01000004 



2 

 
Kapott támogatások 800 eFt 
 
Az Országos Rendőr-főkapitányság 600 eFt-tal támogatta a „Pécsi Határőr Tudományos 
Közlemények XXIII. számában történő kiadását a Rendészet a rendkívüli helyzetekben – 
Húsz éves a Szent László napi konferencia” című tanulmány megjelenését. 
A támogatás felhasználása a szerződésben meghatározott feladatra megtörtént. Az 
elszámolás megküldésre került. 
 
 
Az Országos Rendőr-főkapitányság 100 eFt-tal támogatta a „Police Café” módszertani 
kézikönyv nyomdai kiadását. 
A támogatás felhasználása a szerződésben meghatározott feladatra megtörtént. Az 
elszámolás megküldésre került. 
 
 
A Baranya Megyei Önkormányzat 100 eFt-tal támogatta a 2021. június 24-én 
megrendezésre kerülő „Rendészet a rendkívüli helyzetekben – Húsz éves a Szent László 
napi konferencia” című nemzetközi tudományos konferencia programköltségeit. 
A támogatás felhasználása a szerződésben meghatározott feladatra megtörtént. Az 
elszámolás megküldésre került. 
 
 
NAV SZJA 1% felajánlások 253eFt 
 
 
A Társaság 2021. évben a magánszemélyek által felajánlott 1 % szja támogatásból 252.778 
Ft-ot utalt át a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.  
 
A Társaság a 2020. évben felajánlott 91.827 Ft 1 % szja támogatást felhasználta, 
elszámolási kötelezettségének eleget tett. 
 
 
 

II.  KIADÁSOK 
 
 
Összes kiadás a 2021.01.01-12.31 közötti időszakban 2.236 eFt volt. 
Részletezve: 

Anyagjellegű ráfordítások 2.090 eFt 
Személyi jellegű ráfordítások 146 eFt 
Összesen: 2.236 eFt 

 
  



3 

 
Dologi kiadások 2.090 eFt 
 
 
A 2021. évben a dologi kiadásokra 2.090 eFt kifizetés történt. 
 
Néhány főbb tétel: 
 

• „Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXIII. számában történő kiadása a 
Rendészet a rendkívüli helyzetekben – Húsz éves a Szent László napi konferencia” 
kötet nyomdaköltsége (600 eFt) 

• „Police Café” módszertani kézikönyv nyomdaköltsége (100 eFt) 
• Konferenciákkal, rendezvényekkel kapcsolatos kifizetések (1.250eFt) 

o „Rendészet a rendkívüli helyzetekben – Húsz éves a Szent László napi 
konferencia” repülőjegy, szállásdíj, bérleti díj 

• Bankszámlavezetéshez kapcsolódó kiadások (50 eFt), 
• Könyveléshez kapcsolódó költségek (120 eFt) 

 
 

Személyi jellegű ráfordítások 146 eFt 
 
 
Személyi jellegű kifizetés 2021-ben nem történt. A 2021. évi reprezentációs kiadások 
145.860 Ft-ot tettek ki, melyből 9.360 Ft egyéb reprezentációs kiadás és 136.500 Ft a 
2021.09 hóban megrendezésre kerülő „A nemzetközi migráció kihívásai és kezelésének 
módja hazánkban, valamint a Balkáni migrációs útvonal államaiban” című nemzetközi 
konferencia reprezentációs kiadásai. 
A 2021 évben elszámolt reprezentációs költségek után nem keletkezett elszámolandó adó- 
és járulékfizetési kötelezettség. 
 
 

III.  Mérleg adatok 
 
 
Pénzeszközök 2.834 eFt 
 
Bankszámla egyenleg 
 2021.12. 31: 2.556 eFt 
 
Pénztár egyenleg 
 2021. 12. 31: 278 eFt 
 
Rövid lejáratú kötelezettségek 120 eFt 
 
A Rövid lejáratú kötelezettségek között 120 eFt értékben Molnárné Kovács Zsuzsanna 
megbízott könyvelő számlája szerepel (2021 évi könyvelési és bérszámfejtési munkák). 
E számla 2022 év elején átutalásra került. 
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Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk: 
 
2021.05.31-én a Selejtezési bizottság 7 db tárgyi eszköz selejtezését hajtotta végre. A tárgyi 
eszközök beszerzési éve: 2005. év és 2007. év. A tárgyi eszközök elavultak, töröttek, 
működésképtelenek voltak. A selejtezésre javasolt eszközök 2021. június 3-án leadásra 
kerültek az FKF Nonfprofit Zrt elektromos és elektronikai hulladékudvarán. 
 
 

IV.  Létszámadatok 
 
 
2021.12.31-én a Társaság taglétszáma 370 fő volt. 
 
 
Budapest, 2022.02.08 
 
 
 

Jóváhagyom: 
       ………………………… 
        MRTT elnök 
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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
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1. A gazdálkodó bemutatása 

 
1.1.   Adatok 

 
 
Működési forma: 529 Egyéb egyesület 
 
A cég elnevezése: Magyar Rendészettudományi Társaság 

 
Létesítő okirat kelte: 2004.08.02 
 
Főtevékenységi kör: TEÁRO’08: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
Az Egyesület elnöke: Prof. dr. Korinek László 
 
Aláírásra jogosult: Prof. dr. Korinek László 
 
Az Egyesület székhelye: 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-42. 
 

2. A számviteli politika alkalmazása 
 

2.1 .  Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 
 

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

2.2 .  Alkalmazott számviteli szabályok 
 
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Magyar Rendészettudományi 
Társaság által kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól 
való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 
 

2.3 .  Beszámoló választott formája és típusa 
 
A Magyar Rendészettudományi Társaság a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan 
egyszerűsített éves beszámolót készít. 
Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség 
eljárás. 
A Magyar Rendészettudományi Társaság az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a 
mérleget „A” változatban állította össze. 
 
A mérleg fordulónapja: 2021. 12. 31.  
A mérlegkészítés napja: 2021. 02.06 
 

2.4 .  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: Molnárné Kovács Zsuzsanna 
  Regisztrálási száma: 168955 
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2.5 .  Jelentős összegű hibák értelmezése 

 
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a 
saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló 
eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget 
meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi 
adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 
 

2.6 .   Devizás tételek értékelése 
 
Alkalmazott devizaárfolyam 
A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és 
kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát – valamint 
bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen – a jogszabály által megengedett 
kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel – a Magyar Nemzeti Bank 
által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. 
 
Devizás értékelés változása 
A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest – a jogszabályi előírások változásainak 
hatásain túl – nem változott. 
 

2.7 .   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 analitikában – 
üzleti évenként egy alkalommal 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. 
 
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 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. 
 
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 
100EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.  
 
Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 
Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi 
változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további 
változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. 
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2.8 .  Értékvesztés elszámolása 

 
Értékvesztés elszámolására – az előző üzleti évhez hasonlóan – akkor kerül sor, ha a könyv 
szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és 
jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó 
különbözet. 
 

2.9 .   Céltartalék-képzés szabályai 
 
A Magyar Rendészettudományi Társaság Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, 
valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az 
általános szabályok szerint képez. Az Egyesület az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot 
képez az olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek 
feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a 
mérlegkészítéskor még bizonytalan. Ezen eseményekre képzett céltartalék összegének 
dokumentálását hitelt érdemlő módon végzi. 
 

2.10 .  Leltározási szabályok 
 
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest 
nem változtak. 
 

2.11 .  Pénzkezelési szabályok 
 
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírást 
szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 
 

3. Eredménykimutatás és Mérleg adatok 
 

3.1    Bevételek 
 

Összes bevétel a 2021.01.01-12.31 közötti időszakban 1.559 eFt. 
Részletezve: 
 

Tagdíjak 506 eFt 
Kapott támogatások 800 eFt 
NAV SZJA 1% 253 eFt 
Összesen: 1.559 eFt 

 
3.2    Kiadások 

 
Összes kiadás a 2021.01.01-12.31 közötti időszakban 2.236 eFt volt. 
 
Részletezve: 

Anyagjellegű ráfordítások 2.090 eFt 
Személyi jellegű ráfordítások 146 eFt 
Összesen: 2.236 eFt 

 
3.3    Pénzeszközök 2.834 eFt 

 
3.4    Rövid lejáratú kötelezettségek: 120 eFt 
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4. Tájékoztató adatok 

 
4.1.   Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái 
 

A Magyar Rendészettudományi Társaság a tárgyidőszakban vezető tisztségviselői részére 
bemutatást kívánó előleget, kölcsönt nem folyósított, ilyen visszafizetésre, és a nevükben 
garancia vállalásra nem került sor. 
 

4.2.   Könyvvizsgáló által felszámított díjak 
 

A Magyar Rendészettudományi Társaság. könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló 
által felszámított díjak bemutatása nem előírás. 
 

4.3.   Környezetvédelem, veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 
 

A tevékenység jellegéből adódóan a Magyar Rendészettudományi Társaság. nem termel, és nem 
tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok 
elenyészőek. 
 

4.4.   COVID-19 hatások 
 
A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a Magyar Rendészettudományi Társaság 
gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert 
bizonytalanságot nem jelent.  
 

4.5.   Létszámadatok 
 
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 0 fő. 
2021.12.31-én a Társaság taglétszáma 370 fő volt. 
 
 
Budapest, 2022 február 08. 
 
 
 

Jóváhagyom: 
       ………………………… 
        MRTT elnök 
  


