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I.
A közhasznú szervezet adatai

A közhasznú szervezet megnevezése: Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete
székhelye:

1048. Budapest, IV., Külső Szilágyi út 120.

adószáma:

18116416-1-41

közhasznúsági fokozatát: közhasznú
A közhasznúsági fokozat bejegyzését elrendelő bírósági végzés száma:
Fővárosi Bíróság: 11.Pk.60.871/2004/11.
A közhasznúsági fokozat bejegyzését elrendelő bírósági végzés jogerőssé válása:
2009. március 26.

II.
A közhasznú szervezet gazdálkodásával és tevékenységével kapcsolatos
adatok
a) a számviteli beszámoló
A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli
törvénynek és kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított
össze. A mérleg főösszege 102 ezer Ft, a saját tőke összege 47 ezer Ft. A részletes
kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti
eredmény-kimutatásból áll.
b) a költségvetési támogatás felhasználása
A tárgyévben 200 ezer Ft. költségvetési támogatásban részesült szervezetünk, melyből
100 ezer Ft. a központi költségvetésből, 100 ezer Ft. önkormányzati költségvetésből
érkezett. A központi költségvetésből NCA pályázat, míg az önkormányzati költségvetésből a
Bp. IV. kerület – Újpest Önkormányzatának pályázata alapján kaptunk támogatást.
Egyesületünk a kapott támogatásokat fel is használta a pályáztatókkal kötött szerződés
alapján.
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A tárgyévben az összes közhasznú tevékenység bevétele 699 ezer Ft. volt, vállalkozási
tevékenységből bevételünk nem keletkezett, mivel vállalkozási tevékenységet nem
folytatunk. Összes ráfordításunk 1.164 ezer Ft., ebből 1.046 ezer Ft anyagjellegű ráfordítás,
74 ezer Ft. személyjellegű ráfordítás, és 42 ezer Ft a tárgyi eszközök értékcsökkenési
leírása volt.
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d) a cél szerinti juttatások kimutatása
Egyesületünk nem teljesített cél szerinti kifizetéseket.
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértéke
A tárgyévben 200 ezer Ft. költségvetési támogatásban részesült szervezetünk, melyből
100 ezer Ft. a központi költségvetésből, 100 ezer Ft. önkormányzati költségvetésből
érkezett. A központi költségvetésből NCA pályázat, míg az önkormányzati költségvetésből a
Bp. IV. kerület – Újpest Önkormányzatának pályázata alapján kaptunk támogatást.
A központi költségvetésből kaptuk a SZJA-ból az adózók által felajánlott 1% -ok összegét,
amely a tárgyévben 116 ezer Ft-ot tett ki.
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összege
Egyesületünk a szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott juttatást.
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
 Tudományos tevékenység, kutatás
- 2011.04.18-20. Az OTDK Had-és Rendészettudományi Szekcióján részvétel, és a
tudományos dolgozatok támogatása;
- 2011.05.30. Dr. Dobos János Emléknap megrendezése az RTF-en, és a Dr. Dobos
János-díjak átadása;
- 2011.11.15-17. RTF. Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia értékelése,
tudományos dolgozatok támogatása, díjazása
- Folyamatos (2010.05.20.-tól) a Magyar Bűnüldöző c. tudományos-szakmai időszaki
kiadvány negyedéves rendszerességgel történő megjelentetése
 Közrend, közlekedésbiztonság védelme
 Bűnmegelőzés és áldozatvédelem
Az időskorúak, valamint a fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények
megelőzésével foglalkozó szóróanyag utónyomása, és folyamatos terjesztése
A közhasznúsági jelentést az egyesület Elnöksége és a Közgyűlés Általános és Ügyrendi
Bizottsága 2012. február 03.-i ülésén megtárgyalta, és azt a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.

Jakab György s.k.
elnök

Dr. Balázs Sándor s.k.
a bizottság elnöke

A közhasznúsági jelentés adatai a könyvelés adataival megegyeznek.
Beke Ágnes s.k.
könyvelő
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ZÁRADÉK:
A közhasznúsági jelentést a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete
2012. február 25.-i Közgyűlése elfogadta.
( Határozat száma: II/2012. (II.22) KGY. határozat)

Jakab György s.k.
elnök

Bohnert Tibor s.k.
a bizottság elnöke

Beke Ágnes s.k.
könyvelő

