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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1. A szervezet bemutatása 

1.1. Általános adatok 

A szervezet neve: Hódmezővásárhelyi Rádió Klub 

A szervezet alakulásának időpontja: 1996. 

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs.u. 70. 

Cégbírósági bejegyzés száma és kelte: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság 
Pk.60.200/1996/3 nyt. 1190 

Alaptőke: 0 Ft 

A szervezet időtartama: határozatlan 

Üzleti év: megegyezik a naptári évvel 

Auditor cég neve, címe: a szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett 

Könyvviteli szolgáltatást igénybe veszi:  Jankó Zoltán ev. 
6800 Hódmezővásárhely, Nyizsnyai G.u. 5. 
32324299, 66168845-1-26 

A szervezet képviseletére jogosult személy(ek): 
A képviseletre jogosult személy(ek) lakcíme: 
A képviseletre jogosult személy(ek) beosztása: 
 

Hegyi Loránd 
6800 Hódmezővásárhely, Árendás u. 7. 
klubelnök 

A beszámolóhoz kapcsolódó internetes elérhetőség: http://ha8kcs.ham.hu/ 

A beszámoló megtekintésének helye: 6800 Hódmezővásárhely, Árendás u. 7. 
illetve a klub honlapján 

Bankszámlaszám: 12068009-00125882-00100005 Raiffeisen 

Bank Zrt. 

staisztikai számjel: 18458240 8551 521 06 

Elérhetőség email-ben:  hmvh.radioklub@gmail.com 

Elérhetőség telefonon (klubelnök): 36-20-4782868 

 

 1.2. Tevékenységi kör  

A rádió amatőrök, a műszaki-technikai érdeklődésű egyének összefogása a működési területén, a 

rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, a rádiós- technikai és számítástechnikai kultúra 

terjesztése.  
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A Hódmezővásárhelyi Rádió Klub 1996-os megalakulása óta folyamatosan az alapító okiratának 

megfelelő tevékenységet végzi. 

A rádió amatőr mozgalom támogatásának érdekében igyekszik a fiatalok figyelmét felhívni nem 

csak a rádió berendezések használatára, hanem a rádió berendezések használatához szükséges 

eszközök készítésére. 

Fontos, hogy a rádió berendezéshez kapcsolódó eszközök (antennák, tápegységek, számítógép-

adapterek) minősége és azok használhatósága minden körülmények között megfelelő legyen. 

A Hódmezővásárhelyi Rádió Klub fennállása során már több, rádióamatőr vizsgára felkészítő 

tanfolyamot tartott. A rádió amatőr adóengedélyt csakis az NMHH (Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság hivatala) vizsgabizonyítványának birtokában lehet kérelmezni. A vizsga 

felkészítés legalább 36 órás tanfolyamon sajátítható el alapfokon. Mindez mellett önálló tanulásra 

és gyakorlásra van szükség. A vizsga felkészítő tanfolyamokat tapasztalt, jól képzett klubtagjaink 

tartják szabadidejükben, önkéntesen. 2015. szeptemberében új tanfolyamot indított, amely új 

klubtagokat is hozott. 

Klubunk tevékenyen részt vesz a magyar tájvédelmi körzeteket és nemzeti parkokat népszerűsítő 

mozgalomban (HAFF – Hungarian Flora Fauna Award), valamint a Magyar Rádióamatőr 

Szövetség (MRASZ) Rádióamatőr Készenléti Szolgálatának (RKSZ) szervezésében. Esetleges 

veszélyhelyzetben felépülő civil híradó hálózat szervezése azért fontos, mert a hivatalos 

szolgálatok sérülhetnek, vagy túlterheltté válhatnak nagy kiterjedésű természeti katasztrófák 

esetén.  

Szükséghelyzeti rádiózásban igen fontos, hogy minden eszköz kiépített hálózattól 

(villamosenergia, internet, telefon, GSM)  függetlenül tudjon működni Ennek érdekében a 

Hódmezővásárhelyi Rádió Klub tanfolyamokat szervez, antenna-mérési bemutatókat, 

gyakorlatokat tart. 

 

1.3. 2015. évi eredményeink: 

Klubunk tevékenyen részt vesz a magyar tájvédelmi körzeteket és nemzeti parkokat népszerűsítő 

mozgalomban (HAFF – Hungarian Flora Fauna Award), valamint a Magyar Rádióamatőr 

Szövetség (MRASZ) Rádióamatőr Készenléti Szolgálatának (RKSZ) szervezésében. Esetleges 

veszélyhelyzetben felépülő CIVIL HIRADÓ HÁLÓZAT szervezése azért fontos, mert a 
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hivatalos szolgálatok sérülhetnek, vagy túlterheltté válhatnak nagy kiterjedésű természeti 

KATASZTRÓFÁK esetén. 

Szükséghelyzeti rádiózásban igen fontos, hogy minden eszköz kiépített hálózattól 

(villamosenergia, internet, telefon, GSM)  függetlenül tudjon működni Ennek érdekében a 

Hódmezővásárhelyi Rádió Klub tanfolyamokat szervez, antenna-mérési bemutatókat, 

gyakorlatokat tart. 

2015. tavaszán 2 foglalkozás alatt oszcilloszkóp adaptert építettünk, mellyel a fiatalok 

érdeklődését kívántuk a klub felé nyitni. 

2015 szeptemberében elindítottuk a RÁDIÓAMATŐR VIZSGÁRA felkészítő 

TANFOLYAMunkat 7 fővel,  mely a klubnak ÚJ KLUBTAGOKat is hozott. A tanfolyamon a 

klubtagok TÁRSADALMI MUNKÁban tartják az előadásokat (műszaki, forgalmazási, jogi és 

biztonságtechnikai témakörökben). 

Hungarian Fly kerékpárklub terepversenyein több éve a híradó hálózat biztosítását több kitelepült 

üzemmódú rádió-állomással biztosítjuk, folyamatos KAPCSOLATTARTÁS miatt minden évben 

klubunkat keresik meg. 

Berényi Géza klubtagunk (HA8DD) rendszeres foglalkozást tart általános iskolás korúak számára, 

folyamatosan a szegedi Agórában. A szegedi Alsóvárosi iskolából 7, Hódmezővásárhelyről 6 

gyermek, és a klubból 3 felnőtt részvételével 3 napos, 18 programból álló Kunfehértói 

TÁBOROZÁSON vettek részt, ahol a gyerekek kipróbálhatták a rádiózást, iránymérést, 

forrasztást, éjszakai programokkal színesítve. 

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban a tavaszi gyereknap alkalmával, összesen több mint 

100 pörgettyűt és sípot készítettek a megjelent gyerekek. Mellette egy rádióállomást is 

működtettünk ahol bemutattok a rádióamatőr mozgalmat. 

Nyári napközis TÁBORBAN 4 foglalkozást tartott klubtagunk a gyerekeknek ahol apró játékokat 

készítettek. 

Decemberben a szokásos KLUBÖSSZETARTÁS során óév-búcsúztató bulit tartottunk, ahol a 

klubtagok családtagjaikkal vettek részt a szakmai és társasági beszélgetésekben. 

Honlapunkon megtekinthető Kővágó Zsolt klubtagunk (HA8FY) gyönyörű diplomái, melyeket a 

HAFF mozgalomban szerzett. 
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Több hódmezővásárhelyi középiskola fizika-szertári eszközök (műszerek, szivattyúk, szemléltető-

eszközök) javítását végezzük együttműködési megállapodás keretében. 

Mindezek jelentős önkéntes munkát kívánnak a nagy szakmai háttérrel rendelkező klubtagoktól. 

Sokéves tapasztalatukat a fiataloknak közös munkával, folyamatos együtt-gondolkozással tudják 

átadni, ugyanis a rádiózás szakmai csínját-bínját csak gyakorlással, nem szakkönyvet olvasva lehet 

elsajátítani. 

 

2. A számviteli politika fő vonásai 

2.1. A számviteli politika célja 

A szervezet számviteli politikája, hogy  biztosítsa a szervezet valós vagyoni, jövedelmezőségi és 

pénzügyi helyzetének bemutatását, biztosítja a szervezet éves beszámolójával szembeni fő 

követelmények teljesíthetőségét, figyelembe veszi egyrészt a törvényben rögzített számviteli 

alapelveket, értékelési eljárásokat és módszereket, másrészt a szervezet működésének és 

gazdálkodásának sajátosságait. 

2.2. A beszámoló típusa, a könyvvezetés rendszere és módja 

A szervezet beszámolója: egyszerűsített éves beszámoló, könyvvezetése pénzforgalmi szemléletű. 

A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés határnapja a követő év május 31. 
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3. Vagyoni, pénzügyi helyzet alakulása 

A klubnak saját telephelye nincs. 

Pénzeszközök: 
 

 
 

Pénzeszközök záró állománya  
összeg 

Bankszámla   250.921,- Ft 
Pénztár.  49.885,- Ft 
Összes pénzeszköz   300.806,- Ft 

 
 
A Klub mérlegének főösszege 2015. december 31-én 514 ezer Ft volt. Ez 74 ezer Ft-os 

csökkenést  jelent a bázis évhez képest.  

 

Tárgyi eszköz növekedés: 

Áramfejlesztő beszerzés 

Bruttó érték: 187 ezer Ft. 

Elszámolt értékcsökkenés:  62 ezer Ft. 

Nettó érték: 125 ezer Ft. 

 

2014-ben beszerzett Rádió adó-vevőre elszámolt értékcsökkenés: 86 ezer Ft. 

Pénztár Bank
nyitó egyenleg, 2015.01.01 227 780 nyitó egyenleg, 20 15.01.01 185 248
tagdíjbefizetés 44 000 tagdíjbefizetés 2 000
támogatás 21 500 kamat 88

1% NAV 24 238
MRASZ tagdíj 83 330 Pályázati támogatás 252 027

Bevételek 148 830 Bevételek 278 353
Áramfejlesztő vásárlás 186 790
áramfejlesztő beüzemelés 1 200 Telenor internet 24 616
alkatrészek vásárlása 15 560 Helyiség bérleti díj 16 400
Nyomtatvány vásárlás 505 MRASZ tagdíj klub + egyéni 109 560
postaköltség 4 230 fotókidolgozás, laminálás 16 203
hirdetési díj 23 000 NEA-2015-2016 EPER használati díja 4 000
üzemanyag aggregátorhoz 18 000 bankköltség 10 544
szerszám vásárlások 29 295 beszámoló készítés 8 000
kábel, kötözőzsineg 11 175 Rádiótechnika előfizetés 18 860
étkezés 36 970 hirdetési díj 4 498
Kiadások 326 725 Kiadások 212 681

záró egyenleg, 2015.12.31 49 885 záró egyenleg, 2015. 12.31 250 921
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II. KIEGÉSZÍTÉSEK 

Folyamatban lévő peres ügyek 

A Klubnak nincs folyamatban lévő peres ügye. 

 

II.1. A MÉRLEG KIEGÉSZÍTÉSE 
 

A mérleg össze nem hasonlítható adatot nem tartalmaz. 

1. Saját tőke változása 
A Klub alaptőkéje 0 Ft. A saját tőke elemeiben történt változások összefoglalása a következő: 

            Adatok ezer Ft-ban  

  Jegyzett 
tőke  

Jegyzett, de 
be nem 
fizetett 
tőke  Tőketartalék  

Eredmény 
tartalék  

Lekötött 
tartalék  

Mérleg 
szerinti 

eredmény  Saját tőke  
2010. december 31.  0  0  0  461  0  15  476  
2011. december 31.  0  0    476  0  -78  398  
2012. december 31.  0  0    398  0  -43  355  
2013. december 31.  0  0    354  0  136  490  
2014. december 31.  0  0    490  0  98  588  
2015. december 31.  0  0    588  0  -74  514  

2. Kötelezettségek 
A Klub  hitel- és kölcsönállománnyal nem rendelkezik. 

 

3. Mérlegen kívüli tételek 
 
A Klubnak nincsenek mérlegen kívüli tételei 

A Klub könyveiben meg nem jelenő kockázatos kötelezettségvállalások vagy egyéb 

kötelezettségek nincsenek. 
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4. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események 
 

4.1. NEA -2014 pályázat 
A NEA-MA-14-M-0724  pályázati pénz elszámolása megtörtént, és lezárásáról az 
értesítést megkaptuk. 
 

4.2. NEA -2015 pályázat 
 
A klub 2015-ben is pályázati támogatásban részesült, melynek elszámolása  2016 
áprilisban megtörtént.  

• Pályázati azonosító: NEA-MA-15-M-0866 

• A Klub 252.027 Ft támogatást kapott 

A pályázati pénzből (támogatás és önerő) az alábbi tételeket számoltuk el:  (280.030 Ft 
összköltségvetés) 
Működési költségek: 198.027 Ft támogatás + 22.003 Ft önerő = 220.030,- Ft. 

Beruházás: 54.000 Ft támogatás + 6.000 Ft önerő = 60.000,- Ft szerszám vásárlások 
(sarokcsiszoló, szkenner, stb.)  

A kiadások 2015.03. – 2016.03 között kerültek elszámolásra. 
 

4.3. NEA -2016 pályázat 
A klub a NEA-MA-16-M pályázatra benyújtott támogatási kérelmet, melynek 
sikerességéről az értesítést megkaptuk, kapott támogatás: 300.000,- Ft. Szerződéskötés és 
utalás még nem történt meg. 
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II.2. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE 
Az eredménykimutatás össze nem hasonlítható adatot nem tartalmaz.  

1. Eredmény 2015. évben: 

A klub mínusz 74 ezer  Ft eredménnyel zárta az évet. (Elszámolt amortizáció -148 ezer Ft) 

 

2. Bevételek 2015. évben: 

  
összeg 

Tagdíjbefizetésből   46.000,- Ft 
NAV 1 % bevétel  24.238,- Ft 
Látraszóló kamat (bankbetét)  88,- Ft 
Felajánlás  21.500,- Ft 
NEA Pályázati támogatás  252.027,- Ft 
átmenő tétel (MRASZ tagdíj)  83.330,- Ft 
összesen  427.183,- Ft 

 

3. Kiadások 2015. évben: 

  
összeg 

Telenor (internet)   24.616,- Ft 
Áramfejlesztő beruházás  187.990,- Ft 
Üzemanyag áramfejlesztőhöz  18.000,- Ft 
Szerszám vásárlások  29.295,- Ft 
Bankköltség  10.544,- Ft 
MRASZ tagdíj  109.560,- Ft 
Rádiótechnika előfizetés  18.860,- Ft 
bérleti díj  16.400,- Ft 
kisebb kiadások  124.141,- Ft 
összesen  539.406,- Ft 

 

3.1. Könyvelői díjak 
 

A 2015. évi beszámoló készítés összege 2016-ben kerül kifizetésre. 

 

3.2.  A vezetés díjazása  

A Klub vezetője önkéntes munkában végzi tevékenységét. 
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A Klub a vezető és a tagok részére nem nyújtott kölcsönt, nevükben nem vállalt garanciát. 

 

3.3. Alkalmazottak létszáma, bérköltsége 

A Klubnak nincs alkalmazottja. A tagok önkéntes munkáival járulnak hozzá a fenntartáshoz, bér 

vagy egyéb bérjellegű kifizetés nem történik. 

 

 

4. Klubtagok 

A Klub tagjait a befizetett tagdíj alapján tartja nyilván. 

A Klubnak 2015-re 22 tagja volt. 

 

 
Hódmezővásárhely, 2016. április 15. 

 
 

  ...............................................................  
  Hegyi Loránd 

  klubelnök 


