Közhasznúsági melléklet-2015
1. A szervezet azonosító adatai
név: Hódmezővásárhelyi Rádió Klub
székhely: Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs.u. 70
bejegyző határozat száma:
Pk.60200/1996/3, 1996.10.21
nyilvántartási szám: 1190
képviselő neve:Hegyi Loránd
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A rádió amatőrök, a műszaki-technikai érdeklődésű egyének összefogása a működési területén, a
rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, a rádiós- technikai és számítástechnikai kultúra
terjesztése.
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, számítógépadapterek) 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.
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.
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3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
4.8
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
- pályázat
•Pályázati azonosító: NEA-MA-14-M-0724/
Pályázati azonosító: NEA-MA-15-M-0866:

Előző év(2014)*

Tárgyév(2015)*

252.000 Ft

252.027 Ft

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Előző év (1)*
nem volt juttatás
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen:
nem volt juttatás

Tárgyév (2)*

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:

Előző év (1)*

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 (főben; a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.

Tárgyév (2)*

törvénynek megfelelően)
Mutató teljesítése
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Igen
Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]
Igen
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]
Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]
Igen
* Adatok ezer forintban.
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Hódmezővásárhely, 2016-04-15
…………….……….
Hegyi Loránd
klubelnök
Hódmezővásárhelyi Rádió Klub

