Közhasznúsági melléklet1. 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.
Az utánpótlás érdekében szakköri keretekben, péntek délutánonként, foglalkozásokat tartunk.
Ahol a szabad idejükben a

12-18 év közötti fiatalok megismerkednek a rádióelektronika

alapjaival. önállóan készítenek – korosztályuknak megfelelő – elektronikus készülékeket.
Megtanulják a rövidhullámú adóberendezés kezelését és a rádió összeköttetések létestését.
A rádió klub rendszeresen részt vesz a veszélyhelyzetben működésbe lépő, híradóhálózat
gyakorlatain. . Mindezek mellett több, hódmezővásárhelyi középiskola fizika szertári eszközeinek
a felújításába is belekezdtünk. Így megjavítottunk többek között: Hygens óra szerkezetet,
mérőműszereket, villanymotor modelleket, inga szerkezeteket. stb. A klubtagjaink számára, havi
rendszerességgel továbbképzéseket, bemutatókat tartunk az új fejlesztéseinkről.
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
NEA-2013- pályázat
•Pályázati azonosító: NEA-MA-13-M-0970:

Előző év(2012)*

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

Tárgyév(2013)*
250.000 Ft

Tárgyév (2)*

összesen:
nem volt juttatás
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

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.
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.

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
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Hódmezővásárhely, 2014-07-02

Hegyi Loránd
klubelnök
Hódmezővásárhelyi Rádió Klub

