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BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI       .sz. példány 

   KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 
Nyt. szám:  

 
 

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI  TERVEZETE 
2015. január 01-től 2015. december 31-ig 

 

 

Áthozat a 2014. évről (egyben a 2015. január 01-i nyitóegyenleg):     109.745.- Ft 
Banki kezelésből: 109.470.- Ft 

Pénztárból (készpénz): 275.- Ft 

 
I. TERVEZETT BEVÉTELEK: 
 

1. Tagdíjakból származó bevétel (27 fő):      108.000.- Ft 
27 fő aktuális tagra számolva 

jelenleg nem számolva a korábbi tagdíj 

elmaradástesetlegesen befizetőkkel 

(az elmúlt 2 évben részben, vagy egyáltalán nem 

fizetők: 15 fő) 

tagdíj ez évi összege: 4.000.- Ft/fő 

 

2. BEOSZ várható támogatás        5.000.- Ft 
 

3. Pártolói támogatások:        20.000.- Ft 
potenciálisan 8-10 fővel számolva 

 
4. Adománygyűjtésből:       60.000.- Ft 

 
5. SZJA  1 %-os felajánlás BBKE részére:     30.000.- Ft 

A számvetés alapja: 

Az 1%-os SZJA felajánlások alakulása egyre 

csökkenő tendenciát mutat: 

 (2010-ben: 61.212.- Ft, 2011-ben: 57.177.-

Ft, 2012-ben 31.550.- Ft és 2014-ben már 

csak 13.172.- Ft.) 

Ez a tendencia, ahogy erről már korábban is 

beszéltünk, több okra vezethető vissza, többek 

között: 

� közülünk sokan már nem 

adókötelesek; 

� járadékosok adóznak ugyan, viszont 

a SZJA 1 % felajánlására nincs 

lehetőségük. 

Ezzel kapcsolatos feladat: 

az esetleges SZJA 1%-os felajánlások május 20. 

után érkeznek be a NAV-hoz, ezért a felajánlási 

lehetőségek „reklámozása” nagyon fontos. 

 
Összes tárgyévi tervezett bevétel:      223.000.- Ft 
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Megjegyzés: 

� úgy ítéljük meg, hogy a fenti bevételi összeg megalapozott; 

� a tagdíjakból befolyó összeg tervezésénél 27 fő potenciális 

tagdíj-fizetővel számoltunk, 4.000.- /FŐ tagdíjjal; 

� nem számoltunk, mert reálisan nem várható vállalkozói 

támogatás. 

Számolunk viszont támogatásra magánszemélyektől, és 

adománygyűjtésből befolyó összegre is. 

� a bevételi összeg inkább nőhet, mint csökkenhet 

(számíthatunk taglétszám növekedésre); 

Egyesületünk pártolói-támogatói köre esetleg meghaladhatja 

a tervezett 8-10 főt; 

� az SZJA 1 %-os felajánlók köre is bővülhet, különösen a 

missziókat megjárt, még mindig aktív állományból, valamint 

Egyesületünk céljainak, elért eredményeinek és törekvéseink 

különböző, és egyre bővülő számú rendezvényeken történő 

bemutatásával megnyert szimpatizánsokból. 

 

II. TERVEZETT KIADÁSOK: 
 

1. Anyagköltségek: 
- irodaszer, nyomtatványok, névjegyek, szóróanyagok  50.000.- Ft 

- Virág, koszorúk, szalagok:     40.000.- Ft 

- rendezvények helyszíni kiadásai:    10.000.- Ft 

- Hírlevél:         2.000.- Ft 

 

Anyagköltség összesen:      102.000.- Ft 
 

2. Anyagi jellegű szolgáltatások: 
- postaköltség:         2.000.- Ft 

- internet, honlap:         6.985.- Ft 

- könyvelői díj:       20.000.- Ft 

 

Anyagi jellegű szolgáltatások összesen:   28.985.- Ft 
 

3. Egyéb költségek: 
- bankköltségek:       10.000.- Ft 

- béketámogatói rendezvények:                12.000.- Ft 

 

Egyéb költségek összesen:     22.000.- Ft 
 

4. Személyi jellegű költségek:     30.000.- Ft 
 

5. BEOSZ szövetségi tagdíj:       7.695.- Ft 
 
6. Tartalék:        32.320.- Ft 

 
Kiadási előirányzat összesen:               223.000.- Ft 
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Megjegyzések: 

� az anyagköltségek növelését indokolja, hogy 

tagtársaink közül többen, de főleg az elnökség tagjai 

saját eszközeiket, irodaszereiket (papír, nyomtató) 

veszik igénybe írott anyagok elkészítéséhez, ami nem 

várható el senkitől. 

� szükségesnek tartjuk, hogy az elnök és az ügyvivő 

alelnök rendelkezzenek az Egyesületi 

hovatartozásukat reprezentáló névjegykártyával; 

� a más szervezetek meghívása alapján történő növekvő 

számú megjelenésünk különböző rendezvényeken 

felveti szolid  kivitelű, de igényes szóróanyagok 

terjesztését; 

� új elemként jelenik meg a béketámogatói 

rendezvényekre tervezett összeg, a tartalékképzés, 

valamint a személyi jellegű költségek. 

 

Utóbbinál a 2000. évi C. törvény előírásai alapján a 

következő előírások és lehetőségek vannak: 

 

Személyi jellegű egyéb kifizetések azok a kifizetések, amelyek természetes személyek részére 

jogszabályi előírás vagy saját elhatározás alapján kerülnek teljesítésre és nem tartoznak a 

bérköltség fogalmába. 

Ilyenek különösen: 

• az étkezési térítés; 

• a munkába járással kapcsolatos esetleges költségtérítés; 

• a tárgyjutalmak; 

• a jóléti és kulturális költségek; 

• a reprezentáció költségei; 

• és minden egyéb, a statisztikai előírások szerint egyéb munkajövedelemnek, 

szociális költségnek minősített összegek. 

 

Az Elnökség kéri a Közgyűlést, hogy fogadja el a tartalékul tervezett 32.3200,– Ft összeget, 

és engedélyezze, hogy a tartalékot rendkívüli esetben az Elnökség felhasználja.  

 

Felhatalmazást kér az Elnökség, hogy 2016. első negyedévében, illetve a 2016. évi 

költségvetés elfogadásáig az egyesület működését a 2015. évi maradványból finanszírozza. 

 

Budapest, 2015. március    -   n 

 
 
 
 
 ........................................     .......................................... 
      Herdics Antal                Hanuska Miklós 
             gazdasági alelnök                 egyesület elnöke 
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