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PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Független Rendőr Szakszervezet

1 1 4 6 Budapest

Thököly út

172

    

0 1 0 2 0 0 0 0 7 3 1

0 1 0 0 P k 6 0 8 8 9  1 9 8 9

1 9 6 2 2 1 1 0 1 4 2

Pongó Géza

Budapest 2 0 2 1 0 3 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .28  11 .01 .16



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Független Rendőr Szakszervezet

140 380 136 892

89 66

140 291 136 826

192 734 170 303

804

428 187

191 502 170 116

4 574 2 024

337 688 309 219

332 012 302 990

6 624 6 624

329 232 325 388

-3 844 -29 022

5 676 5 913

5 676 5 913

316

337 688 309 219

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .28  11 .01 .16



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Független Rendőr Szakszervezet

114 596 91 956 114 596 91 956

77 150 69 270 77 150 69 270

4 246 4 246

1 1 1 1

114 597 91 957 114 597 91 957

114 597 91 956 114 597 91 956

23 052 27 332 23 052 27 332

90 545 86 355 90 545 86 355

4 708 4 960 4 708 4 960

136 2 332 136 2 332

118 441 120 979 118 441 120 979

-3 844 -29 022 -3 844 -29 022

0 0

-3 844 -29 022 -3 844 -29 022

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .28  11 .01 .16



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Független Rendőr Szakszervezet

4 246 4 246

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .28  11 .01 .16



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Független Rendőr Szakszervezet

1 1 4 6 Budapest

Thököly út

172

    

0 1 0 0 P k 6 0 8 8 9  1 9 8 9

0 1 0 2 0 0 0 0 7 3 1

1 9 6 2 2 1 1 0 1 4 2

Pongó Géza

érdekképviselet 

rendvédelmi dolgozók

3688

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .28  11 .01 .16



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Független Rendőr Szakszervezet

elnök 70 305

főtitkár 3 032 2 956

6 134 6 262

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .28  11 .01 .16



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Független Rendőr Szakszervezet

főtitkár-helyettes 3 032 3 001

6 134 6 262

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .28  11 .01 .16



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Független Rendőr Szakszervezet

114 597 91 957

4 246

114 597 87 711

118 441 120 979

90 545 86 355

-3 844 -29 022

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .28  11 .01 .16



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Független Rendőr Szakszervezet

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .04 .28  11 .01 .16



A Független Rendőr Szakszervezet
2020. évi beszámolója

(szöveges melléklet a számviteli beszámolóhoz)

A szervezet hivatalos neve: Független Rendőr Szakszervezet

Rövidített név: FRSZ

Bírósági nyilvántartásba vétel száma: 01-02-0000731

Bírósági bejegyzés (végzés) száma: 0100/60889/1989

Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 172.

Levelezési cím: 1388 Budapest Pf.: 52.

Adószám: 19622110-1-42

Főtevékenység: érdekképviselet

TEÁOR szám: 9420 - szakszervezeti tevékenység

A szakszervezet hivatalos képviselői: - Pongó Géza főtitkár
- Kiss János István elnök

Kelt, Budapest, 2021. március 31.
.

Pongó Géza főtitkár

Tanúk:

Dr. Varga Marianna

aláírás: ……………………………….

Dávid Tibor

aláírás: ……………………………….
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1) A szervezeti, működésbeli változások

2020-ban 4 tagszervezetünk szűnt meg, és egy új alakult, így az év végén 108 tagszervezetünk
volt. Az FRSZ minden megyében és a fővárosban is rendelkezik tagszervezettel, így
szakszervezetünk továbbra is országos lefedettségű szakszervezetnek minősül.

2) A taglétszám alakulása

Az FRSZ éves átlagos taglétszáma 3.688 fő volt 2020-ban.

3) Személyzeti ügyek – tisztségviselőink helyzete

Az értékelt időszakban több tagszervezetnél és megyei szervezetnél zajlott le tisztújítás,
melyeken rendszerint a korábbi titkárokat, illetve megyei elnököket választották újra.

A Központi Koordinációs Iroda és a Jogsegélyszolgálat tevékenységének ellátása érdekében
(a főtitkárt és helyettesét is beleértve) összesen 8 főt foglalkoztattunk munkaviszonyban.
Üdülőink gondnoki feladatainak ellátását Hajdúszoboszlón megbízási szerződéssel,
Harkányban vállalkozási szerződéssel további egy-egy fővel biztosítottuk.

4) Kollektív érdekvédelem

A kormányzat érdemi párbeszédtől elzárkózó szakszervezeti politikája 2020-ban is
megpróbálta szűk keretek közé szorítani a kollektív érdekvédelmi munkát. Ennek ellenére
számtalan javaslatot, jogszabály módosítási és egyéb kezdeményezést tettünk a belügyi és
rendőri vezetés irányába. A Belügyminisztériumhoz 5 olyan átfogó javaslatcsomagot
terjesztettünk elő, melyek a rendőrség állományának egészére kiterjedtek, és a különböző
foglalkoztatási jogviszonyokban felmerült legfontosabb problémák megoldására, ezen belül is
kiemelten az illetmények emelésére irányultak. 2020-ban a Belügyi Érdekegyeztető Tanácsot
(BÉR) a minisztérium nem hívta össze, a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 3
alkalommal ülésezett, melyeken az FRSZ vezető tisztségviselői kivétel nélkül részt vettek. A
RÉT ülésein közel 30, tisztségviselőink által jelzett probléma megoldására tettünk javaslatot.

5) Egyéni jogvédelem

Jogsegélyszolgálatunknak 2020-ban is ellátta tagjaink jogi képviseletét a szolgálati panaszos,
a fegyelmi- és a kártérítési eljárásokban, valamint a munkaügyi- és a közszolgálati
jogviszonnyal kapcsolatos peres eljárásokban. Mindezen eljárásokat egybeszámítva tavaly
átlagosan 190 folyamatban lévő jogvitás ügyben jártak el jogászaink.

6) Szövetségi kapcsolatok

A Munkástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) munkájában 2020-ban is teljes jogú
tagként vehettünk részt, bár tagdíjat még nem kellett fizetnünk. A MOSZ tagság pénzbeli
megtakarítást is eredményezett, mivel a szövetség részben átvállalta a KKI irodabérleti díját.
A tisztségviselői továbbképzések MOSZ által felajánlott finanszírozását 2020-ban a
koronavírusjárvány miatt sajnos nem tudtuk igénybe venni.
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7) A Központi Koordinációs Iroda tevékenysége

Az FRSZ működési feltételeit a korábbi években kialakult gyakorlat szerint továbbra is a
Központi Koordinációs Iroda (KKI) biztosította. Az iroda gondoskodott a tagságtól és a
tisztségviselőktől származó információk összegyűjtéséről, az iratforgalom lebonyolításáról, az
egyéni és kollektív érdekképviseleti feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, a
tájékoztató anyagok elkészítéséről és terjesztéséről, honlapunk szerkesztéséről, a beutalók
elosztásáról, a tagnyilvántartás vezetéséről, a tagdíjak beszedéséről, a tagszervezeti számlák
kezeléséről, valamint mindezek technikai hátterének biztosításáról. Kiemelést igényel, hogy
2020. július 01-jétől megújítottuk az FRSZ honlapját.

8) Gazdálkodás

Az FRSZ KKI és tagszervezetei gazdálkodását az elfogadott 2020. évi költségvetés alapján
takarékos, de forráshiányos gazdasági tevékenység jellemezte.

A 2020. évi bevételek 75,3 %-át a tagdíjbevételek tették ki, amelyek 10,2 %-kal csökkentek
az előző évhez képest. Az üdülők igénybevétele után fizetett térítési díjak az előző évhez
képest 32,3 %-kal csökkentek, mivel az apartmanokat a Covid járvány miatt több mint 5
hónapig zárva kellett tartani. A jogsegélyszolgálat tevékenységének eredményeként befolyt
perköltség és támogatói díj bevételek összege is jelentősen (17,4 MFt-tal) csökkent, és így
54,8 %-kal maradt el az előző évihez képest. Összességében a bevételek 19,8 %-kal
csökkentek a 2019. évhez képest.

A 2020. évi kiadások 2,1 %-kal emelkedtek az előző évhez képest. A gazdálkodás eredménye
-29 022 ezer forint (veszteség) lett, ami jelentősen meghaladja az előző évi veszteséget. A
2019. évinél lényegesen rosszabb eredmény a tervezett bevételek elmaradására vezethető
vissza.

A KKI és a tagszervezetek működése során a személyi jellegű kiadások képviselték a
legnagyobb arányt (71,4 %), annak ellenére, hogy ezen ráfordítások az előző évhez képest 4,6
%-kal csökkentek. Ez főként a megnövekedett megbízási díjaknak, és azok közterheinek,
valamint a tagszervezetek által a tagoknak nyújtott segélyeknek, és támogatásoknak tudható
be.

Az értékcsökkenési leírás 5,4 %-os növekedése a tárgyévi beszerzések és a kisértékű
eszközök leírásának 200 ezer forintra történő emelkedésének eredménye. A banki kamatok
bevételei, valamint a bankszámla forgalom után fizetendő díjak az előző évivel azonosak.

Az FRSZ gazdálkodása 2020-ban is kiegyensúlyozott volt, a kötelezettségek (adóbefizetések)
határidőre teljesültek. A szervezetnek likviditási problémái nincsenek, bár a pénzeszközök
állománya 11,2 %-kal csökkent az előző évihez képest. Ugyanakkor látható, hogy a bevételek
csökkenése, és a növekvő kiadások takarékosabb és ellenőrzött gazdálkodást kívánnak meg a
jövőben.
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9) Kedvezmények, üdültetés

A MAKASZ-kedvezmény rendszerének továbbra is tagjai maradtunk, miként változatlanul
gondoskodtunk a Hajdúszoboszlón és Harkányban levő apartmanok rekreációs célú
üzemeltetéséről. Fenntartottuk együttműködésünket azon több tucatnyi partnerünkkel is, aki
tagjaink számára kedvezményes vásárlási lehetőségeket vagy szolgáltatásokat nyújtanak.

A Munkástanácsok Országos Szövetségében fennálló tagságunkat kihasználva tavaly
májusban egy újabb kedvezménykártyával láttuk el tagjainkat. A MOSZ kártya külön igazolás
nélkül lehetővé teszi a MOSZ tagokat megillető OTP kedvezmények igénybevételét, és
elérhetővé teszi az Euro Discount Club (EDC) törzsvásárlói rendszer kedvezményeit is.

2020-ban sikerült teljesíteni a Vodafone által a flottaszerződés megkötésekor kikötött új
előfizetők beléptetésére vonatkozó feltételt. Ezzel biztosítottuk az FRSZ – Vodafone flotta
hosszú távú fennmaradásának lehetőségét. A Vodafone egyébként év közben két promóciós
akciót is meghirdetett az FRSZ tagok számára, melyeket honlapunkon reklámoztunk.



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET

2020. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

I) Alapadatok

A szervezet típusa: Egyesület (szakszervezet)

Székhelye: 1146 Budapest, Thököly u. 172.

Alakulásának időpontja: 1989.

A szervezet nyilvántartást száma:  01-02-0000731

Szervezet cél szerinti besorolása: szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

A szervezet célja: A rendvédelmi területen dolgozó szakszervezeti tagok foglalkoztatási
jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek védelme, valamint a munkavállalók társadalmi,
gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek átfogó képviselete és érvényesítése

A szervezet adószáma: 19622110-1-42

A szervezet képviselője: Kiss János István elnök és Pongó Géza főtitkár

A szakszervezet 2020. évben alapcél szerinti tevékenységéből 91 956 eFt árbevételt és 1
eFt pénzügyi műveletekből származó bevételt realizált. A célszerinti tevékenység
bevételéből 4 246 eFt GINOP támogatásból származik.

A mérlegfőösszeg: 309 219 eFt.

Alaptevékenységéből származó tárgyévi eredmény: - 29 022 e Ft. (veszteség)

Mérlegkészítés ideje: a tárgyévet követő év március 31.

Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események,
körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

A Szakszervezet a PK-642 számú „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét” készíti el.

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására Pongó Géza főtitkár jogosult.

Az egyszerűsített éves beszámolót Rumpler Erzsébet állította össze. Kamarai azonosító száma:
004161

A könyvvezetést megbízási szerződés keretében az A&M Team Bt. (adószám:24043618-1-42,
képviseli: Dudás Márta, lakcím:1134 Budapest, Szabolcs u. 26-28) végezte.

A szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett.



2

dr. Varga Marianna (tanú) Pongó Géza főtitkár Dávid Tibor (tanú)

II) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési előírások:
1) Értékcsökkenés elszámolása: A Szakszervezetnél az értékcsökkenés elszámolása a

Számviteli Politikában rögzítettek, valamint a Számviteli Törvény előírásai szerint
lineáris elszámolás szerint történt, az ingatlanok után értékcsökkenést nem számoltunk
el. Maradványérték megállapításáról a Szakszervezet egyedi elbírálás alapján dönt.

2) Az egyedileg 200 ezer forint értékű eszközöket használatbavételkor egy összegben,
azonnali értékcsökkenésként számoljuk el.

3) A Szakszervezet készletnyilvántartást nem vezet.
4) A mérlegtételek értékelési eljárásában változás nem történt az előző évhez viszonyítva.
5) A Szakszervezetnek vevő követelései nincsenek.
6) Céltartalék képzés nem történt a tárgyévben.
7) A kötelezettségek értékelése (szállítói és adókötelezettségek) értékelése könyvszerinti

értéken történt.

III) Befektetett eszközök vagyonérték változása
A szakszervezet befektetett eszközeiben csökkenés következett be, ami a tárgyévi beszerzések
és az elszámolt értékcsökkenés következménye (2,5 % csökkenés).

IV) Készletek
A készletek állománya az előző évhez képest 804 ezer forinttal csökkent, a szakszervezeti
logóval ellátott ruházat felhasználása miatt.

V) Követelések
A követelések állománya (187 eFt) szolgáltatási előlegből (parkolás), bakkártyás vásárlások el
nem számolt összegeiből, és adótúlfizetésből áll.

VI) Pénzeszközök
A Szakszervezet pénzeszközeinek állománya 11,2 %-kal csökkent az előző évhez képest. A
tagszervezetek pénzállománya: 59 374 eFt, az elkülönített pénzeszközök állománya: 14 751
eFt.

VII) Aktív és passzív időbeli elhatárolások
Az aktív időbeli elhatárolások olyan előre fizetett díjakat tartalmaznak (program használat,
biztosítási díjak stb.), amelyek a tárgyévet követő időszak költségei. A passzív időbeli
elhatárolások olyan tárgyévet követő évben kifizetett költségeket tartalmaznak, amelyek a
tárgyév eredményének elszámolását érintik.

VIII)  Saját tőke
A Szakszervezet saját tőkéje induló tőkéből, az előző évek eredményeinek összegéből
(tőkeváltozás), valamint a tárgyévi eredményből tevődik össze.

IX) Kötelezettségek
A Szakszervezetnek hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A rövid lejáratú kötelezettségek
bér, járulék szállítói kötelezettségekből tevődik össze.
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X) Eredménykimutatás

1) Bevételek összetétele:

Megnevezés 2019. év 2020. év
eFt % eFt %

Értékesítés nettó árbevétele - - - -
Egyéb bevételek 114 595 99,9 91 956 99,9
- ebből: tagdíj 77 150 69 270
- ebből: támogatások 0 4 246
Pénzügyi műveletek bevétele 1 0,1 1 0,1
Összesen 114 597 100,0 91 957 100,0

2) Költségek összetétele

Megnevezés 2019. év 2020. év
eFt % eFt %

Anyagjellegű ráfordítások: 23 052 19,5 27 332 22,6
Személyi jellegű ráfordítás: 90 545 76,4 86 355 71,4
Értékcsökkenési leírás 4 708 4,0 4 960 4,0
Egyéb ráfordítások 136 0,1 2 332 2,0
Pénzügyi műveletek ráford. 0 0
Összes ráfordítás 118 441 100,0 120 979 100,0

XI) Társasági adó elszámolás
A Szakszervezet vállalkozási tevékenységet nem folytatott, társasági adó fizetési kötelezettség
nem keletkezett.

XII) Bér és létszám adatok
A Szakszervezet alkalmazottainak száma: 8 fő, a részükre kifizetett bérköltség: 29 512 eFt.

A Szakszervezet a beszámoló részeként közhasznúsági jelentést is készít, melyet a beszámoló
részeként nyilvánosságra hozunk.

Budapest, 2021. március 31.

Pongó Géza főtitkár



ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
INFORMATIKAI ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI
FŐOSZTÁLY
ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSI IRODA
1055 Budapest, Szalay utca 16.
tel.: 06 1 354 4295 e-mail: civilinfo@obh.birosag.hu

Tisztelt Független Rendőr Szakszervezet!

Az Országos Bírósági Hivatal részére – 710254715202104281052494405  érkeztetési számon, 

2021.04.28 10:54:52 időpontban – civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése céljából

elektronikus küldeményt terjesztett elő.

Az Országos Bírósági Hivatal – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő

eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. §-ának (3) bekezdése, valamint az

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1)-(3) bekezdése alapján igazolja, hogy a(z) 

Független Rendőr Szakszervezet  elnevezésű szervezet (nyilvántartási száma: 01-02-0000731

) 2020. évre vonatkozó beszámolójának közzétételre történő megküldési kötelezettségét 

teljesítette.

A beszámoló a Civil Szervezetek Névjegyzékében közzétételre kerül. 

(elérhetősége: https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke)

 

Budapest, 2021. április 28.                                  

                     Országos Bírósági Hivatal

https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke
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