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A kettős kiinywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Szervezet neve:

AR NEMzETI szÍvnupíwÁruv

Azegyszerűsítettéves beszámo!ómérlege 
4datokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EsZKÖZÖK 1nrrÍvÁr;
A. BeÍektetetteszközök

l' lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. BeÍektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 16 362 2L670

l. Készletek

ll. KöVetelések 254 2L

ttt. Értékpapírok 10 308 13 393

lV. PénzeszkÖztik 5 800 I 256

c' AktíV időbeli elhatárolások

EsZKÖzÖK ÖsszEsEN 16 362 21,670

FoRRAsoK (PAsszíVÁK)
D. Saját tőke 16 031 2L277

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 400 400
l l, Tőkeváltozás/eredmény 17 9s6 15 634

lll. Lekötött tartalék

lV' Ertékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -2522 44/,6
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységbŐl 200 797

E. céltaÍtalékok

F. Kötelezettségek 328 393
l. Hatrasorolt kotelezettsegek

ll' HosszÚ lejáratÚ kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 324 393

G. Passzív idóbeli elhatárolások

FORRASOK OSSZESEN 16 362 2L670

Kitöltő verzió: 2'50.0 Nyomtatvány verzió: 1 .6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszeríísített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Szervezet neve:

MAGYAR NEMZETI szívnupíwÁnY

Nyomtatva: 201 4.05.30 09J
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatokezerforintban.)

4' Pénzügyi műveletek bevételei

alapítótól kapott beÍizetés

A. Összes bevétel (1-+2+3+4+5)

7. Személyi jellegű ráfordítások

9. Egyéb ráfordítások

Kitöltő vezió:2.60.0 Nyomtatvány vezió:1.6



drbffi
W

A kettős könywÍtelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I lx-raz

Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatokezertorintban')
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

11. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráÍordítás
(6+7+8+9+L0+l_1) 5 23t 4 78t 5 23t 4781

eb_ből: közhasznÚ tevékenység
ráfordításai 5 234 5 234

C. Adózás előtti eredmény (A-B) -2 522 4tae 20( a8( -232i 5 33i

L2. AdóÍizetési kötelezettség
8! 8!

D. Adózott eredmény (C_1-2)
-2 522 44/]( 200 79i -2322 5 241

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
-2 522 4 44Í 200 79'1 -2322 5 243

Táiékoztató adatok

A. Központi költséovetési
támogátás 55( 38r 55( 381

B. Helvi önkormánvzati
kÖltségvetési támo-gatás 30( 205 30c 205

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból' Íllefue a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meghatározón' részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásárÓl szóló 1996' évi
cXXVl.törvény alapján kiutalt
osszeg

55C 61! 55( 615

F' Közszolgáltatási bevétel

Az acÍatok kÖnywizsgálattal alá Vannak támaszfua' Könywizsgálói záradék ] rs"n m Nem

YAR NEMZET| szíVALAPírvÁruv

Kitöltő vezió:2.60'0 Nyomtatvány vezió:1.6
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esvszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 
I 

PK-142

1. szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szeranti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1Név

AR NEMZETI

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település: lE-uo"p"., --------l
KözterÜlet neve: András Közterület jellege: l;;----__l

t------lHélzszám:E'____-l Lépcsőha: [-__l Emelet: l-__l Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: m. ffi . l6lol ol5lrflt El gl glál / [E
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

ffirffi,,GFIíFfl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: .Nagy András

Szívünk l'l*pján hívjuk fet a figye|met a szÍv És érrendszeri betegségek megelözh€töségére. Budapesi
lett az ország minden régiój*ban támoganuk r+ndezvé*yek megtarü*sát Több, mint tízezer emberhez

utott el személyesen üzenetainl! v*lamint sffx} kardiavaszkul*ris sztlrövizsgálat t{irtént mcg. A hirtelen
izÍvh*lál visszaszorÍtás*ra ae Grszégos AÉD Adatb'aizisban tÉrképen is megjelenÍtiiik az ismert

llátorokat. A civil szen*szetek kcizi.il elsöként emeltiik Ígl sz*rrunkat a transzzsÍrsavak kor|átsláséért,
2014. januárban rendeaet lépettéletbe. Az Európ*i SzívháJózattal kaÍöltve fuIaéptiink az

r-címkézés felti|vizsgáaráén. 2013-ban az Eu e!Íogadta a t*r:atkozó irárye|vet Folyt;tltu* a
a N6kÉn mozgalmat, melyb€n a nöket a férfiakná is jobban f€nyegetö szívbetegségek kock

fel aligyelmet.

3.]. Közhasznú tevékenység megnevezése:

3'2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolÓdó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLIV. tv. 35.

3.3

3.4

3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: szívbe
Közhasznú tevékenységből részesÜlők létszáma:
Közhasznú tevékenység ÍŐbb eredményei:

5000

k nqPja rendezvényein kaldiov*szkuláris sz{Irésen mintegy S0{l{l-en vettek résEL Az orszáqas
rta Eletrnentö Defibrillátor Adatbázisban a defibfillátorok szám*' az év vfuén 17o. v€zetö

az mnszahu u'eboldalunk*t 2$13_ban 175.oo0 látÜg*tó kereste Íel. A Pirosban a }lökéft
nerres miivészek által kÉszíten "szív d*lát'', tÖbb mint 8m.{xx}-n t€kintettek meg.

Kitöltó verzió:2'60.0 Nyomtatvány verzió:1'6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-r42

4.L Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

KOZhaSZnU tevekenvseo eroekel)en
Íelhasznátt Vagyon kimütatása
(összesen)

Közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vagyon kamütatása
(mindösszesen)

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált Vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban. )

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott j uttatás

. rf \/r1,,{

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Szívünk Napja pályázati támogatás 800 75C 210 00c

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 800 75( 210 00(

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeéen) 800 75C 210 00(

6.1 Tisztség Élőző év (L) Tárgyév (2)

C

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

A. yezetq tisztségviselőknek nyújtott
iuttatás összesen:

Szeryezet neve:

AR NEMZET! SZíVALAPíTVÁNY

Nyomtatva: 201 4.05.30 09.1Kitöltő vezió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

Szervezet neve:

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

Alapadatok Előző év (7) Íárgyév (2)

B' Éves összes bevétet 29L2 10 11(

ebből:

C. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
ad ózó rend á k'ezése szerl nti f e! hásznál ás ár ől sz6ló
1996. évi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg 55C 61E

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Euróoai Unió strukturális alaoiaibóI. illetve
a Kohéziój AIapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevéte! [B-(C+D+E+F)] 2362 9 501

H. Összes ráfordítás (kiadás) 5 23t 4781

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 3 27t 277(
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 5 23t
K. Adózott eredmény -2322 5 24i

L' A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
ía közé r-cle kÍÍ ön k6ntes tevé kó nvséo r ől szólő
2oos. cvi Lxxxvl t l. törvénynek íne$'teIeloen;

E r őfo r r ás e il átofts ág m utató i MutatÓ teljesítése

lgen /vem

Ectv. 32. S (4) a) KB7+82y2 > 1_.000.000, - Ftl B !
Ectv.32. S (4) b) [K7+K2>=O] B I
EcN. 32. 9 @ c) Kl 7+t 2-A7-A2y(H7+H2)>=0,251 B n

T árs ad al m i tám og atotts ág mutatói Mutató teljesÍtése

Ectv, 32. S (s) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=Q,Q/] tr n
Ectv. 32. E (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=9,51 B n
ECtv' 32. 5 (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] tr B

AR NEMZET| SZíVALAPÍTVÁNY

Q9.í7.68
I

Kitöltő verzió: 2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1 .6



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

Támogatási program elnevezése:
izÍ\.ti'tk },l*pia zBilt

Támogató megnevezése: íER_BAIJ Kfi

Támogatás forrása:

központi kciltségvetés n
önkormányzati kÖltségvetés !
nemzetközi Íorrás !
más gazdálkodó m

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 100 000

_ ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 000

- tárgyévben Íelhasznált összeg: 100 000

- tárgyévben Íolyósított összeg:
100 000

Támogatás típusa: Visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi
100 000

Felhalmozási

Osszesen: 100 000

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatása:

izlvü Bk }lapit 2o1il rend€zvény nregval ósít*sa

Az uzlell evoen vegzeE Íooo teveKenysegeK es programoK Demulalasa
izÍvÜnk napia rendezvényein lcardiovaszkuláris szllrésen mint€gy Sofi}'en vettek részt Az Országos Automata

=letmentö 
Defibrillátor Adarbázisban a delTbrilláÍorok szfuna az év végén !70. v€z€tö honlapunk4 a mnsza"hu

üebolda'unkat 2o13-ban 175.{xx} !átog*tó kéÍeste Íel. A PirosbaLn a Nökért keretéb,en ngrrgs mÍIvészek át*l lészÍten
'Szív daláÍ'' tÓbb mint 8oo'{Xx}_n tekintettet( Ífl€g.

Szervezet neve:

AR NEMZET| SZíVALAPíTVÁNY

Kitöltő vezió:2'60.0 Nyomtatvány vezió:'l.6 N vo m tatva : 2 0 1 4. 0 s. 3 0 o 
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A kettős
egyszerűsített

könywitelt
beszámolója

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I vt<-t+z

szervezet neve:

AR NEMZETI szívnlRpíwÁtvv

Támogatási program elnevezése:
Jniv€r zrt.

ir,
"tt,a.

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
I
!

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó

m
Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000

- tárgyévben Íolyósíton összeg:
100 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási 100 000

Összesen: 100 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
szÍviink ?tlapit zoüt r*ntlezv€ny

z:]Yl'k TPja. rendezvényean -kardaovaszltu
=lelmentö 

DefibralláIor AÍlarbázasban a defibril]átorok száma az év végén 17o. vezetö honl*punká, az mnsza-hu
ü8boldalunkat ffil3-ben 175.{xxl látogató kgreste fel. A Pirosban a Noxért keretében n1eges inov*szet a6l ksszítetl
'szÍY dalát', t{iLb mint 8il)-tXx}_n tekintenek m€g-

.." rl-,"Jr*J:'-1

-ld ; Li -'l-"f )

Nyomtatva: 201 4.05.30 09.1 7

Üffi,iÍ'"
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Kitöltő vezió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és kiizhasznúsági melléklete I PK-I42

Támogatási program elnevezése:
izÍviink }.lapja 2o13

Támogató megnevezése:
(ecskemét onkormányl*r

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
!
B

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 20s 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 205 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 205 000

- tárgyévben Íolyósított összeg:
20s 000

Támogatás típusa: visszatérítendő l vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg rész!etezése jogcímenként

Személyi

Dologi
205 000

Felhalmozási

Összesen: 205 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

tzívÜnk r.hPja t{ecskemét renígzYény zo13. sz€ptember

Az uzleta évben Végzett flbb tevékenységeK es programoK bemutatasa
izÍviink napia' rendezrÉnyein kaÍdiovászkuláris szürésen mintegy s{XX}-en v€tt€k részt. Az Országos Autcmtla
i|etmentö Delllrll!áror Adatbázisban a defibrillárorok szém* *z év végén 17o. vezetö hsnlapunl(at, az mnsz*hu
üebctda|un!€t 2013_ban 175.ooo látogató kereste Íe!. A Piroslran a Nökért kergtében nerres mÍvészek átal készítetr
'saÍv daláto, több mint s{n.{xx}-n tekintettek meg.

Szervezet neve:

MAGYAR NEMZETI SZíVALAPíTVÁNY

Nyomtatva: 201 4.05.30 09.1 7.59
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Támogatási program elnevezése:
tutomate Életmentö Befibra|látor Adatbázi s

Támogató megnevezése: nnomedical TÍde KÍt

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzati koltségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó B

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 100 000

_ ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 000

- tárgyévben Íelhasznált összeg: 100 000

- tárgyévben folyósított összeg:
100 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 34 891

Dologi 65 109

Felhalmozási 0

Összesen: 100 o0o

Támogatás tárgyévi felhasznáIásának szöveges bemutatása:

lJeboldal i.izemeltetés, d{}míin f€nntartás, tárhely bérlés, AÉD Att*tb*zis karbant*rtás

Az üzleti évben végzett Írbb tevekenysegek es programoK bemutatasa
izÍvÜnk napja rendezvénJíean kaÍdioYfiszkuláris sztirésen mintegyslxx}-eÍr r'ettek részt Az országcs Automata
llerrnentö Defibrillátor Adatbázasban a defibÍillálorok seám* *z év végén 17o. vezetö honlapunl€q az mnszahu
ü'€boldalunl€t 2o13-ban 175.ooo Ér*g*tó kgresté fel- A Pirosb*n * N5kért keretében nerres mllvészek áJtal készített
'szÍv dalát'', tÖ}} mant 3*xl.{Xx}_n tekintenek meg.

Szervezet neve:

MAGYAR NEMZET| SZíVALAPíTVÁNY

Kitöltó vezió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 201 4.05.30 09.1 7.59
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-L42

Támogatási program elnevezése:
tlilkÍidési célli Émogatás

Támogató megnevezése: {Emzeti Együnmtil({idési Al*P

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költsé gvetés !
nemzetkozi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: !8t3.$9- 01.-201:t. 11. 30

Támogatási összeg: 381 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 381 000

- tárgyévben Íelhasznált összeg: 381 000

_ tárgyévben Íolyósított összeg:
381 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 381 000

Dologi
o

Felhalmozási o

Osszesen: 381 000

Támogatás tárgyévi felhaszná!ásának szöveges bemutatása:

tíunkabér

AZ UZreU evOen VegZetI TOOp reveKenysegeK e5 programoK Demulalasa
SzÍvünk napia rendezv*nyein lardio\'aszkuláris szllrésen maÍ}tegy 50oo+n v€tlek részl Az országos Autom*ta
:lermentö Defibrilláror Adarbázisban a delTbril'álorok seám* *z ár végén t7o. Veze6 honlapunkatt, az mnsza-hu
n eboldalunkat 2o13-ban 175.ooÜ láÍogató kerestg Íel. A Pirgsban a Nökért keretében neves m{ivászek átal készíten
"szív dalát', több mint 8oo.{xxl_n tekintettek meg

Szervezet neve:

YAR NEMZETI szíVALAPíwÁrtv

Kitöltó vezió:2'60.0 Nyomtatvány vezió:1'6 Nyomtatva: 201 4.05.30 OS.1!$SJ'-I l!..r r,,



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1'42

Támogatási program elnevezése:
rirosban a Nökért kampány

Támogató megnevezése: Jnalg\,gÍ

Támogatás forrása:

központi költségVetés !
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás n
más gazdálkodó m

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 7 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 7 000 000

- tárgyéVben Íelhasznált összeg: 7 000 000

- tárgyévben Íolyósított összeg:
7 000 000

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 2 100 000

Dologi

Felhalmozási 4 900 000

Összesen: 7 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szövegés bemutatása:

'iÍosban * ilckért lempány

AZ UZtelt evpen vegzeu Tooo reveKenysegeK es programoK oemuratasa
SzÍvünk napia rendezvényein kardiovaszkuláris szÍIrésen mintegy S(xX}-en vettek részt. Az orszégos Automatt
ilerrnentö Defibrillátor Adatbázisban a deÍibrillárorok szána a'z év végén l7o. vezets honlapunkat, az mnsza.hu
t€boldalunkat 2013-b*n 175.{Xn látsgató kereste fel' Á Pirosban a Nökért keretéb.en nerres mÍivészek áta| készíten
nszÍv dalát'', tÓbb mint 8ot}.ooo_n t€kintett€l( m€g.

Szervezet neve:

MAGYAR NEMZET| SZíVALAPíTVÁNY

Kitöltő vezió:2'60'0 Nyomtatvány vezió:1'6



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznrÍsági melléklete I PK-1'42

Szervezet neve:

AR NEMzETt szívRlRpíwÁt'tv

Támogatási program elnevezése:
luróP*i Szívlrálózat

Támogató megnevezése: =urop€*n 
}aean Nelwork

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi Íorrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 287 L70

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 287 L70

- tárgyévben Íelhasznált összeg: 247 L70

- tárgyévben Íolyósított Összeg:
247 L70

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben fe!használt összeg részletezése jogcÍmenként

Személyi

Dologi 287 L70

Felhalmozási

Összesen: 247 L70

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

lészvétsli k{'ltségek t*mog*tása az Európai szívhálÓzat {Eurcpean HeaÍt Net!''crk} által r€ndazett eurépai szintE
"endeavények*n {EHN Board, kÍizépés kelet_európai szÍval*pítv*n3rok tatáJkozója}

Az uzletl evoen vegzeE Íool) teveKenysegeK es programoK Demutatasa
izÍviink n*pia rendezvényein l€aÍdiovasakulárjs szErésen mintegy sil)o-en Yett€k részt. Az országos Autcm*ta
lletrnentö Defibrilláror Adatbázis5an a defibrillátorok száma az év végén 17o. vezetö honlapunkat' az mnsza"hu
reboldalunk*t 2613-b6n 175.fiXl lát*gató k€reste fgl. A Pirosban * Nökért k€retéb,en neves mtivészek által készÍten
n'szÍv dalát'' több mint 8{x}.oo$-n tekintgnek m€g.

Nyomtatva: ro, o.o;rym(,,

I(ffiA''
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Kitöltő verzió:2'60'0 Nyomtatvány verzió:1.6
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ffi l e kettős könywitelt vezet ő egyéb szerveze. 
I

HtE[l | .gy'"""íísített beszámorojá ai Éó"t'á"'i"n'7ái-mettenete I vx-tlz
Wl-."____-,-el

Támogatási program elnevezése:
-aanlfrp

Támogató megnevezése: }oehringr RClí Gmbh

Támogatás forrása:

központi költsé9Vetés !
önkormányzati kÖltségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó m

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 100 000

- ebből a tárgyévre jutó osszeg: 100 000

- tárgyévben Íelhasznált összeg: 100 000

- tárgyévben folyósított összeg:
100 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 100 000

Dologi
)

Felhalmozási )

Osszesen: LOO OO0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

nnseí.ltu weboldal Íejlesatése, kaÍb*ntartása

AZ Uzlelr evoen vegzen ToDo teveKenysegeK es programoK oemutatasa
;zÍvijnk naPia rendezvényean karÍliovaszkuláris sztirésen mintegy s{xx}-én v€tt*k ]észt Az országos Automata
:letmentö Defibrillátor AdaÍbázisban a defibrillárorok száma az év végén l7o. vezetc honlapünkaq *z mnszí"hu
uebol.lalunkat 2g13-ban 175.0t}0 lárogató kereste Íet. A Pirosb*n * N5kért keretáben nerres mllr,Észgk átal lészÍren
'szÍY dalát', tÓbb mant 8{D.tlfl}-n tekintetÍek meg.

Szervezet neve:

YAR NEMZETI szÍVALAPíwÁruv

Kitöltö verzió: 2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1 .6



#ih
ffitHl
W

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Támogatási program elnevezése:
izJA 196 Íelajántás

Támogató megnevezése: vemzeff AdG és vámhivatal

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
E
!

nemzetközi Íorrás !
más gazdálkodó !

Támogatás idŐtartama:

Támogatási összeg: 615 198

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben Íelhasznált összeg: 335 198

- tárgyévben folyósított összeg:
335 198

Támogatás típusa: visszatérÍtendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcÍmenként

Személyi 125 198

Dologi 210 000

Felhalmozási

Összesen: 335 198

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

izÍvü nk }lapia országos rendezvények támogarása

AZ UZIeU evOen Vegzerr ropp reveKenysegeK es programoK oemurarasa
izÍvünk Írapia rendezvényein l(8rdiovaszkuláris sziiréseÍt mintegy sofi}_en vettek részt Az országos Automtta
iletrnentö Defibrilláror AdatbázisDan a" defibril|áÍgrok szánra az év végén 17o. v€z€tö honlapunlrat. az mnsza-hu
neboldalunkat 2o13-ban 175.0t}o lárogató kgrestg fel. A Pirosban a HökéÍt *eretében ilEves mthÉszek át*l lészÍten
'szÍv dalát'. tribb Ínint 8{x}.$o0_n te*iltett€k meg'

Szervezet neve:

MAGYAR NEMZET| SZíVALAPíTVÁNY

Nyomtatva: 2014.05.30 09.17.qP u {(;!... .
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