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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése Tárgyév:

0]_ Fővárosi Törvényszék
ldőszak terjedelme: egész év töredék év L

időszak kezdete időszak vé9e

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

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

szervezet neve

o2" o 2

X 2 o 2 0 0 t 0 1 2 0 2 0 2 ó L

4

Budapesti Honismereti Társaság
Szervezet székhelye
lrányítószám

5
TeIepülés Budapest

közterület neve:

Házszám:

Berda József KöZterület jellege
utca

4a Lépcsóház Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve

I 0

Jogi személy szervezeti egység székhelye
TeIepüléslrányítószátl

közterület neve

Házszám

Nyilvántartási szám

ügyszám

Közterü|et jeIlege

Lépcsőház: Emelet: Ajtó

0

1

szervezet / J
képviselőjén

Szervezet / Jogi szetrrély szervezeti egység adószáma Epl.-lzEEEE -í4ti
ogi
ek

személy szervezeti egység
Breinich Gábor vagy Gábriel TiborneVe

Képviselő aláírása:

Keltezés:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egysé9 neve

Budapesti Honismereti Társaság

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Ad atok ezer fo ri n tb an. )

A. Beíektetetteszközök

Előző év

a7o

Előző év
helyeSbítése

Tárgyév

l. lmmateriális javak 76

ll. Tárgyi eszközök 94

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 961 906

l, készletek 25 25

ll. követelések

ltl. Értékpapírok

IV. Pétlzeszközök 936

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK OSSZESEN 1 131 906

FoRRÁSoK (PASSZÍVAK)

D. Saját tőke 863 848

l, lnduló tőke/jegyzett tőke

I l. Tőkeváltozásleredmény 7aL 863

lll, Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V, Tárqyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből) L52

Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. KöteleZettségek 8 o

l. Hátrasorolt kötelezettségek

Il. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettsé9ek 8 8

G, passzív időbeli elhatárolások 260 50

rORRÁSOX ÖSSZESEN 1 131- 906

ESZKoZoK (AKTIVAK)

ool

_15

Kitöltő ve rzió : 2. 96. 0 Nyomtatvá ny v erzió,, 1 .1 Nyomtatva: 2021 .02.21 16.25,24
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Ad ato k eze r f ori ntb an.)

Alaptevékenység VálIalkozási tevékenység összesen

előző év előző év tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyév
helyesbítése

1. Értékesítés nettó árbevétele 103 L49 103 1,49

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3 Egyéb bevételek 3 237 2 625 3 237 2 625

ebből

].161,o4 116 to4

- alapítótó| kapott befizetés 4I2 735 412 735

- támogatások 2 0L9 L 774 2o19 L 774

ebből: adományok t 50 L 50

4, Pénzügyi műveletek
bevételei

A, Összes bevétel (1+-2+3+4) 3 340 2 774 3 340 2 774

ebből : közhasznú tevékenység
bevéteIei 3 289 2626 3 289 2 626

5. Anyagjellegű ráfordítások 2382 2 586 z3B2 2 586

6. Személyi jelIegű ráfordítások 17 7 L7 7

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

/, ErtekcSokl(eneSl lelras 87 ].96 87 1_96

8. Egyéb ráfordítások 702 702

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

B, Összes ráfordítás
(5+6+7+B+9) 3 ].88 2 789 3 ].88 2 789

ebbő| : kőzhasztlú tevékenység
ráfordításai ]_ 8]-0 2 465 ]- 8]-0 2 465

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) L52 15 1,52 -15

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-1_0) L52 15 t52 -15

Budapesti Honismereti Társaság

tag d íj

Kitöltő verzió : 2. 96.0 Nyomtatvány verziő:1.1 Nyomtatva: 2021.02.21 1 6,25.24
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Honismereti Társaság

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előzó év
helyesbítése

tárgyév

Tlékoztató adatok

A. Központi kö|tségvetési
támogatás 785 600 785 600

ebből,
- norttratív tátnogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás L222 ].119 l222 1 119

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió StrUkturáliS
alaplaibo|. iIletve a Kohezios
AlapboI nyujtott tarnogatás

E. A szemelvi iövedelemadó
meqhatarozótí részenek az
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
cXXVl,törVény alapján átutalt
oSSZeg

n- 5 LL

F. Közszoigáltatási bevétel

G. Adományok ]. 50 1" 50

Kö nyvvi zs gálói zár adék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. lgen Nem

Kitöltő ve rzi ó : 2.9 6.0 Nyomtatvá n y v erziő :1,1 Nyomtatva: 2021 .02.21 16,25.24

D. Az Európai Unio költseq-
vetesebo| üaqy rtas alIarniól
nelTzetközi szervezettől
szárnazó tátrrogatás
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Honismereti Társaság

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Adatok ezer forintban,)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

5,2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselő knek nyújtott j uttatás

6.1 TisZtség Előző év (1) Tárgyév (2)

Titkár - vállalkozói számlás kifizetés 601 440

6,2 Tisztség Előző év (l) Tárgy év (2)

A. vezető tiszts
juttatás (min

égviselőknek nyújtott
dösszesen): 60]- 44o

Kitöltő verzió : 2, 96,0 Nyomtatvá n y v erziő : 1,1 Nyomtatva: 2021.02.21 16.25.25



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

202O. év
PK-642

]., Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

]_.]- Szervezet

Budapesti Hon ismereti Társaság
1-.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve

Település

Közterü et ege

Házszám: Lépcsőház Emelet: Ajtó

1.1 Jogi személy szervezeti egység

J_.2 Székhely
lrányítószám: Település:

kőzterület neve Közterület jellege:

Házszám Lépcsőház: Emelet: Ajtó

1-,3 Ügyszám:

1_.4 Nyilvántartási szám :

]..5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 9 -Eltar
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve; Breinich Gábor vagy Gábriel Tibor

I o 4 Budapest

utcaBerda József

48

0 I 0 2

I 9 6 7 3 0 5 t

2. Tárgyévbell végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
AlapcélÚ: Srervezeli élet (Kozglyti!é§, E§nökség. Elt*rrörzö és Szánrviléti BiZot{§ág. }/árosrrnk
SzerkesztöbiZot[§á§a ülései}, §Zákr}1aí és kózé§eti részvéte! a Társaságot képvise[VE (kiálIítáSí}}egnyítók.
kö n}.vlr e!}1 Lltaló !d, ko sz o rú z.áso k. errr l Éktátr tal gEo b o r avatásoK..}"
Közcé!Ú; Bildapest; Hi§tórták né§y e§őadóBstje Bildapest FövárB§ Lerréltáráball - a töhbi a iár,lárryügyi
elöírások nriatt !Tala§utásrR kérült. a Városurlk-EtjdapÉsli Honisllreret! Híradó cínr[! h*Nytörtíir-reli ma§azi!1
négy szántának kíadása {seár-lronként; 1§S0 pÉldálryban, A"í4-es naEysághan, 2* o§rialon, rész[ren
sZinesen}, a Társaság r.'rrel:tapiának {EL!dapÉ§ti HÉlytónéBBli Ponál - r"$L1.1,ií.t]pht,bu} íellrttartásao
nifrkódtÉlé§a. illdckolt esÉtben rrapi írissítéseí á p§.,tálön a VárosunH Onrirleta!-tá§or}lközlés íej§esztése. a
por"rál Közgyűitentéllyek, űiVí§ sZervezetÉk. Aiánlott oldalak rne§frpor]l}ai n.aprakészre §ozatala"

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1_ Közhasznú tevékenység megnevezése: Budapesti Históriák előadóest sorozat
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolócló közfeIadat, jogszabályhely 199]-.évi XX.tv.1_21. § a,/pont

A helyi önkormányzatok és szerveik... helyi közösségi kulturális hagyományok ápolása
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lokálpatrióták, közqyúitemények, civil szervezetek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

75

Fővárosi és keriileti szirrten: toká|patriotiZll}Us, hélyt i{lelltitáStí.ldat erösítése elöarióestenként 2 eiöartás
íorrl-rájáhan je|entös l]ridapesri_ikeriileti szenrélyek, sZervezele}q esenléílyek, éJ}iile{ek. évforciulók"".
belttutatása. rálr_rk a figyelem íelhívása"

Kitöltő verzió : 2.96.0 Nyomtatvány verzió: 1.1 Nyomtatva: 2021 ,02.21 16.25.24
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.]- szerVezet

Budapesti Honismereti Társaság
1_.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

Település

Közterület jellege:

Házszám 48 Lépcsőház: Emelet: Ajtó

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
lrányítószám: Település

KöZterLllet neve: KöZterület jelIege:

Házszám Lépcsőház Etnelet: Ajtó

1.3 Ügyszám:

1-.4 Nyilvántartási szám :

]-.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1"

0 3 4 o

3 E-E
]..6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: Breinich Gábor vagy Gábriel Tibor

]_ o 3 Budapest

utcaBerda József

0 L 0 0 6 6 6 2 9

0 1 0 2 0 0 ö

1, 9 6 7 3 9 0 1

2. Tárgyévben Vé9zett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A!apcritii: Szen,ezeti élÉt (Küzttyiilés, Etrrökség" Etterrörzó és Szárrrvite!i BizottsáE. Városunk
SzerkesZ[ö!)izotrs.áEa rilÉsei}, szaktlrai éS köZéleti reszvétel a Társaságot képviselvg (kiátliláSl}}e§nyitók.
hö l)}vL] el}1 Li{ató k" ko sz o nú l ásolc. errr l éktálr l al sEo b ü r ava{áso k.. "}.
Kózcdtú: Budapesti Históriák rrégy elöadóéstJe gudapest Főváro§ l-evé}rárábil] - f{ íöb§i a járváttyitgyi
eíöíráso[< ffiiátt t]alá§ztásrá kerii!t" a VáróÉil!,!k-E$dapesti HonisltrÉrÉIí HÍradÓ cín}[! helytönénetí ll1agaZil1
rréEy szárriának kiadása {szárrror.kéllt: 13Sü példárrybalr, Al4-es nagyságlran, 20 o}dalolr, részber.
szinesen}. a Társaság l.rrelrlap}árirak {Budapesti Helytcirténéti Portál - uzulr.,ir.lrplrt"hu} íerrntartása.
!11üködteté§e, illdoko!t esetben rrapi íríssítrise} a pörtálo!,l a Városun},l ontin* tarlaloniköz[és íejtesztÉse. a
ponál KözEy§jrenrényelc, CiVí} sZenrezétek. Aiá§lott o}da!ak ítrentiponI}al rlaprakÉszre hüZáta[á.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,]. Közhasznú tevékenység megnevezése Városunk-Budapesti Honismereti Híradó

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolócló közfeladat, jogszabályhely: 1_99]_.évi XX.tV.1-2]-. § a/pont

A lrelyi ötlkormányzatok és szerveik... helyi közösségi kulturális hagyományok ápolása
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lokálpatrióták, közqyűitemények, civil szervezetek
3.4 Közhaszn ú tevé ke nység bő l részes ü l ő k l étszáma:
3,5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

51-60

és kerii!eti SZinlen: trokálpatriotiztrrus, he§yi idÉntítáStttdat jelenrös szentéfyek
yZatok köZ gyiijtenl éllyeiények. szÉlvezetek, }ti!]íle[lnlok... valanrin! civil szervege{ek, ün§(orlr}áil

tevék*l-ryséE e b erlr utatása

Kitöltő verzió ; 2. 9 6.0 Nyomtatv ány v e rzió :1,1 Nyomtatva : 2021.02.21 1 6.25.24
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A kettős körrywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2O2O. év

PK_642

]-. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Budapesti Honismereti Társaság
1.2 Széklrely
lrányítószám:

közterület neve
EEl4F_

Település:

Közterület jelIege

Házszám,. 4a Lépcsőház: Emelet Ajtó

1.]. Jogi személy szervezeti egység

J..2 Székhely
lrányítószám: Település:

közterület lleve Közterület jellege:

l,ázszám Lépcsőház: Elnelet: Ajtó

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

]..5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
-trb]Elg|s_}+|o

EEEEEEtdt9 -l! -EE
]-.6 Szervezet / Jogi személy szervezetí egység
képviselőjének neve: Breinich Gábor vagy Gábriel Tibor

Budapest

utcaBerda József

0 1 0 2

2. TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Aiapcálti: Szeruezeti étet {Kozgy[itÉ§, E}nökség. Ellerrörzó és Szárrvité!i Bizott§ág, Városun}e
Szerkesz{öllizottsága üléseii, szaktrrai És közéleti részvéte[ a Társaságot képviselve {kiá§lítá§mEgnyitók"
kóllyv[]el}1liltatók" koszorúzásoFt, el}}§ÉlctáblaJ5,zobOr avatások"".}.
i.{tizcélr'r: Budapesti Hi5tóriák rrégy etöacióestje tsiiclalrest Föváro5 l_evá|tárál_:arl - atöl]bi a,}árvárryügyi
elöirások lliiált halá§ztá§ra keri.i§r. a \1árosunk-BNrlapsst! Ho!1}§ffiereti Híradó cilllii lreil,történEti l}1a§azi!l
rréEy szárrrának kiadása {szátrlortkéllt: l3tltl pétciánybarr. AJ4-es rraEyságharl, 2ü oiriaiotl. részbetr
szirleserr}. a Társaság ,.,iíÉblapjá,]ak (BudaíJe§ti Hef}törtétleti Portál - !ófl,.,/t,d,hpht.}ru} fenntarlása"
rllüködtetése. tndokolt e§Etí]eri rrapi íríssítése, a portálotl a Városunk Online taílalOnlközüés íejtesztése. a
portál Közgy§}tenrények, Civil szeruezetek: Aiánlotl o§dalak nleníipontjai rraprakészrÉ hDzátála.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1- Közhasznú tevékenység megnevezése BHT weblap (Budapesti Helytörténeti Portál)
3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely ]-991-.évi XX.tv.121. § a/pont

A helyi örrkorrnányzatok és szerveik... helyi közösségi kulturális hagyományok ápolása
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja lokálpatrióták, közqyűiteménVek, civil szervezetek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:

425oo

Fóvárosi és keriileti §Zinlen: §üká[patriotiZnl§s, he§yi idétTtitástHdat erösítése.ietentös szernélyek
esenrények. sZervezetek, jLil];Ie§!ilo}t.,, valanrint helylöfiÉtleía tevét<enységek ererlnrényeirrels benlLltatása.
szaknlai hetytdrténetí nlunka segítése

Kitö ltő ve rz i ó : 2. 96. 0 N yomtatv ány v e rzió :1 .1 Nyomtatva: 2021.02.21 1 6.25.25
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

Budapesti Honismereti Társaság

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

Alapadatok Előző év (1) rárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 3 340 2774

ebből

C, A szerrrélyi jövedelemadó meghatározott részének az
aclózó renclel kezése szeri trti fel használás ár ól szóló
]-996, évi CXXVl. törvény alapján átutalt összeg ].]. 5

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)] 3 329 2 769

H. Összes ráfordítás (kiadás) 3 1B8 2 7B9

l. Ebből személyi jellegú ráfordítás 17 7

J. Közlrasznú tevékenység ráfordításai 1B1-0 2 465

K. Adózott eredmény L52 15

L, A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
(a közéróekÜ önkőntes tevékónységről szőló
2005. évi LXXXVlll. törvénynek megfelelően)

L7 10

E rőf o r r ás e l l átotts ág m utató i lvlutató teljesítése

lgen /Venr

EC|V. 32. § @ a) KBL+B2)/2 > 1.000,000, - Ft] B n
EC|V 32- § (4) b) [Kl+K2>=0]

EC|V, 32. § Q) c) [(l1+l2-A1_-A2)/(Hl+uz1>=6,251

T árs ad al m i tám o g atotts ág m utató i Mutató teljesítése

Ectv, 32. § (5) a) [(CL+C2)/(Gl_+G2) >=Q,Q)]

Ectv. 32, § (5) b) KJl+J2)/(Hl+H2)>=g,5] tr
Ectv, 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fó] n

Kitöltő ve rzi ó : 2. 96.0 Nyomtatvá ny v erzió:1 .1 Nyomtatva: 2021 .02.21 16.25.25
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közlrasznúsági melléklet

2O20. év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

Tátnogatási program elnevezése Lokálpatrióták Budapestért

Támogató megltlevezése Nemzeti Együttműködési Alap

nemzetközi forrás
Támogatás forrása

más gazdálkodó

Támogatás időtartama 2o2o.o4.oL . - 2o2a.03,31-

Támogatási összeg 20o

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg 1,45

Támogatás típusa:
xvisszatérítendő vissza nem térítendó

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 20o

Felhalmozást

20o

Budapesti Honismereti Társaság

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

- tárgyévben íellrasznáIt összeg 20o

- tárqyévben íolyósított összeg 20o

összesen

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

enírás 13.s70 Ft. banF(kd§tság 2[t.,19Z Ft" IapsZkellrrer 25.68ú Ft, tiönyvel 30.59,5 FT. telefon 16"6g3 Ft,
64.ü45 Ft, ydgbl5rp*§y T.]"s5 Ft, tagsági érruék3,3]_5 FtgÉpkocsi kölr§égrérítéS ?,875 Fl, lrátyázáli rrevezés[ tiij

160 Ft

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

eli Élet { É§y kóz§yű§és e[ektrorrikus tdukózté§i rendszerek bevon
lrenbett. 3 k}ill]rlR§} BuclaFe§ti HistÓriák tléven - ü,1., ]"ü", 11" hói,,aTársasáE BUdape§ti Helyíórténeli F

ol,y'attlatos írissitÉse. aclatházisailtak ttapra§iészre !,tozatara. egy szárriítóEépes 1:eriíéría {§apszkerrner} cseréje.
lyázatok irrtelése. valallli!1I a t}}i,i}tötlés á§la§ lri216sí{Ott közhaszrlú tevékelryséq: Városurtk - Brrrlapesti Hortistttereti
arió nÉ9;y száttláttak kiarlása és terjesztése szátttotlkÉnt: 130tt pÉ[c!állyban, ll/4,es nagysághan. Ztt olda}orr, rése!relr

*gy bieonsáqli ii, egy elrló

Kitöltő ve rzió : 2. 96. 0 Nyomtatvá ny v erziő :1 .1 Nyomtatva: 2021 .02,21 16.25.25

!



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

2O20. év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Honismereti Társaság

Tárllogatás íorrása
nemzetközi íorrás

más gazdálkodó

visszatérítendő vissza nem térítendő
m

összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

sullk 2ú20. évi szántaira
r,,]yonldál"ióltsetlek x.3.tt,§64 Ft. l)y§ni{lai eiőkészÍtÉ§í koIl§ég*k {törcte§é§} 1.5í.036 F!, §ielk*szíöi §(öl15ÉílEk 13§,fii}0 Ft

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

ápritisáiran, }iltir_rsában. ot;tóberében e§késziilt, rrregjetent és tÉrjeszlé§re kÉ.rl[l a Városun§c-Budagresti
lllisl}1ereíi }-l§racJó c" lretytöftélleti r}}agazirl 2úZ.ül?",3ü2Bl3., ?a?űI4, száltla. ZüEú. {lecÉr}}herélrell e§§{ész[.itt a

§.l 1,1 k-BLl(iapestí F{oilisl}lereti F{íracló 3021J1, szárlta. A pertodika szá*rolrként 13Sü példáltyban. AJ4-es
bán" 2ü otrdalon. részlr*r: szineselt kÉsziilt, 809t-lrarr ittgyeneserr lerjesz{ett EUdapé§T É§ a kÉrüfÉték

kortrlányzatai kőzgyú}teí}lélryeitrerr" a Buclápesti Hr§tóraák el6adóesti*in és cínllista alapjátt, 2ú 1t-a plöíizetÉtt"

Támogatási program elnevezése: Városunk c. helytörténeti nyomtatott sajtótermék 2o2Q. évi számainak megjelentetésére

Nemzeti Kulturális AlapTámogató megnevezése

mközponti költségvetés

önkormányzati költségvetés

Támogatás időtartama: zozo.oL,oL. - 2o2o,L2.3L.

400Támogatási össze9

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 400

- tárgyévben felhasznált összeg 400

- tárgyévben íolyósított összeg: 400

Tátrrogatás típusa

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 400

Felhalmozási

400

Kitö ltő ve rzi ó : 2.96.0 Nyomtatvá ny v erzíó:.l .1 Nyomtatva: 202'1.02,21 1 6,25.26
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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PK_642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

Budapesti Honismereti Társaság

80

Támogatás tárgyévi fellrasználásának szöveges bemutatása

stítlk 2t}2].,'1. szállt: szerkeszlás -1ú.*ü0 Fl. tördeI 40,st|t} Ft

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A járvány nriatt tánrogatása íeltüllíeté§re keriitt a \iárosrjn!,i 2ü!.üJ,3, {rrregje§enéséig a táltroEatás nel}l kBrútt átiltalá§ra}
és 2031_/t. szántálrall. Utóhbi nyo!]ltatva ÉrkÉsEült 2ü?ü, decetrrber 3-án 13s$ pÉdányban. ÁJ4,es nagyságlran, 20
olda§onn rész!:et: szítres kivite!ber]. Lapterjeszré§e: 35x pétdárry a fula§yar Po§ta lrírtalrtBi}eszlö[ lrálózatárr, a túlJ!]i
i§llyelle§Éll terjeszlen. !rázi§agasarr nlegoIdva cíllt§tsia atapjárr, részlretr postázr,,a,. részlren gépkoc§ivat kiszá§litva"
Digitátis vá}tozala a la;]lerje§zíést kóvet6err telj*s ferjedef rrréberr És színesllen o}vaslratÓ, letőlíhetö a B§.lclalles{i
H*lytör-térreii F,crtátLlrlk Furvw.tJpht"lru} Városunk í}rÉrlilipo!1t, Városltnk-Brtdapesti H§r'!isrllereti HÍradó
all*err§ipontiátlót.

Városunk Budapesti Honismereti Híradó számairaTámogatási program elnevezése

Budapest Főváros V. ker,, Belváros-Lipótváros ÖnkormányzataTámogató megnevezése:

központi költségvetés

ön kormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

nrás gazdálkodó

Tátnogatás íorrása:

2o2o.ol.o L. -2020.a2,31,Támogatás időtartama

Támogatási összeg

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg 80

- tárgyévben felhasznált összeg 80

- tárgyévben fo|yósított összeg B0

mvisszatérítendő vissza nem térítendőTámogatás típusa

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

80Dologi

Felhalmozási

összesen 80

Kitö ltő verzi ó : 2,96.0 Nyomtatvány v erzió,.1,1 Nyomtatva: 2021 ,02.21 16.25.26
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Honismereti Társaság

központi költségvetés

Támogatás forrása:

]-60

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg ]-60

160

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

FeIhalrnozási

]-60

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Városunk 20aOJ.3" szállrára: nyotttda 4ü.§ü0 Ft, §Ze§ke§ZtÉs 32"sttü Ft, t8rde§és 4D,074 Ft. lapterje§Ztég 47"§26 Ft,

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Városutrk 202tU3. szálrta teriesz,tésre keriitt 302tt" július 14-Érl ],3ttú péclányi]alln AJ4-es rragyságlran. 20 o§da}öl1,
lren szírres kivitell]et]- Lapr*rjeszrése: 353 pétclány a Magyar Po§ta hírlapterje§zl§í lráiózatárr, a löbl}i i1,11_;yetleserr

ttázilagosalt trreg;oldua cilrrlisla alapján, részben postázva, részlren gápkocsival kiszál§írva. D!9itátis
a lapterjesztá§í köVelöer] te§iá§ teriede§nréhetr és színesben olvas|ralÓo letötííletö a BUdápÉ§ti He§y!óríéllÉti

rrn§< $wvrlo,!:tr]ht.t}H} Várostlnk trr*nfrpotltt, Városltrrk-tsudapesti Ho!1i§§rereti Hírarió alrrretrüpontjábót

Támogatási program elnevezése Városunk-Budapesti Honismereti Híradó 202013. szánra

Támogató megnevezése: Budapest Főváros Vl. ker. Terézváros Önkormányzata

önkormányzati költségvetés m

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2o2o. 03,01,.-2020.07,3L.

Támogatási összeg

- tárgyévben feIhasznált összeg

- tárgyévben fo|yósított összeg 160

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Személyi

Dologi 160

összesen:

Kitöltő verzió : 2.96.0 Nyomtatvány verziő:1.1 Nyomtatva: 2021,02,21 1 6.25.26



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági nrelléklet

2020. év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Városu n k-Budapesti Hon ismereti H íradó 2O2Ol3, számaTámogatási program elnevezése

Támogató megnevezése: Buclapest Főváros XVlll, ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

Támogatás íorrása

más gazdálkodó

20 20,o1-,o L. -2o2o.L2.3L,Támogatás időtartama:

50Támogatási összeg

50

50

50

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

50

Budapesti Honismereti Társaság

központi köItségvetés

önkormányzati xö|tségvetó. B
nemzetközi forrás

- ebbő| a tárgyévre .jutó összeg

tárgyévben feIhasznáIt összeg:

- tárgyévben fo|yósított összeg

visszatérítendő vissza nem térítendő

, Dologi

Felhalmozási

összesen: 50

Tárnogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2üP0/3, szántára: nyol}}Lla 5tt,ttti0 Ft

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Városul:k 30?[l3" szállra kerii§t p02tl. j 13üü PJ4-es nagyságlralr, ?D o[dal§§,
szírres kivite[l]en- Lapter}eszté§e: 353 pétdány a Magyar Posta hírlapTer,ie§ztöi hálÓ,zatárr, a löbbi in§!yelle§en

Érjesz!ÉEi" llázitagosatl trleqoldva círrlt§sta alapjálr, rászllett posrázva. részlren q_lÉp[<ocslvat kiszát§ítva" Di9itális
a laprerjeszt{i§T kövÉtöÉ!l r*t}ÉsTeíiede§luébBn és sz§tteshen olvaslralÓ, latö§íhetö a Bur!apesti F*+lytörtérteti

ortált!}]k F.&"f.r,J.hp!]t,!rrr} Városulrk lrlErltlFor]t, Városittr!t-Bt,dal)es[i Hor]i5l}lereti F{ÍraciÖ alrrrerrrT1lorrtjábÓN.

x

Kitö ltő verzi ó : 2.96. 0 Nyo mtatvá ny v erzió;1.1 Nyomtatva: 2021 .02,21 1 6.54.37
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

Budapesti Honismereti Társaság

2o2o. 03.oL, -2o2o.az3a,

1-50

- tárgyévben íelhaszná|t összeg

- tárgyévben folyósított összeg

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcírrlerlként

].50

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

nk 2ű2üi4, seá§tára: nyomdakólt§éE "1ú.ú*ü Ft, sZerkesElés,53.]_5ú Ft, tördelé§ 36.BSs Fr. pasta 2ü.DGs Ft.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Váro,sunk 382Sf,1, szánra ZO3S. októt]er 6-árr elkésziil,t. úktó}rer 13-álr terjesztÉsre keriltt ]_36ü pé§dán}ítran. AJ4-És,
gysáElrarl 28 oIda§örr, részlren színesen. l-apterjeszté§e:406 pé!rlány a l'rlígyar P§sta HirlapterjesztÉsérl kerÉszttit.

ohl]i i!,]gyenesen, lrázitago§ar"! l}}egoIc|va {postázva. Eépkocsin kiszá[[ítva, s,tt],}" Digitátis váltazataa §apter,iesztést
n {e§iBs teriedelrrlélrelr szitreslretr olvas}raló. lelörthetö a Bildape§li í-{erytő!,téneti Fertátllnk [vir,,rn"u"lrpht,ltttJ

árosutl§< tttetltiporl,t \1árosunk-E§{lal]esti HOni§r}ielefi Híradó a§nlen[ipol1tró[

Városunk-Budapesti Honismereti Híradó 2O2Ol4. számaTámogatási program elnevezése

Támogató megnevezése: BUdapest Főváros lV. ker. Úlpest Önkormányzata

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi íorrás

más gazdálkodó

Támogatás íorrása:

Támogatás időtartama

Támogatási összeg ].50

- ebből a tárgyévre jutó összeg

150

]-50

Támogatás típusa:

SzeméIyi

visszatérítendő vissza nem térítendő

Dologi

Felhalmozási

összesen ]_50

Kitöltő verzió : 2.96.0 Nyomtatvá ny v erzió:1,1 Nyomtatva: 2021 .02.21 16,54.38
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A kettős könywitelt vezető egyéb
éves beszámolója és közhas

szervezet e gyszerűsített
znúsági melléklet
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Honismereti Társaság

Városu nk-B udapesti H o tr is tnereti Híradó 2O2O l 4. szánla

Budapest Főváros ll. kerület Önkormányzata

központi költségvetés

önkormányzati költségveté. m

]-60

1_60

160

Személyi

Dologi ].60

].60

Támogatás tárgyévi fel használásának szöveges bemutatása

Vdrosr_tnk 2ü?üt4, seállrára: nyonlda 4*.ó&$ Ft. szÉrkeszlés 76"85ü Fl, tőrde[éS 13,o6s F!, lápterjeSZré§ 35.$s0 Ft,
telefol 5"t'sL| FI"

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

nemzetközi forrás
Támoqatás forrása:

más gazdálkodó

Támoqatás időtartama 2o2o.01,.o1..-2o2o.L2.3L,

Támogatási összeg

- ebből a tárgyévre jutó összeg

- tárgyévben íelhaszná|t összeg

- tárgyévben íolyósított összeg 160

Támogatás típusa
m

visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Felhalmozási

összesen

ZO2S, október 6-árr elkészúlt, október 1,3-án terjesztrisre került 13&ü pé}c!árrylraH. ÁJ4-es
ban 2ü oldalD§, részhen színesen. Laprerjeszté§e:4s6 példárry a PV'la!íyar PO§ta Hiítairterjesztdsérr ke!"ésZtlil.

ingyeneserr, lrázilagosan !}}esof dva {postázva. gépkocsirl §<iszá!!íwa, §tt],}. Di§itáris vá§tozata a lapter}esztést
ler}es ter}edelnrélren színesbetl o[vashatŰ. f eÉtrhető a BLrdape§li HelytonénÉíi Porráf unk {vilr.$uf.lr§rhx.hH}

k nr en ü 1ror-l,t Városu n k-Budapesti HOn i §r1,1ereti Hírad ó al nren ii p ontróf

nk 2S2ül4"

Kitöltő verzió : 2.96,0 Nyomtatvány verzió:1,1 Nyomtatva: 2021 ,02.21 16.25,26
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

Budapesti Honismereti Társaság

központi költségvetés

Városunk-Budapesti Honismereti Híradó 2OZO|4,számaTámoqatási program elnevezése

Budapest Főváros XlX. ker. Kispest ÖnkormányzataTámogató megnevezése:

!más gazdálkodó

Támogatás forrása

20 20 .o L.o 1-. -2o2o.L2.3LTámogatás időtartama:

50Támogatási összeg

50- ebből a tárgyévre jutó összeg

vissza nem térítendővisszatérítendő

50

mTámogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

50Dologi

Felhalmozási

összesen

önkormányzati költségveté. [X]

nemzetközi forrás

- tárgyévben fell-raszná|t összeg

- tárgyévben íolyósított összeg 50

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

arosi_l k 2ttpüJ4, tordÉlés 3750 Ft. sZerkes.íÉs 20.0űt} Ft, §aprgíje§étá§ 26.250 Fr.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Városutlk 302tt/,1" §Zánia zügs. her 6-án elkészi^ilt. október 13-án kÉrilll 1_3ó0 pé§dáttyhan, ÁJ4-É5.

l}a!l eü o!da[On, részhett színesen. Lapteíje§zlé§e: 4ü6 pé§Clfu]y a ttlagyar FD§ta HiílaptenjesetÉsén kerÉ§z[(il.
lllli ittgy*tt esetr" !rázil a§osárl tlreg oIdva {postázva" g ápkocsi n §{iszáttítva" stt),], Digitális változata a la1]ter,íesztést
uercierl t*i1 Es {erjedell11ébetr sztrreslretr olvaslrató, Ielö§{hetö a BUdapBsri He[y-tórléll*ti FortáItl}lk {Vi|tvw.l]§]h{,htlj

sLlt,t§{ trlett rl ;ron t Várost| !]k-BudapB§ti Honrs§]l greti Híradó at nlenii po rrtról

!

50
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PK-642
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszánrolója és közhasznúsági melléklet

2O20. év
Szervezet / Jogi szen'ély szervezeti egység neve

Támogatási program elnevezése Városunk 2O2LlL, száma

Támogató megnevezése Budapest Főváros lll. ker. Óbuda-eékásmegyer Önkormányzata

központi kö|tségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi íorrás

Támogatás időtartama

más gazdálkodó

2o2o.o9,o l, -2o2o,L2.3L.

Támogatási összeg 89

- ebből a tárgyévre .iutó összeg

89

- tárgyévben folyósított összeg 89

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Budapesti Honismereti Társaság

Támogatás íorrása;

89

- tárgyévben felhasznált összeg

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

1./árosunk 7ű7uu7-. szánrára; nyo!}1dako!tséE 27"426 Ft" szerke§ztés 2S.279 Ft, tórderé§.41,g§5 Ft

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Városnnk züaU1. szánta gOZü.decen}t}er §-Én e§késziitt, 2O21, jalrrrár.5,én teriesztésre kerü!t 1,1üD példány[:an. résa!retr
szitlBSu Ai4-E§ llaEyság§an. 2ú 0tr|af§n. Laprerjeszláse: 35l- pérdány,a Ma§yar F§§ta HirlapteriesetÉsén keresztiil. a

'öbbi 
házitallosan (postátl és gépkocsiva§ ki§zá!trrua} ir]tézve, Digitális változata a llleEjelenés nap.iátótr oluasható,

Híracló at *terri) 6lontjárráf "

Személyi

Dologi 89

FeIhalmozási

összesen 89

Kitöltő ve rzió : 2.96. 0 Nyomtatvá ny v erzió,, 1,1 Nyomtatva: 2021 ,02.21 '16.25.27
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közlrasznúsági melléklet

2020. év

PI<_642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

Budapesti Honismereti Társaság

Buclapest Főváros Vll. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

központi költségvetés

Támogatási program elnevezése Városunk 2O21lL, száma

Tátnogató megnevezése

Támogatás forrása:

!más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 07.01,.-2020,L2.31,.

Támogatási összeg L2o

Lzo

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

FeIhalmozási

L20

ön kormányzati költsé9vetés l8
nemzetközi forrás

- ebből a tárgyévre jutó összeg

- tárgyévben fellraszná|t összeg: I2o

- tárgyévben folyósított összeg I2o

visszatérítendő vissza nem térítendő

Személyi

Dologi L2o

összesetr

Támogatás tárgyévi íelhasznáIásának szöveges bemutatása:

Városunk 2üaU1" szánrára: n}loltlcia$cö}t§é$ 4ú.sú0 Ft" SzerkeszíÉs 5ü.Oftú Fl, tórdef és 3ü,sGü Ft

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

stlnk 2ti21']_. szátrta 2S2ü.clecenrber §-Érr e§ iitt, 2f|21_. jan ,5-én terjesztásre kerii[t 14ü0 példány|ralr. rész
i!leS. ,4.14-es lragysáEhalr. 2ü oIclálö!]. Laprenjeszré§e: 351 péi<lárry a rYlaíJyár Fösta HirIai]terjesz,tesérl keré§ztiil, a
llll} lrázilagosan {;:ostár:r és gépkocsival kiszállítva} irrtézve. Digitális változata a nregjelerrés rrapjától oluasltatÓ,

rarló a§trretlű pontj álráf

!

x

Kitö ltő verzi ó : 2. 96. 0 Nyo mtatvá ny v erziő :'l .1 Nyomtatva: 202'1.02,21 1 6. 50.35



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

2O2O. év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

Budapesti Honismereti Társaság

Városunk 2O2LlL szánra

Budapest Fővár,,s XVlt. ker. Rákosmente Önkormányzala

központi költségvetés

Tálxogatási program eInevezése

Támogató megnevezése

nemzetközi forrás

nmás gazdálkodó

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama: 2o2o.o7,oL.-202]-, 03.3]-,

Támogatási összeg 50

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg

- tárgyévben íelhaszná|t összeg:

- tárgyévben folyósított összeg 50

Támogatás típusa: xvisszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalrllozási

összesen:

önkormányzati költségvetés

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Városunk ?ű?uL. szánrára: §apterjesztés 5ü.üGü Ft

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

0

o

0

0

!,tk Zt}!.fu 1, szánla 302ü.decenrher etkészi]ft, 2fl21. jant_l 5-én terjesztÉsrg ke§ii§t 14ü0 péirlállybatt. részi;
tl,ikeresZ

olVa§ hat o,
sreliisllrF,{o tr

radó aI trrenüpontjárrál,
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A kettős körrywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves tleszámolója és közhasznúsági nrelléklet

2O20. év

PK_642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

Budapesti Honismereti Társaság

Tátnogató tlegnevezése BUdapest Főváros Xll. ker. Hegyvidék Önkormányzata

központi költséqvctés I

Támoqatási program elnevezése: Városunk 2o2ol2, száma

nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

Támogatás időtartama 201_9. 06. o1". - 2020, 04, L5

Támogatási összeg ].60

- tárgyévben folyósított összeg

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

].60

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

- ebből a tárgyévre jutó összeg ]-60

- tárgyévben feIhasznált összeg ]_60

0

Dologi

Felhalmozási

összesen ]_60

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

nk 2ü2BJE. szá*rára: teleloi] 5.s21 Ft" tördelÉs 45.030 Ft, rlyor}rdakóltség &4.66,0 Ft. §apter} 45,3s§ Fr.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Slll]k 2t}20]3, =zátna 30Z[t. rlrárcitls 27-érl Élké§Ziitt, ttt2t}. álrritis 14-Érr terjeslrÉsre keriitt L3t}0 p
Zherl sziíles, AJ4-e§ ltagyságbal]. 20 oIdalon, La;rterjesztÉse: 347 példárry a nla§yar Po§ía l-Jirlal)rerjesziésérl

l, a tobbi !,tází[agosarr {1rostátt és gépkocstvai l.:iszáilit\,a} irrtézve. Digitálisváltozata a llregjeienés rra;rjietól
retölthEI a tsUdapeslr HÉ}ytőnéHeti FortálUllk {r,,lv,nv.bplrr.lru} la'árosunk l}}el]tlpontií Városttttk-Bttrlap:esti

a}nret:íipotttiáná}"nislllereti Hírad6

Kitöltő verzió: 2.96.0 Nyomtatvány v erzió:1.1 Nyomtatva: 2021.02,21 1 6.50.36
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszánolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Honismereti Társaság

központi költségvetés

Támogatási program elnevezése: Városunk 2o2ol2, száma

Budapest Főváros lX. ker. Ferencváros ÖnkormányzataTámogató megnevezése

Támogatás forrása

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 20 L9.o 4.o L, -202 0. 04. 15,

1-00Támogatási összeg:

].00ebbő| a tárgyévre jutó összeg

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

].00

100

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

tárgyévben íeIhasznált össze9: ]-00

tárgyévben foIyósított öSSZeg 0

visszatérítendő vissza nem térítendő

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Tárrro gatás tárgyévi fel lrasznáIásának szöveges be mutatása:

aros unk 2ú28]3, sz teiEío§ 5.273 Ft, törclelÉ,§,31,175 Ft, !lyot}ldar(oltség 50.0G0 Ft. }apter} ]_3,453 Fr,

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

7{}2Bl7, a ?s2ú. 37-Étr elkásziitt, 2ű2ü. április 14-Én ter}esztÉsre karült ]-3D0
szirres. A-í4-*§ nag;yságbarr, 2ú oIda}o11. l-apterj e§zté§e: 347 pétclárry a lfulagyar Po§tá t-{irf ápt*rjesltÉserr

kÉre§et(i!. a [dl)!)! !rázi§agosarr {postán és gépkocs§val kiszál lítva} i!,ttézve. Di§itáli§ váftozata a rriegjef errés napjátói
olvas!tató. leiólthÉí a BUdal)esti HÉlytörlélrBíi FOrtálll11k 0/rv.r,"11,lrph{.htl} Városulrk l}1eIli;!]olltia rJárDSrlllk-Buda6r*str
l,]o n i stli ereti Híracl ó a} nr *tr ii p o rrl} árr ál.

x
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

Budapesti Honismereti Társaság

csAToLT uellÉxlererc
(Melléklet típusonként csak ]- dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalrnazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem Q szervezet sajót Cégkapuján
v o gy n e m a. b ej e gy ze tt.képv is e Iő U gy f élka puj ón ke r e sztül kerüI
előIer jc,szlcsrc a beszamoló

Mellék[et csatolva:

Er edetiv e l r e nd e l kezik :

KitöItő verzió : 2.96.0 Nyomtatvá n y v erzió:1 .1 Nyomtatva: 2021 .02.21 16.25.27

PK-642-0 1 KöIrylwizsgálói jelerrtés Melléklet csatolva:

E r edetiv el r e nde lkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló MelIéklet csatolva:

Er edetiv el r ende lkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet MeIléklet csatoIva:

Eredet'Lvel rendelkezik:
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