
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.04.09 08:26:23

01 Fővárosi Törvényszék

Magyar Patrióták Közössége

0 1 0 2 0 0 1 5 4 9 0 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.04.09 08.36.32



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-542

2019. 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 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Magyar Patrióták Közössége

1 0 2 4 Budapest

Margit körút

31-33 IV 5

    

0 1 0 2 0 0 1 5 4 9 0

0 9 0 0 P k 6 0 1 7 5  2 0 1 4

1 8 6 1 9 4 8 3 1 4 1

Dr. Hetzmann Róbert

Budapest 2 0 2 0 0 3 0 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.04.09 08.36.32



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Patrióták Közössége

129 198

37

92 198

1 521 107 851

370 182

1 151 107 669

7

1 650 108 056

1 634 2 063

723 1 634

911 429

13 913

13 913

3 105 080

1 650 108 056

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.04.09 08.36.32



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. 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

Magyar Patrióták Közössége

4 140 11 941 4 140 11 941

121 111 121 111

4 019 11 830 4 019 11 830

2 713 3 569 2 713 3 569

4 140 11 941 4 140 11 941

4 140 11 941 4 140 11 941

117 8 530 117 8 530

1 407 1 407

6 377 6 377

3 071 1 094 3 071 1 094

35 104 35 104

3 229 11 512 3 229 11 512

3 229 11 512 3 229 11 512

911 429 911 429

911 429 911 429

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.04.09 08.36.32



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Patrióták Közössége

889 7 491 889 7 491

89 271 89 271

216 265 216 265

2 713 3 569 2 713 3 569

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.04.09 08.36.32



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-542

2019. év

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

Magyar Patrióták Közössége

1 0 2 4 Budapest

Margit körút

31-33 IV 5

    

0 9 0 0 P k 6 0 1 7 5  2 0 1 4

0 1 0 2 0 0 1 5 4 9 0

1 8 6 1 9 4 8 3 1 4 1

Dr. Hetzmann Róbert

Nemzeti összetartozás erősítése,

Magyarország Alaptörvénye

Minden magyar, kiemelt figyelmet fordítva az ifjúságra

10000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.04.09 08.36.32



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Patrióták Közössége

Adomány - Salánk 1 000

Adomány "Győzött az igazság" 70

1 070

1 070

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.04.09 08.36.32



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Patrióták Közössége

4 140 11 941

216 265

89 271

3 835 11 405

3 229 11 512

1 407

3 229 11 512

911 429

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.04.09 08.36.32



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Patrióták Közössége

Szakmai feldatok ellátásának dologi kiadásai

Bethlen Gábor Alapkezelő

2019 éves

1 271

1 271

1 271

1 271

1 271

1 271

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.04.09 08.36.32



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Patrióták Közössége

Szakmai feladatok

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019.11.01-2020.12.31

111 300

6 220

6 220

111 300

1 220

5 000

6 220

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.04.09 08.36.32



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

Magyar Patrióták Közössége

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.04.09 08.36.32



PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló

MPK-2019-beszOBH.pdf



 

M a g y a r  P a t r i ó t á k  K ö z ö s s é g e  

Éves jelentés 
Az elnökség jelentése a 2019. évről 

Az elnökség éves jelentésének célja, hogy áttekintő és összefoglaló képet nyújtson az 
Egyesület elmúlt esztendőben végzett munkájáról, tevékenységéről, kezdeményezéseiről 
és működéséről. Az Alapszabály 14. cikk (2) bekezdés f) pontja a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utalja az elnökség éves jelentésének elfogadását, aminek elkészítése a 15. 
cikk (5) bekezdés g) pontja alapján az elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik. 

 

A 2019-es év az eddigi legeredményesebb esztendőként vonult be az Egyesület történelmébe. Ezt 
az évet a kommunista utca- és közterületnevek elleni harcunk gyakorlati megindításának 
szenteltük, amely küzdelem kisebb-nagyobb intenzitással, sikerekkel és kudarcokkal a 
rendszerváltozás óta folyik Magyarországon. Február 25-én, a kommunista diktatúra 
áldozatainak emléknapján sajtótájékoztató keretében a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár épülete 
előtti – szintén Szabó Ervinről elnevezett – téren ismertettük a kommunista utcanevek elleni 
petíciónkat. Felhívtuk a figyelmet arra a megdöbbentő tényre, hogy hiába tiltja 2013 óta törvény 
a 20. századi önkényuralmakhoz köthető nevek használatát, mégis közel ezer ilyen közterületnév 
van ma is használatban hazánkban. Mivel a kommunista utca- és intézménynevek fenntartása 
mulasztásos törvénysértésnek minősül, a sajtótájékoztatót követően az önkormányzatok 
törvényességi felügyeletét ellátó kormányhivatalok részére – közérdekű bejelentésként – 
elpostáztuk az egyesület által összegyűjtött utcaneveket tartalmazó leveleket. A február 25-i 
sajtótájékoztatónkról a Pesti Srácok internetes hírportál videós híranyagot készített, amely 
nagyban elősegítette, hogy kezdeményezésünk – és ezáltal az Egyesület is – interneten és a 
televízióban is nyilvánosságot kapott. A témához kapcsolódóan több alkalommal megjelenési 
lehetőséget kaptunk rádióadásokban, internetes és a nyomtatott sajtóban is. 

A február 25-i sajtótájékoztató napján online petíciót is indítottunk a kommunista utcanevek 
átnevezése érdekében. Az aláírásgyűjtés 2019. április 4-ig, a szovjet megszállók és hazai csatlósaik 
által felszabadítási emléknapnak hazudott napig zajlott. Az összegyűlt több mint hatezer aláírást 
tartalmazó íveket az egyesület küldöttsége még aznap személyesen átadta Gulyás Gergely 
miniszterelnökséget vezető miniszternek. A találkozó során miniszter úrral megbeszélést 
folytattunk a kialakult helyzet okairól és a lehetséges megoldásról. A miniszter egyetértett 
egyesületünk álláspontjáról és támogatásáról biztosította a petíciónkat. 



Egyesületünk fellépésének hála, 2019. február 25. óta – számos önkormányzat gyáva vagy 
konformista magatartása, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elterelő igyekezete ellenére 
– a korábban megakadt utcanévfront új életre kelt. Az utcák átnevezése folyamatos, amely tényt 
az sem homályosítja el, hogy néhány önkormányzat arcpirító ürügyekkel próbálja meggátolni a 
(törvényes) igazság győzelmét. A helyzet állását folyamatos figyelemmel kísérjük, az átnevezést 
szabotáló önkormányzatok jogellenes mulasztásának megszüntetésére akciótervet dolgoztunk ki.  

* 

2019-ben egy régóta tervezett eseménysorozatunk, a Patrióta Esték is gyakorlati szakaszába 
lépett az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott működési támogatásnak köszönhetően. 
Úgy gondoljuk, hogy a nemzetben gondolkodók előtt álló egyik legfontosabb kihívás az, hogyan 
sikerül a kozmopolita és globalista korszellem által maradinak és ósdinak beállított, eközben 
folyamatosan becsmérelt nemzeti gondolatot megismertetni és átadni a jövőt jelentő fiatal 
nemzedékeknek. Olyan fiatalos, mégis informatív fórumot hoztunk létre, ahol az arra fogékony 
fiatalok kötetlen környezetben ismerkedhetnek meg a magyar sorskérdésekkel. 2019-ben végre 
rendszeres jelleggel elindult Budapest belvárosában a Patrióta Esték nevű közéleti 
ismeretterjesztő összejövetel-sorozatunk.  

A havonta megrendezett esteken általában 30-50 fiatal vett részt, sokan közülük 2019-ben 
hallottak először az egyesületről. Ez megerősített bennünket abban, hogy a fiatalabb nemzedékek 
elérésére indított intenzívebb internetes kampányok hatékonyak, és a jövőben is fokoznunk kell 
azokat a Patrióta Estékkel egyetemben.  

A Patrióta Esték témái a teljes magyar univerzumot felölelték: A román represszió nőni fog –
Demkó Attila geopolitikai előadása (2019.05.24.), Szerémség borban és szóban – Domonkos 
László író és Maurer Oszkár borász (2019.06.24.), Román térfoglalás Erdélyben – Babucs Zoltán 
hadtörténész és Köő Artúr előadása (2019.09.19.), Szükségünk van-e hősökre? – beszélgetés Bán 
Jánossal a Hunyadi-kötetek írójával (2019.10.10.), Megbecsülni a magyar nagyszerűség italát – 
Borbély Zsolt Attila kulturális borkóstolója (2019.11.28.). 

* 

Örömteli, hogy az egyesület általános tagsága – a fenti eseményektől és újításoktól nem 
függetlenül – a 2019-es naptári évben 36%-kal, 36-ról 49 főre nőtt. Az egyesület mindennapi 
életében részt nem vevő pártoló tagok száma ugyanezen időszak alatt megnégyszereződött, 13-
ról szintén 49 főre nőtt. 

* 

A 2015-ben indult Nemzeti Összetartozás Program megelőző, 2018 végi gyűjtésének 
köszönhetően összegyűjt egymillió forintot 2019. január 11-én adtuk át a kárpátaljai Salánk 
református gyülekezetének. Az adomány az Ifjúsági Ház fejlesztését szolgálja. Az év során 
természetesen a korábbi támogatott helyszínek felkeresésére is igyekeztünk időt szakítani. 

2019. évi hagyományos jótékonysági estünket a Felvidék, mai nevén Szlovákia legkisebb magyar 
tannyelvű iskolájának megmentése érdekében rendeztük meg. Az Aggteleki-karszt „túloldalán” 
fekvő apró magyar falu, Kecső iskoláját átmeneti létszámhiány miatt a bezárás fenyegeti. Mivel a 
születések száma az utóbbi években növekedésnek indult, csupán néhány évet kellene az 
intézménynek átvészelnie. Az alacsony gyermeklétszám miatt a jelenlegi fejkvóta nem fedezi az 



iskola működési költségeit, így félő, hogy ha nem sikerül pénzt szerezni, az iskolát bezárják, ami a 
falu elsorvadását és a magyar gyerekek szlovák iskolába kényszerülését fogja eredményezni. 

A Duna Palotában december 12-én Pál István „Szalonna” és Bandája fellépésével megtartott 
jótékonysági estet követő adománygyűjtés nem zárult le a naptári év végéig, hanem 2020-ban 
tovább folytatódik. A rendezvény fővédnöke Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti 
összetartozás bizottságának elnöke volt. Gálaestünkön a kecsői iskola csöppségei is felléptek, 
elbűvölő kis műsorukkal minden résztvevőt meghatottak.  

* 

2019. november 16-án gyászmisével és kopjafaállítással emlékeztünk a Pest megyei Üllőn Egán 
Iván Pálra, a haza ifjú hősére. A századforduló kárpátaljai akcióját szervező Egán Ede unokája 
1944-ben, 17 évesen honvédő csapatot szervezett hadapród társaival, hogy felvegyék a harcot a 
megszálló szovjet hadsereggel. A Vörös Hadsereg előre nyomulását gátló harcban, Üllő határában 
halt hősi halált. Megemlékezésünkön közel száz fő vett részt, a kopjafát az üllői temető méltó 
részén tudtuk felállítani. Az egyesület fontosnak tartja a méltatlanul elfeledett hősök emlékének 
felidézését. 

* 

A fenti eseményhez kapcsolódóan, az egyesület – a Patrióta füzetek sorozat tagjaként, Botlik József 
történész tollából – A haza ifjú hőse címmel megjelentette Egán Iván Pál élettörténetét. Jelenleg ez 
az egyetlen kiadvány, amelyből képet kaphatunk hősünk rövid, de annál gazdagabb életútjáról. 

Szintén a Patrióta füzetek keretében és ugyancsak hiánypótlásként jelentettük meg a Magyar 
helységnevek a Szerémségben című, a terület eddigi legrészletesebb történelmi földrajz témájú 
kiadványát, amely reményeink szerint nem csak az egykori leggazdagabb vármegyénket, hanem 
annak feledésbe merült magyar neveit is segít visszahozni a köztudatba. 

* 

A Radetzky-laktanya helyzete 2019-ben sem oldódott meg. Miután magyar állam 2018 végén 
megszüntette a Bem téri történelmi épület műemléki védettségét, az ügyben illetékes II. kerületi 
Önkormányzathoz fordultunk, ahonnan azt a jegyzői tájékoztatást kaptuk, hogy a képviselő-
testület még 2016-ban változtatási tilalmat rendelt el az érintett területre vonatkozóan. Az épület 
új tulajdonosának tervei egyelőre nem ismertek, de a Radetzky-laktanya arculatának megőrzését 
továbbra is fontos feladatunknak tartjuk. 

* 

2019-ben is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot Kárpát-medencei partnereinkkel. Március 
tizenötödikét – az RMDSZ besztercei alapszervezetének meghívására – az észak-erdélyi 
Besztercén ünnepeltük. A megemlékezésen több százan vettek részt, akik körében egyesületünk 
ötszáz darab – a Bethlen Gábor Alap támogatásával készíttetett – kokárdát osztott szét, ami addig 
ezen a szórványvidéken hiánycikknek számított. 

Augusztus 7. és 11. között az Egyesület külön buszt indított Gyergyószentmiklósra, a 15. EMI-
táborba. Az EMI-tábor nem egy sima fesztivál: célja összefogni az egészséges nemzeti öntudatú, 
történelmünk, kultúránk, közéleti eseményeink iránt érdeklődő Kárpát-medencei ifjúságot egy 



lazább nyári rendezvény keretében, összekötve ezáltal az értékek közvetítését a szórakozással. A 
tábor meglétét és népszerűsítését az Egyesület továbbra is nagyon fontosnak tartja. 

Az év során tanulmányút keretében sikerült eljutnunk a moldvai magyarok, legarchaikusabb 
vonásokat mutató csoportjához, az északi csángókhoz. A Borgófalvára, Szabófalvára, Kelgyestre, 
Halasfalvára és Ploszkucényre összpontosító út megállapítása, hogy míg az utóbbi 10-20 év a népi 
építészeti és néprajzi értékeket csaknem lenullázta, addig napjainkban a magyar nyelv utolsó 
beszélői halnak ki e településeken. Nem kis erőfeszítés árán sikerült néhány idős személyt 
találnunk, akik meg tudtak még szólalni magyarul, azt viszont meg kell említeni, hogy a 
nyelvismeret valamivel nagyobb lehet az általunk tapasztalttól, mivel rendkívül nagy a 
bizalmatlanság az idegenből érkezőkkel szemben.  

Egy másik, kevésbé ismert régióba, az erdélyi Olt-kanyarba is ellátogattunk. A Brassó megye 
északi részén, de a Székelyföld peremén található magyar falvakról (Olthévíz, Apáca, Ürmös, 
Alsórákos, Datk, Székelyzsombor) szóló ismertetőnket sokan olvasták az interneten, pótolva 
ezáltal a tájegységgel kapcsolatos ismerethiányt.  

* 

Értékőrző és egyben csapatépítő kirándulásainkat ezúttal Kárpátaljára és a Nógrád megyei 
várakhoz szerveztük meg. 

Kárpátalján – folytatva a 2018-as utunkat – a Felső-Tisza-vidéket jártuk be július 4. és 7. között. 
Nagyszőlős, Huszt, Visk, Aknaszlatina, Técső, Terebesfejérpatak, Rahó, Kőrösmező, Tatár-hágó 
szerepelt útvonalunkon. Érdekes volt megtapasztalni, hogy ezen a ma már masszív ukrán etnikai 
dominanciájú területen a magyarság él és élni akar. 

Szeptember 28-án egynapos kirándulás keretében jártuk be Fülek, Salgó és Somoskő várát. 
Somoskőn egyúttal megkoszorúztuk Krepuska Géza pesti orvosprofesszor mellszobrát, aki 
jelentős szerepet játszott abban a diplomáciai sikertörténetben, amelynek eredményeképpen 
1924. február 15-én Somoskő és Somoskőújfalu visszatérhetett Magyarországhoz. 

November 22-24. között a Lakiteleki Népfőiskola meghívására Rongyos Gárda Emlékkonferencián 
vettünk részt Lakiteleken, fejet hajtva a nyugat-magyarországi felkelés ifjú hőseinek emléke előtt. 

 

A 2019-as évet a Magyar Patrióták Közössége minden szempontból eredményesen zárta. 
Taglétszámunkat és az egyesület támogatóinak számát jelentős mértékben növeltük. Egyre 
többen ismerik meg és ismerik el közéleti tevékenységünket, ami annak köszönhető, hogy sikerült 
kilépni saját belső köreinkből és elszigeteltségünkből. A konkrét programok lebonyolításán túl 
egész évben azon dolgoztunk, hogy ez a lendület egyre erősebb legyen, és a magyar közélet 
nemzeti sorskérdések iránt fogékony rétegei számára ismertek legyünk. 

Bízunk benne, az Egyesület következő évben tovább erősödik és gyarapodik! 

Budapest, 2020. március 1.    Dr. Hetzmann Róbert elnök 
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Magyar Patrióták Közössége 
 székhely:1024Budapest, Margit körút, 31/33 4/5, adósz:18619483-1-41 

 
Kiegészítő melléklet:  

 
 Amagyar Patrióták Közösségének 2019. évi közhasznúsági beszámolójához 

 
A 2011. évi CKXXV tv.. 28. § (1) bekezdése rendelkezései szerint az Magyar Patrióták 
Közössége 2019. évre is elkészítette beszámolóját, figyelembe véve az elektronikus beküldési 
kötelezettséget, a beszámolók kezelésében. A tv. alapján a számviteli beszámoló-csomag 
tartalma a mérleg, az eredmény-kimutatás, a kiegészítő melléklet és a közhasznúsági 
melléklet. A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és 
azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, 
hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, 
folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.  
A beszámoló készítette: Magyary Rozália, igazolvány száma: 211983. 
A beszámoló minden tétele összehasonlítható az előző év megfelelő adataival. 
A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok: 
 - mérleg fordulónapja: 2019. december 31, 
 - mérlegkészítés időpontja: 2020. március 1.  
Mérleg tartalma: 
Eszközök: 
- Tárgyi eszközök összesen:   198e Ft. (PC - nettó értéke) 
- Követelések 182e Ft.(kifizetetlen szla, és túlfizetés)  
- Pénzeszközök összesen: 107669e Ft. (pénztár és bank) 
- Aktív elhatárolás: 7 e Ft. (2020. évi ktsg) 
Aktívák összesen: 108056 e Ft. 
Források: 
- Saját tőke:2063 e Ft. (tőkeváltozás: 1634e Ft. és 429e Ft. eredmény)  
- Kötelezettség 913 e Ft. (dec-i mbér és adók) 
- Passzív időbeli elhatárolások 105080 e- Ft. (befolyt pályázati összeg elhatárolása) 
Passzívák összesen: 108056 e Ft. 
Eredmény-kimutatás: 
Bevételek: 11941e Ft (tagdíj, adományok, támogatások, pályázatok, banki kamat), 
Kiadások összesen 11512e  Ft. ebből  

- anyagjellegű: 8530eFt.  
- Személyi jellegű 1407e Ft.  (mbér és vendéglátás) 
- Écs 377 e Ft.  
- Egyéb ráfordítás 1094e.Ft. (adományok) 
- banki ktsg. 104 e Ft.)  

Az összes bevétel és kiadás közhasznú tevékenységhez kötődik, így 2019-ben nem keletkezett 
társasági adókötelezettség.   
A Társaság az erőforrás ellátottság mutatói, a társadalmi támogatottság mutatói, valamint 
2018. és 2019. évi beszámoló közhasznúsági mutatói alapján köszhasznú szervezet 
A teljes beszámolót közzétesszük az Országos Bírói Hivatal honlapján: www.obh.hu , 
megtekinthető az előző évek beszámolóival együtt. 
 
Budapest, 2020. március 1.      dr. Hetzmann Róbert elnök sk 
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