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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Az MRT önkéntes, nem anyagi érdekeltségű szervezet, mely az alábbi célok érdekében
mőködik:

a) a cardiopulmonalis resuscitatio tudományának, gyakorlatán, szervezésének és
oktatásának fejlesztése,

b) a tagok szakmai ismereteinek bővítése, tudományos érdekeinek képviselete és
védelme,

c) a cardiopulmonalis resuscitatio tárgyköréhez kapcsolódó etikai állásfoglalás, valamint
a vonatkozó jogi szabályozások kialakításában szakmai konzultációs fórum
biztosítása,

d) a tagok szakmai, klinikai és a resuscitatio szervezésének és oktatásának céljából
végzett közéleti tevékenységének támogatása,

e) kiépíteni és megszilárdítani a cardipulmonalis resuscitatio kutatásában, végzésében,
szervezésében és oktatásában érdekelt disciplinák és határterületek együttműködését,

f) kiépíteni és megszilárdítani a nemzetközi társszervezetekkel történő együttműködést,
a nemzetközi tudományos eredmények hazai és a magyar tudományos eredmények
nemzetközi ismertté válásának lehetőségének támogatásával is,

g) az MRT támogatja a graduális és a posztgraduális képzést - tevékeny részvétellel is -,
beleértve az orvosképzést, szakasszisztensek és egészségügyi szakdolgozók képzését,
a szakorvosképzést, valamint a laikus alap-, közép- és felsőfokú képzést is.

h) kidolgozza, nyilvánosságra hozza, és a mindenkori tudományos eredmények tükrében
folyamatosan értékeli és megújítja a cardiopulmonalis resuscitatioval kapcsolatos
szakmai irányelveket, ajánlásokat.

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Egészségügyi oktatás

Közhasznú tevékenység megnevezése: Egészségügyi oktatás

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Egészségügyben dolgozók,magánszemélyek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 500

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

EPLS tanfolyamok
EPILS tanfolyamok
ALS tanfolyamok
BLS-AED tanfolyamok
ILS tanfolyamok

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
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Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Támogatást egyéb juttatást nem nyújtott 0 0

Összesen: 0 0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Támogatást nem nyújtott 0 0

Összesen: 0 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 21 220 21 881

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

0 0

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

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

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 21 220 21 881

H. Összes ráfordítás (kiadás) 20 358 20 786

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 3 300 4 054

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0

K. Tárgyévi eredmény 862 1 095

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem
Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 21 551

(két évi bevétel átlaga)    

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X 1 957

(két év egybeszámított adózott eredménye)    

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.18

(személyi jellegű ráfordítások aránya)    

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00
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Mutató
teljesítése

Igen Nem
Értéke

(szja 1% a korrigált árbevételhez)    

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 0.00

(közhasznú ráfordítások aránya)    

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0

(közérdekű önkéntesek száma)    

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az MRT alapszabályában meghatározott céljainak elérése érdekében tárgyévben az alábbi tanfolyamokat
szervezte meg:
EPLS tanfolyamok
EPILS tanfolyamok
ALS tanfolyamok
BLS AED tanfolyamok
ILS tanfolyamok
GIC tanfolyamok

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. Támogatásban a szervezet nem részesült.

Támogatási program elnevezése: Támogatásban a szervezet nem részesült.

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

-tárgyévben felhasznált összeg:

-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
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