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1. Alapinformaciok 

01 Az alapitas eve: 2011 

02 A szervezet kozhasznusagi statusa 2012-ben: 

- nem kozhasznu (1), - kozhasznu (2) 0 
03 A szervezet hatOkore (tev6kenysege, celja, tagjai, tamogatOi, a szolgaltatatasait ig6nybevev0k kOre alapjan) 

- egy intezmeny tamogatasa, konkret eel elerese (1), - kisebb lako-, munkahelyi korzet (2), - egy telepules (3), 

- tobb telepules, kisterseg (4), - megyei (5), - tobb megye, regio (6), - orszagos (7), - nemzetkozi (8), - nem hatarozhato meg (9) 
0 

04 A nonprofit szervezet jogi, szervezeti formaja: 

- (magan)alapitvany (1), 

- egyesulet (3), 
- szakszervezet, mint az egyesulet kulonos formaja (5), 

- egyesules (7) 

• kozalapitvany (2), 

• szovetseg, mint az egyesulet kulonos formaja (4), 

• nonprofit gazdasagi tarsasag (6), 

• egyeb, megpedig (8) 

0 

05 Amennyiben a szervezet jogi formaja Nonprofit Gazdasagi Tarsasag, kerjuk, jelolje meg a tobbsegi tulajdonost es a tulajdoni hanyadot! 

- allami tulajdon (1), 
- onkormanyzati tulajdon (2), 
- belfoldi maganszemely tulajdon (3), 
- kulfoldi maganszemely tulajdon (4), 
- belfoldi jogi szemelyisegCi tarsasagi tulajdon (5), 
- kulfoldi jogi szemelyisegu tarsasagi tulajdon (6), 

- egyeb tulajdon, megpedig (7) 

• 

tobbsegi tulajdon hanyad % 

06 Volt-e a szervezetnek az alabbiakban leirt kapcsolata a helyi (megyei, fOvarosi) Onkomanyzattal? 

- szerzodes kozfeladat ellatasara (az ebbol szarmazo bevetelnek szerepelnie kell a 3. tabla megfeleld rovataban!) 

- alkalmi vagy rendszeres reszvetel az onkormanyzat donteselokeszit6 munk^jaban 

Ha alapitvany (1), kozalapitvany (2), nonprofit gazdasagi tarsasag (6), akkor lepjen a 2/02. kerdesre! 

igen (1) - nem (2) 

0 
0 

2. Tagok, foglalkoztatottak, onkentesek, segitok 
01 Voltak-e szervezetuknek 2012-ben nyilvantartott 

- maganszemely tagjai igen (1) - nem (2)[T] Ha igen, azok szdma (f6) 

(Ha nem tudja a maganszemely tagok tenyleges szamat, kerjuk, valassza ki a megfelelo letszamcsoportot!) 

- 10 16 alatti (1), - 11-30 16 (2), - 31-50 fo (3), - 51-100 ffi (4), - 101-200 fo (5), - 201-500 fo (6), 

- 501-1000 fo (7), - 1001-2000 fo (8), - 2001-5000 fo (9), - 5001-10000 fo (10), - 10000 fofelett (11) 

- jogi szemely tagjai (vallalat, vallalkozas, intezmeny, 
onkormanyzat stb.) 

igen (1) - nem (2)(T] Ha igen, azok szama (db) 

- (szovetseg, erny6szervezet eseteben) 6nall6 jogi szemely 
tagszervezetei (egyesuletek, alapitvanyok, egyeb nonprofit 
szervezetek) 

igen (1) - nem (2)| 2 | Ha igen, azok szama (db) 

• nem onallo alap-, illetve helyi szervezetei igen (1) - nem (2)| 2 | Ha igen, azok szama (db) 

Kerjuk, becsiilje meg, hogy a szervezet alap-, illetve helyi szervezeteinek egyCittesen hany maganszemely tagja van: 

-100 fo alatti (1), - 101-500 fo (2), - 501-1000 16 (3), - 1001-5000 fo (4), - 5001-10000 fo (5), - 10000 fo feletti (6) 0 
02 Volt-e szervezetuknek 2012-ben fizetett alkalmazottja? 

Ha voltak fizetett alkalmazottaik, akkor a ber- es jarulekkoltsegeknek szerepelniiik kell a 6. tabla 03 es 06 soraiban. 
Tovabba ha voltak fizetett alkalmazottaik, akkor a kiserolevelben leirtak szerint a 1673-as OSAP szamu kerdoiv kitoltese is kotelezol 
Ha nem volt fizetett alkalmazottjuk, akkor a 6. tabla 03 (berkoltseg) soraban ertek nem szerepelhet! 

Ha igen, a fballasu, teljes munkaiddben foglalkoztatottak szama (fo) 

gen ( 1 ) - n e m (2)[T| 

a foallasu, reszmunkaidoben foglalkoztatottak szama (fd) 

nem teljes f6allasban foglalkoztatottak szama (fo) 

03 Kotottek-e (megbizasi) szerz6dest 2012-ben egyeb jogviszonyon alapul6 munkavegzesre maganszemellyel? 

Ha igen, azok megbizasi dijanak es jarulekkoltsegeinek szerepelniiik kell a 6. tabla 04 es 06 soraiban. 

Ha igen, az ev soran osszesen hany maganszemellyel? (Kiveve az egyeni vallalkozokat!) 

igen (1) - nem (2)[~1~| 

04 Volt-e szervezetuknek 2012-ben rendszeresen dolgozo onkentese (akar tagok kozul is)? 

Ha igen, a rendszeres, legalabb havi 8 6rat dolgozb Onkentesek szama (fo) 

egy rendszeresen dolgozO Onkfentes - atlagos - havi munkaideje (6ra) 

igen (1) - nem (2)|~1~| 

10 

16 

05 Vegeztek-e alkalmankent maganszemelyek, sajat tagjaik a szervezetuk reszere 2012-ben onkentes munkat? 

Egy honap alatt atlagosan korulbelul hanyan vegeztek alkalmi onkentes munkat? (segitok, tagok osszesen, fo) 

Ezek a segitOk egy atlagos honapban, egyiittesen korulbelul hany oranyi onkentes munkat vegeztek? (6ra) 

igen (1) - nem (2)pT[ 

15 

10 
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3. A nonprofit szervezet bevetelei 2012-ben ezer Ft-ban 

M e g n e v e z e s 
Osszes bevetel Ebbol: palyazat utjan nyert 
(tovabbutalasi cellal kapott tamogatasok is) 

b(b<=a) 

01 Fel nem hasznalt korabbi bevetel (athozat) 

02 Kozponti allami 
tamogatas 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

koltsegvetesbSI (miniszteriumoktol) szarmazo normativ (fejkvotas) 

koltsegvetesbol (orszaggyules, miniszteriumoktol) szarmaz6 nem 
normativ 

kozponti alapoktol (pi. Munkaer6-piaci Map), 

TB alapoktol (OEP, ONyF) 

Nemzeti EgyuttmukOdesi Alaptol (NEA) 

szemelyi jovedelemado 1%-a 

AFA (altalanos forgalmi ado) visszaterites (meltanyossagi alapon 
is) 

09 Onkormanyzati 
tamogatas 

normativ (fejkvotas) 

10 nem normativ 

11 helyi koltsegvetesi intezmenytSI 

12 helyi iparuzesi adobol k6zvetlenul felajanlott 

13 

14 

Belfoldi 
magantamo-
gatas 

bankokt6l, penzintezetektol, biztositokt6l 

vallalatoktol, tarsas vallalkozasoktol 

15 
(koz)alapitvanyokt6l, tSrsadalmi szervezetektol, egyhazaktbl, 
partoktol 

16 lakossagt6l, maganszemelyektol egyeni vallalkozoktol 

1 285 

15 

17 Kulfoldi 
tamogatas 

allami, onkormanyzati szervtol, intezmenytol, nemzetkOzi 
proqrambol (pi. Europai Unio) 

vallalatoktol, vallalkozoktol, bankoktol 

19 alapitvanyokt6l, tarsadalmi szervezetekt6l, egyhazakt6l, partokt6l 

20 maganszemelyekt6l 

21 Tagdijbevetel maganszemely tagoktol 

22 jogi szemelyektol, tag-, helyi es alapszervezetektdl 

34 

23 

24 

Map-, illetve koz-
hasznu tevekeny-
seg bevetele 

allami, onkormanyzati szervektol szolgaltatasi, megbizasi ar-, dij-
es ertekesitesi bevetel 
egyeb jogi es maganszemelyektol szolgaltatasi, megbizasi ar-, dij-
es ertekesitesi bevetel 

25 Gazdalkodasi 
bevetel 

vallalkozasi tevekenysegbol 

26 berleti dijakbol szarmazo bevetel 

27 targyi eszkOz ertekesitesbol szarmazb bevetel 

28 

29 

Egyeb, az 
elozoek 
egyikebe sem 
sorolt bevetel 

kamatbevetel, kamatjovairas 

penzugyi muveletekbfil, befektetesekbol (pi. ertekpapirhozam, 
arfolyamnyereseg) 

30 hitel- es kolcsonfelvetel, tagi kolcson 

31 
egyeb, megpedig: 
(Kerjiik megnevezni!) 

32 O s s z e s bevetel 2012-ben (02+03+.. .+31) 1 335 

4. Adott tamogatasok, juttatasok, adomanyok 2012-ben ezer Ft-ban 

Megnevezes 
Belfoldi kedvezmenyezettnek Kulfoldi kedvezmenyezettnek 

Megnevezes 
Az osszegnek szerepelnie kell a 6. tabla 12. soraban is! 

01 Penzbeni (palyazati) tamogatas, juttatas, 
adomany, osztondij, palyadij, segely stb. 
(tovabbutalasok is) 

lakossagnak, maganszemelynek 

02 

Penzbeni (palyazati) tamogatas, juttatas, 
adomany, osztondij, palyadij, segely stb. 
(tovabbutalasok is) szervezetnek, intezmenynek 

03 A szervezet altal vasarolt, tovabbadomanyozott 
termeszetbeni juttatas erteke 

lakossagnak, maganszemelynek 

04 

A szervezet altal vasarolt, tovabbadomanyozott 
termeszetbeni juttatas erteke 

szervezetnek, intezmenynek 
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5. Fobb merlegtetelek 2012. december 31. ezer Ft-ban 
Eszkozok Forrasok 

01 
Hitelintezetekkel szembeni kovetelesek 
(betetek, banki ertekpapirok, 
folyoszamla) 

1 240 03 
Hitelintezetekkel szembeni (hitel-) 
tartozasok 

02 
Egyeb kovetelesek (egyeb ertekpapirok, 
kihelyezett hitelek, keszpenz, hazipenztar, 
biztositasi kovetelesek) 

59 04 Egyeb tartozasok 57 

05 Sajat t6ke 1 076 

6. Koltsegek (raforditasok) 2012-ben ezer Ft-ban 

01 Anyag-, aru-, keszletbeszerzes 17 09 
Egyeb koltsegek (pi. bankkoltseg, 
biztositasok, berleti dij) 13 

02 
Szolgaltatas vasarlas (vallalkozasi 
szerzodes alapjan vegzett munka is) 201 10 

Penzugyi muveletek raforditasai 
(kamatfizetes, arfolyamveszteseg stb.) 

03 Foglalkoztatottak brutto berkoltsege 11 
Egyeb (az elozoek egyikebe sem sorolt) 
raforditasok 279 

04 
Megbizasos jogviszonyban allok brutto 
megbizasi dija 

90 
Szervezet altal nyujtott tamogatasok 

05 
Szemelyi jellegu egyeb kifizetesek 
(etkezesi hozzajarulas, koltsegterites 
stb.) 

12 raforditasai (eszkoztamogatas, segely, 
osztondij stb.) Osszef i igges a 4. tablaval! 

06 
Foglalkoztatotterhelojarulekok (pi. nyugdij-
es egeszsegbizt. jarulek) 22 13 Hiteltorlesztes 

07 Ertekcsokkenesi leiras 126 14 Felhalmozasi es toke jellegu kifizetese 

08 
Adobefizetesek (afa, gepjarmuad6, 
tarsasagi ado) 15 

Osszes kiadas es koltseg 
(01+02+03+...+13+14) 748 

7 . Reszletezo adatok a 3. es a 4. tablaban kozolt kapott, illetve adott tamogatasokrol ezer Ft-ban 
Kapott, eszkozbeszerzessel kapcsolatos penzbeni es termeszetbeni tamogatasok (tovabbutalasi cellal kapott, tovabbadott is) Beruhazasi tamogatas 

01 Bankokt6l, penzintezetekt6l, biztositoktol 

02 Vallalatoktol, tarsas vallalkozasoktol 

03 (KOz)alapltvanyokt6l, tarsadalmi szervezetektol, egyhazaktol, partoktol 

Adott, eszkozatadassal-, eladassal kapcsolatos penzbeni es termeszetbeni tamogatasok (tovabbutalasi cellal adott is) Beruhazasi tamogatas 

04 Bankoknak, penzintezeteknek, biztositoknak 

05 Vallalatoknak, tarsas vallalkozasoknak 

06 (Koz)alapitvanyoknak, tarsadalmi szervezeteknek, egyhazaknak, partoknak 

8. Immaterialis javak es targyi eszkozok allomanynovekedese ezer Ft-ban 
Immaterial is javak Targyi eszkozok 

01 Uj eszkoz beszerzes, erteknovekedes 03 Uj eszkoz beszerzes, erteknovekedes 95 

02 Hasznalt eszkoz beszerzes, atvetel 04 Hasznalt eszkoz beszerzes, atvetel 
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