
Adatszolgáltatók: alapítványok, egyesületek, egyesülések, egyéb társadalmi szervezetek, érdekképviseletek, közalapítványok, köztestületek,
közhasznú társaságok (Kht.), valamint az általuk alapított intézmények

KSH-azonosító:

Név:

NSzOR-kategória:

Törzsszám     (az adószám első 8 számjegye):

(Feltétlenül kérjük kitölteni!)

A szervezet 2007-ben - működött (1)
- hivatalosan megszűnt (2)
- gyakorlatilag megszűnt, de hivatalos megszüntetése még nem történt meg (3)
- nem működött, tevékenységét szüneteltette (4)
- újonnan alakult szervezet, tevékenységét még nem kezdte meg (5)

(A fedlapot abban az esetben is kérjük kitölteni, ha a szervezet nem működött!)

A szervezet székhelyének hivatalos címe:

város, község utca hsz. (hrsz.)

Irányítószáma:  telefonszáma (körzetszámmal együtt): 06/ –

A szervezet hivatalos képviselőjének neve:

Cím: város, község utca hsz. (hrsz.)

Irányítószáma:  telefonszáma (körzetszámmal együtt): 06/ –

A szervezet levelezési címének esetében a címzett neve:

Cím: város, község utca hsz. (hrsz.)

Irányítószáma:  telefonszáma (körzetszámmal együtt): 06/ –

A szervezet postai elérhetősége: - a szervezet székhelyének hivatalos címe (1), - a képviselő címe (2), - levelezési címe (3) 

 A szervezet e-mail címe: @

Küldendő:  KSH Győri Igazgatósága, 9002 Győr, Pf. 37.

Beérkezési határidő: 2008. május 31. (fax: 06-1-345-8684) A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

E-mail: nonprofit@ksh.hu (Csatolt állományként!)

hó nap P.H. Elérési címe:

 A kitöltő aláírása ...................................................................... E-mail címe:

A kitöltő neve nyomtatott betűvel: Elérési telefonszáma:

7.

11560701 115607

Czinege Péter

czinege.peter@yahoo.co.uk

20-912-0058

május2008. 20

20

  Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után. 
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
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Törzsszám: 1156/07

Az alapítás éve:

 Kérjük, írja le a szervezet konkrét tevékenységét!

 A szervezet közhasznúsági státusa:
 - közhasznú (1), - kiemelkedően közhasznú (2), - kérte, de még nem kapta meg a közhasznú státust (3),
 - kérte, de még nem kapta meg a kiemelkedően közhasznú státust (4), - nem kérte a közhasznúság bejegyzését (5)

 A szervezet hatóköre (tevékenysége, célja, tagjai, támogatói, a szolgáltatatásait igénybevevők köre alapján)
 - egy intézmény támogatása, konkrét cél elérése (1), - kisebb lakó-, munkahelyi körzet (2), - egy település (3),
 - több település, kistérség (4), - megyei (5), - több megye, régió (6), - országos (7), - nemzetközi (8), - nem határozható meg (9)

 A nonprofit szervezet jogi, szervezeti formája: 
 - (magán)alapítvány (1),  - közalapítvány (2),
 - társadalmi szervezet, egyesület, szövetség, érdekképviselet (3),  - közhasznú társaság (Kht.) (4), 

 - egyéb, be nem sorolható szervezet, mégpedig (5):
 Ha alapítvány  (1),   közalapítvány (2),   közhasznú társaság (4), akkor lépjen a II/2. kérdésre!

 Voltak-e szervezetüknek 2007-ben nyilvántartott magánszemély tagjai?

  Ha igen,  azok száma (fő):
 (Ha nem tudja a magánszemély tagok tényleges számát, kérjük, válassza ki a megfelelő létszámcsoportot!)

 - 10 fő alatti (1), - 11–30 fő (2), - 31–50 fő (3), - 51–100 fő (4), - 101–200 fő (5), - 201–500 fő (6), 
 - 501–1000 fő (7), - 1001–2000 fő (8), - 2001–5000 fő (9), - 5001–10000 fő (10), - 10000 fő felett (11)  

 Volt-e szervezetüknek 2007-ben fizetett alkalmazottja?
Ha voltak  fizetett alkalmazottaik, akkor a foglalkoztatót terhelő járulékoknak szerepelniük kell a IV. tábla 3. és 6.  soraiban. 
Ha nem  volt  fizetett alkalmazottjuk, akkor a IV. tábla 3. (bérköltség) sorában érték nem szerepelhet!

Ha igen, a főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma (fő): 

nem teljes munkaidőben, havi átlag legalább 80 (napi 4 vagy 6) órában foglalkoztatottak száma (fő):

nem teljes munkaidőben, havi átlagban kevesebb mint 80 órában foglalkoztatottak száma (fő):

Kötöttek-e (eseti) megbízási szerződést 2007-ben egyéb jogviszonyon alapuló munkavégzésre magánszeméllyel?
Ha igen,  azok megbízási díjának és járulékköltségeinek szerepelniük kell a IV. tábla 4. és 6.  soraiban.
Ha igen,  az év során összesen hány magánszeméllyel?          (Kivéve az egyéni vállalkozókat!)

Volt-e szervezetüknek 2007-ben rendszeresen,  havi átlag legalább 8 órát  dolgozó önkéntese (akár tagok közül is)?

Ha igen, a rendszeresen dolgozó önkéntesek száma (fő): 

egy rendszeresen dolgozó önkéntes – átlagos – havi munkaideje (óra): 

 Végeztek-e alkalmanként  magánszemélyek, saját tagjaik a szervezetük részére 2007-ben önkéntes munkát?  

 Egy hónap alatt átlagosan körülbelül hányan végeztek alkalmi önkéntes munkát? (segítők, tagok összesen, fő)

 Átlagosan egy ilyen alkalmi segítő egy hónapban  körülbelül hány órányi önkéntes munkát végzett? (óra)

1. 3.

2. 4.

5.

IV. Költségek (ráfordítások) 2007-ben (Útmutató IV.)

1. 9.

2. 10.

3. 11.

4. 12.

5.

6. 13.

7. 14.

8. 15.

2 115607

Anyag-, áru-, készletbeszerzés

Szolgáltatás vásárlás (vállalkozási szerződés alapján 
végzett munka is)
Foglalkoztatottak bruttó bérköltsége
(Lásd: II. tábla 2.!)
Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja 
(Lásd: II. tábla 3.!)
Személyi jellegű egyéb kifizetések (étkezési 
hozzájárulás, költségtérítés stb.)
Foglalkoztatót terhelő járulékok (pl. nyugdíj- és 
egészségbizt. járulék) (Lásd: II. tábla 2. és 3.!)

Értékcsökkenési leírás

Adóbefizetések (áfa, gépjárműadó, társasági adó) 266Összes kiadás és költség (1+2+3+….+12+14)

Szervezet által nyújtott támogatások ráfordításai 
(eszköztámogatás, segély, ösztöndíj stb.)

Hiteltörlesztés

 Saját tőke

Egyéb költségek (pl. bankköltség, biztosítások, bérleti 
díj)

Felhalmozási és tőke jellegű kifizetése

Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamatfizetés, 
árfolyamveszteség stb.)

Egyéb (az előzőek egyikébe sem sorolt) ráfordítások

 Egyéb tartozásokEgyéb követelések (egyéb értékpapírok,  kihelyezett 
hitelek, készpénz, házipénztár, biztosítási követelések)

229

495

266

724

 III. Főbb mérlegtételek 2007. december 31. (Útmutató III.) ezer Ft-ban
Eszközök Források

 Hitelintézetekkel szembeni követelések
 (betétek, banki értékpapírok, folyószámla)

 Hitelintézetekkel szembeni (hitel-)  tartozások

1

8

5.

4.

igen (1) - nem (2) 1

3.

igen (1) - nem (2) 2

igen (1) - nem (2) 2

igen (1) - nem (2)

2.

1.

Kulturális-, tudományos-, közéleti, művészeti és sportrendezvények szervezése, melyek a közösségi-társadalmi kohéziót erősítik2.

1.

 II.  Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők (Útmutató II.)

1
5.

18262036

igen (1) - nem (2) 2

Összefüggés a 
VI. táblával!

 I.  Alapinformációk (Útmutató I.)

13.

74.

2007



Törzsszám: 1156/07

normatív (fejkvótás)

nem normatív

költségvetésből (minisztériumoktól) származó 
normatív (fejkvótás)
költségvetésből (országgyűlés, minisztériumoktól) 
származó nem normatív 
központi alapoktól  (pl. Munkaerő-piaci Alap), TB 
alapoktól (OEP, ONyF)

Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA)

személyi jövedelemadó 1%-a

ÁFA (általános forgalmi adó) visszatérítés 
(méltányossági alapon is)

2. A szervezet által vásárolt, továbbadományozott természetbeni juttatás értéke

3 115607

Lakosságnak, magánszemélynek Szervezetnek, intézménynek
Az összegnek szerepelnie kell a IV. tábla 12. sorában is!

Megnevezés

1. Pénzbeni (pályázati) támogatás, juttatás, adomány, ösztöndíj, pályadíj, segély 
stb. (továbbutalások is)

29. Összes bevétel 2007-ben (2+3+…+28) 890 890

 VI. Adott támogatások, juttatások, adományok 2007-ben (Útmutató VI.) ezer Ft-ban

28. egyéb, mégpedig (Kérjük megnevezni!):

hitel- és kölcsönfelvétel, tagi kölcsön

26.

kamatbevétel, kamatjóváírás 

pénzügyi műveletekből, befektetésekből (pl. 
értékpapírhozam, árfolyamnyereség)

25. Egyéb, az előzőek 
egyikébe sem sorolt 
bevétel 

27.

24.

vállalkozási tevékenységből

bérleti díjakból származó bevétel

23. Gazdálkodási bevétel

22.

állami, önkormányzati szervektől szolgáltatatási, 
megbízási ár-, díj- és értékesítési bevétel
egyéb jogi és magánszemélyektől szolgáltatatási, 
megbízási ár-, díj- és értékesítési bevétel

21. Alap-,  illetve közhasznú 
tevékenység bevétele

20.

Tagdíjbevétel magánszemély tagoktól 

jogi személyektől, tag-, helyi és alapszervezetektől 

19.

18.

alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, 
egyházaktól, pártoktól 

magánszemélyektől

16.

állami, önkormányzati szervtől, intézménytől, 
nemzetközi programból (pl. Európai Unió) 

vállalatoktól, vállalkozóktól, bankoktól

15. Külföldi támogatás

17.

14.

Belföldi 
magántámogatás 

bankoktól, pénzintézetektől, vállalatoktól

(köz)alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, 
egyházaktól, pártoktól 
lakosságtól, magánszemélyektől, egyéni 
vállalkozóktól

13. 890 890

12.

3.

2.

8. Önkormányzati 
támogatás

7.

6.

5.

4.

Központi állami 
támogatás  

10. helyi költségvetési intézménytől

9.

a

11. helyi iparűzési adóból közvetlenül felajánlott

1. Fel nem használt korábbi bevétel (áthozat)

18262036

  b (b <= a)

 V. A nonprofit szervezet bevételei 2007-ben (Útmutató V.) ezer Ft-ban

Megnevezés
Összes bevétel Ebből: pályázat útján nyert
(továbbutalási céllal kapott támogatások is)


