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országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

ny verzió:1.0

1. szervezet azonosító adatai

1.1 NéV

1.2 Székhely

Település: lrányítószáml [nm
Közterület neve: KERT

i(özterületjellege: luT"o--__-l Házszám: Eünnrn:n Épület:nlrln Lépcsőh&: nlrn
Emelet: ttjr Ajtó: I[nn
1.3 Bejegyzó hatáÍozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Képviselő neve:

2. Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és kiizhasznú tevékenységek bemutatása

átápíwánv köehasznú tevékeny5égéit zÜxx'Den ls némzenuoal lormalÍ} él{'aoasoK €5 lr[}ílalml csrHK

"-;'Áiiln m/író lózsef és sinira Étván} valamint felvilágosirÓ jelleqij t$nÉnslmi emlékÜnnepségek
b;';i.';g:23l,nov.+'} megsrervezéséveiÍejtene ki. R*ndezvénysinken a XX. szárad vdrszomj*s
;í'ö';i- i|1. u'"cl"oj"É'boljali mozgalmainait hasonlóságaí!_rí.rlo.mlgrltva igyekeztlink rámutalni et nrÉg

"niáin*uan 
is virulóns kettös mércó tarrhatallanságára. Emlékhelyünkőn ax albán nagykövetséggel

;Iál'"; * .ibán allamisrás too. évfordulóján ktizös, kétnyelvü ernléktáblát avanunk a kommunizmus
ániai átdozatainak ti,sztülerére. A magyarorsrági ukrán hisebbség vezetöségének oldalán novembcr

tén a sztál i n i Holo<lornor pu gtításai re enr l ékeztii n k'

éit7o'je'Eenls nemzáttuox ÍormálÓ elsadások és irodalmi estek

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: tud.tev..kutatás.nevelés és oktatás' kult.tev.

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat' jogszabályhely: 1997. évi clvl.tv.26.s

3.3 KÖzhasznú tevékenység célcsoportja: lakos

3,4 Közhasznú tevékenységből részesulők !étszáma:

3.5 KÖzhasznú tevékenység Íőbb eredményei;

pszerinii elöadáso}<, rendezvények'
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4. Közhasznú tevékenység érdekében Íelhasznált Vagyon kimutatása
(Adatok ezer Íorintban')

5. cél szerinti juttatások kimutatása

6. Vezető tisztségviselóknek nyúitott iuttatás

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált vagyonelem tnegnevezése Vagyonelem értéke elhasználás célja

Kozhasznu teveKenyseg eroeKefreÍl
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdeKeben
felhasznált vagyon kírnutatása
(mindösszesen)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése F.lÓ7o eV Tárgyév

5.2 Cé| szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Élőző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en)

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyÚjtott
juttatás (összesen)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen)

Kitciltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1'0 Nyomtatva: 2O1 4.05.20 1 1.53.04



Országos Bírósági Hivatal

Kozhasznúsági melléklet

7' KÖzhasznú jogállás megállapításához sztikséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (].) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 2 60t 597

ebből:

ffi eghatározott-részének az
ááa'ó rdnáa'|i<ö}esé szeri nti fe l hásználásáról szó ló
ígs6. evi cXXVl. törvény alapján átutalt össze 3( 3i

D. Ktizszol gáltatási bevétel

E. NormatíV támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból' illewe
a Kohéziód Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 2 56! 56!

H' Összes ráÍordítás (kiadás) 32Í 33t

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

í koztrasznú tevékenység ráfordításai 32( 336

K. Adózott eredmény 224! 261

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
Gúét<ánviésbt végző'szem'élyek száma
ía közérllekű önkéntes tevékenyse g rol .s-zol o
2oos' evi LxXXVlll. törvénynek megfeleloen)

E r őfo r rás el l átotts ág m u tató i Mutatl te''esÍÍése

lgen /vem

--trctv. 92. 5 (4) a) [(87+82y2 > 7.Oo0.ooo, - Ft] tr n
[K7+K2>=AJ B n

EctV.32. s G) c) Í7+I2-A1'A2)/(H7+H2)>=0'25] n x
T ársaclal mi támog atattság m utatói Mutató rer'esiÍése

Ectv. 32. s é) a) KC1+C2)/(G1+G2) >=Q,Q2] x n
Ectv. 32. 5 (s) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=O,51 B n
Ectv' 32' s (5) c) [(L7+L2)/2>= fi fő] n x

til
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