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Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
Közhasznúsági jelentése
a 2012-es esztendőről

1.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 535 434 ezer Ft, a saját tőke 72 657 ezer Ft. Részletes kimutatást jelentésünk 1. sz.
melléklete tartalmazza a közhasznú eredmény-kimutatásról. A mérleget a számviteli beszámoló
tartalmazza.

2.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Társaságunk nem kapott 2012. évben költségvetési támogatást.

3.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Társaság saját vagyona 47 819 ezer Ft összeggel növekedett. A Társaság
mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak
elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 2. sz. melléklete mutatja be.

4.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Társaságunk 2012. évben Sportegyesületeknek és Oktatási Intézményeknek nyújtott támogatást, e
soron történt kifizetéseket a 3. sz. melléklet szemlélteti.

5.
KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVTŐL,
ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben Társaságunk összesen 161 109 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. A kapott
támogatások részletes bemutatását az 4. sz. melléklet tartalmazza.
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6.
A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG VEZETŐ
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

TISZTSÉGVISELŐINEK

NYÚJTOTT

Társaságunk személyi jellegű ráfordítása 83 627 ezer Ft volt 2012. évben. Társaságunk vezető
tisztségviselői csak a Képviselő Testületi határozatában meghatározott mértékű költségtérítésben,
és egyéb juttatásban részesültek, összegét tekintve 1 200 ezer Ft-ot fizetettünk ki, továbbá a még ki
nem fizetett, de járó egyéb juttatás összege 4 016 ezer Ft. Megállapítható, hogy a Társaságnál
indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezését a 5. számú melléklet
tartalmazza.

7.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. A vállalkozás bemutatása

I.

Cégforma:

II.

Alakulás időpontja: 1998. 09. 07. (változás: 2011/12/15)

III.

Tevékenységi kör:

Nonprofit Kft.

Az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. pontja szerinti, a társadalom és az egyéni közös
érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységek:
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás
alapján folytatott speciális kivételekkel

•
•
•
•

IV.

Főtevékenység: Egyéb sporttevékenység (közhasznú)
Sportlétesítmény működtetése (közhasznú)
Építményüzemeltetés (közhasznú)
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (közhasznú)
Lakó- és nem lakó épület építése (közhasznú)
Éves beszámoló aláírására jogosult, egyben kötelezett személy:
Név: Kocsis Sándor Károly ügyvezető
Lakóhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 35.

V.
•
•

VI.
•

A társaság tulajdonosa:
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
1113 Budapest, Bocskai u. 39–41.
Kapcsolt vállalkozások:
A társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
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7.2.

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységei

Bemutatkozás
A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos
eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős
szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában.
A Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által alapított Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. a
közoktatási

intézményekben

és

az

általa

támogatott

újbudai

sportszervezetekben,

az

egészségmegőrzés érdekében, hosszú távon a sporttevékenységek középpontjába a gyermek és
ifjúsági sportot kívánja helyezni. Ezen belül a mindennapos testedzést, a szabadidősport
megvalósítását, valamint az eredményes egyesületi munkát és a céltudatos utánpótlás-nevelést
támogatja a sportolási feltételek megteremtésével és fokozatos javításával.
Fontos cél, hogy megvalósuljon az alulról építkezés, tehát hogy az általános iskolás tanulók az
iskolai testnevelés során ismerkedjenek meg a sportági alapokkal, ezáltal lehetőség nyílik a valódi
kiválasztásra

a

kerületi

sportegyesületeknek.

Kiemelten

kívánja

támogatni

a

kerület

sporthagyományait is figyelembe vevő, eredményesen működő egyesületeket, szakosztályokat,
utánpótlás nevelő műhelyeket.

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. pénzforgalmi szemléletű önkormányzati támogatásai:
Működési támogatás:

Kiemelt sportcélú feladatok:

48.000.000 forint

110.000.000 forint
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Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzattól
kapott támogatásokból, a következő programokat valósíthatta meg a 2012. évben:

7.2.1. Diáksport támogatás

A kötelező testnevelés óra elsődleges célja a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, megfelelő
fizikai kondíciójának megteremtése, miközben a diáksport foglalkozások rekreációs célokat
szolgálnának, élvezetes sportolási lehetőséget biztosítanak. Sajnálatos tény azonban, hogy a
gyermekek 75%-a kizárólag a kötelező testnevelés óra keretében sportol, mely jelenleg nem
alkalmas minden, a korosztály szempontjából jelentős funkció betöltésére. Nem tudatosítja
kellőképpen az egészséges életmód fontosságát, nem kiemelt célja a sportolás pozitív élményeinek
biztosítása és a sportolás megszerettetése, illetve nem kap megfelelő hangsúlyt az életen át tartó
rekreációs sporttevékenység jelentősége.
A Társaság a 2012. évben a Képviselő-testület által is elfogadott javaslatunk alapján, miszerint „A
kiemelt sportcélú feladatok támogatása” keretéből az iskolai testnevelés és diáksportot
13.677.360 forint összeggel támogattuk.
A támogatásból az iskoláknak lehetőségük nyílt, hogy az iskolai testnevelést és sporttevékenység
gyakorlásának

feltételeit

javítsák,

valamint

az

elkülönített

alap

révén

a

diákolimpiai

versenyrendszerben résztvevő tanárok munkáját jutalmazzák és az iskola részére további
sporteszközöket és feltételeket vásárolhassanak. A támogatásból került megrendezésre a „Hogyan
válasszunk sportágat” rendezvény, melyen tájékoztattuk a kerületi iskolákat, testnevelőtanárokat,
hogyan képzeljük el a kerület sportját, a preferált sportágakat.

7.2.2 Pályázatok a XI. kerületi sportegyesületek, sportszervezetek részére

A 2012. évben az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. pályázatot írt ki mintegy 80 millió forint
összértékben, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást. A szervezetek támogatásával lehetőségük
nyílt, hogy sportolóik részére jobb sportolási lehetőségeket biztosítsanak, sporteszközöket
vásárolhassanak, valamint lehetőségük nyílt a különböző sportrendezvényeken való részvételekre.
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Előnyben részesültek azok a sportszervezetek:
mint élsport: amely szakosztály sportolói a magyar bajnoki rendszerben szerepelnek, felmenő
korosztályos rendszerben biztosítja az eredményes sportolási lehetőséget, hazai és/vagy
nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el,
mint utánpótlás-nevelés: amely szakosztály sportolói a magyar bajnoki rendszerben szerepelnek,
felmenő korosztályos rendszerben biztosítja az eredményes sportolási lehetőséget, rendelkeznek
igazolt és nem igazolt sportolókkal, különös tekintettel az újbudai lakosokra (minden utánpótlás
korosztályban),
mint szabadidősport, amely működésével biztosítja a gyerekek, családok és fogyatékkal élők
főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a szabadidő hasznos eltöltéséért végzett folyamatos
testedzés lehetőségét,
mint helyi sportszervezet: amely minél nagyobb létszámban rendelkezik újbudai lakosú tagsággal
(igazolt és nem igazolt tagokkal egyaránt.)
7.2.3. Sportrendezvények

A rendezvények nem csak az egészségmegőrzést segítik elő, hanem élvezetet, izgalmat,”jólét”
érzést is nyújtanak. A rendszeres sportolás hozzájárul az egészség és a jó közérzet kialakulásához
és megőrzéséhez, valamint a hosszú élethez. A komplex sport rendezvények előmozdítják a
különböző kultúrák közötti párbeszédet és segítenek küzdeni a diszkrimináció ellen. A sport
népszerűsítése érdekében fontos, hogy az érdeklődők testközelből is megismerhessék a különböző
sportágakat, és a kerület által kínált sportolási lehetőségeket. A kerületi sportegyesületek és
sportszervezetek a különböző sportágaikat a 2. ’Válassz sportot Újbudán’ ismerhették meg
személyesen. Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által megrendezett sportválasztón mintegy 50
sportegyesületnek nyílt lehetősége bemutatkozni, akik 62 sportágat mutathattak be a több mint
8000 fős érdeklődő közönségnek. Hasonló népszerűségnek örvendett az Újbudai Hendikep futás és
gyaloglás, melyet május huszadikán vasárnap rendeztek. A futáson adta át a Polgármester a
lakosságnak a Bikás parkban, az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által épített 800 méteres futókört.
Kiegészítő programként a kerületi triatlon és atlétikai egyesületek különféle próbákat találtak ki a
résztvevőknek.
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7.2.4. Sportberuházások

Az új sporttörvénynek köszönhetően az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.-nek lehetősége nyílott a
TAO felhasználáshoz kapcsolódó Ovi-Foci programban való részvételre.
A program keretében két kerületi óvodában fejeződött be a 3-6 éves korosztály számára
kifejlesztett focipálya. A nevelés és oktatási tevékenység keretében az MLSZ és szervezetek által
kidolgozott óvodás programban az intézmények óvodásai a foci és számos egyéb labdajáték
alapjait is elsajátíthatták.
A felnőtt korosztály sportolási lehetőségeinek kibővítése érdekében a Bikás parkban egy 800 méter
hosszúságú futópálya beruházását valósítottunk meg. A futás és gyaloglás lehetőségét kibővítve
egy speciális, különböző sporteszközöket tartalmazó, felnőtt játszótér is beruházásra került.
A XI. kerület Hauszmann Alajos utca 5. szám alatt található Gabányi Sporttelephez tartozó
műfüves focipálya megépítése valóra vált. A régóta rossz állapotban lévő pálya teljes felújítása 2012
tavaszára készült el.
Elkezdődött egy korszerű beléptető rendszer kialakítása a Nyéki Imre Uszodában, melynek 2013as elkészülte után, a vendégek gyorsabban, és kényelmesebben juthatnak be az uszodába.

7.2.5. Sportszakmai tanácsadás

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. stábja közel 70 sportszakmai kérdésben adott felelősségteljes
szakmai választ. Több fontos, döntő kérdésben vállalt szerepet. Leglényegesebb a Tao
pályázatokkal kapcsolatos önkormányzati szerepvállalás volt.
Az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a JSM Alapítvánnyal és az adott
sportegyesületekkel a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet és az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági
adóról és az

osztalékadóról (továbbiakban: TAO tv.) feltételeket határoz meg a látvány-

csapatsport támogatása konstrukcióban megvalósuló ingatlanfejlesztésekre vonatkozóan.
1. Felek megállapodtak, hogy a XI. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő, 1116 Budapest
Kondorosi út 14. című, 43166/3 helyrajzi számú ingatlanon, a látvány csapatsportok támogatása
keretében megvalósuló fejlesztési program megvalósításában együttműködnek.
2. Felek megállapodtak, hogy a XI. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő, 1116 Budapest
Hauszmann Alajos utca 5. című, 3972 helyrajzi számú ingatlanon, a látvány csapatsportok
támogatása keretében megvalósuló fejlesztési program megvalósításában együttműködnek.
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7.2.6. Sportlétesítmények üzemeltetése

Korábbi terveink között szerepelt, hogy az általunk üzemeltetett létesítményeket megtöltsük élettel,
kedvezményes sportolási lehetőséget biztosítva a kerületi sportszervezetek és a sportolni vágyó
lakosság részére és minél hatékonyabban kezelve a rendelkezésünkre álló erőforrásainkat, melyet
az Újbuda Önkormányzat 152/2011. (IV.21.) XI.ÖK határozatának értelmében, a sporttelepek 2011.
július 1-i átvételét követően, folyamatosan hajtunk végre, és ez a 2012. évben sikeresen zajlott. A
bevételeket illetően célkitűzéseinket teljesítettük, ezen

kívül olyan ingyenes rendezvényeket

szerveztünk, mely jól szolgálta az Alapító Okiratban meghatározott céljainkat, melynek
következtében a kerületi gyerekeket megismertettük a mozgás szeretetével.
48/2012. (II.23.) XI.ÖK határozat értelmében a Nyéki Imre Uszoda önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervét megszüntették, s az általa működtetett vagyont az Újbuda
Sportjáért Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe adta 2012. augusztus 16-i hatállyal.
Üzemeltetési terveink szerint a Nyéki Imre uszoda és sporttelepet, gazdaságosabbá, a kerület
lakossága szempontjából minőségi változtatásokkal, fejlesztésekkel színvonalasabbá kívánjuk tenni.
Üzemeltetési szempontból a vezetőség kapcsolatrendszerét kihasználva kedvezőbb közüzemi
díjakra való szerződést kötöttünk a közüzemi szolgáltatóknál, mely rendkívül magas gazdálkodási
differenciát mutathat éves szinten az előző üzemeltetési költségekhez képest.
A munkaerőforrás és létszámok optimalizálásával, rendkívül magas költséghatékonyságot értünk
el eddig, és igyekszünk az optimalizálást szem előtt tartani továbbra is.
A sportszervezésben és sportoktatásban a Star Sportakadémiával együttműködve egy

olyan

sportoktatási rendszert kívántunk meghonosítani a kerület életében, mely egyedülálló lenne az
országban. Erre garancia lehet a nemzetközileg elismert, országos népszerűségnek örvendő
világklasszis sportolói oktatói csapat, akik idővel szakképzett pedagógussá, és/vagy szakedzővé
váltak. Ezzel egy példaértékű minőségi oktatási és edzési lehetőséget biztosítunk a kerület
gyermekeinek.
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A sportoktatás fontos alappillére lenne a későbbiekben valószínűleg nagy népszerűségnek örvendő
látvány- és csapatsportnak, a vízilabdának, melynek bevezetése megtörtént a kerületi gyermekek
életébe. A sportág megismertetése és elérhető közelségbe hozása nagy előnyöket jelent a kerületi
lakosságnak és a sporttelep üzemeltetésének egyaránt, mert remélhetőleg több látogatót vonz a
sportlétesítménybe, ezzel növelve az uszoda presztízsét, jó hírét és bevételét.
Sporttelepeink korszerűsítése és modernizálása jegyében biztonságtechnikai beruházás keretében,
korszerű kamerarendszert telepítünk, mely ellenőrizhetőbbé teszi mind az üzemeltetést, és
remélhetőleg visszatartó ereje van a visszaélések és esetleges rongálásokkal szemben.

8.

A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat a 6. számú melléklet tartalmazza.

Budapest, 2013. április 19.

Kocsis Sándor
ügyvezető igazgató
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1. számú melléklet

2012. évi közhasznú eredmény-kimutatás
Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

A tétel megnevezése
b
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
(a.+b.+c.+d.+e.+f.)
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb, ebből 1%...........................................
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D.+E.)
G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

Előző év
ezer Ft
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Tárgyév
ezer Ft

137 463

338 701

80 115
80 115

161 109
161 109

47 299

171 315

10 049
10 609
148 072

6 277
0
338 701

136 892
34 101
37 939
8 560
56 265

290 882
86 167
83 627
13 614
107 474

27

0

4 565
207
22

0

4 336

141 457
6 044

290 882
0

6 044
571

0
47 819
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2. számú melléklet

A vagyon felhasználása

Megnevezés

Tárgyévi
Előző évi
összeg (eFt) összeg (eFt)

Induló tőke változása
Tőkeváltozás (eredményváltozás)
Értékcsökkenés
Értékvesztés

Változás
(eFt)
0

7 775

14 389

6614

8 560

13 614

5054

230

2316

2086
0

Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás

0

Rászorultak részére juttatott természetbeni juttatás
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

6044

47 819

41775

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

571

0

-571
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3. számú melléklet

Cél szerinti juttatások kimutatása
Időszak: 2012.01.01-2012.12.31.

Cél szerinti juttatás megnevezése
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Adóköteles pénzbeli támogatás

Előző évi összeg Tárgyévi ösz(eFt)
szeg (eFt)
50 470

93 106

0
50 443

93 106

42 663
0

Adómentes nem pénzbeli támogatás
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység
keretében nyújtott

42 636
-27

27

Adóköteles nem pénzbeli támogatás
Adómentes pénzbeli támogatás

Változás
(eFt)

0

0

0

Pénzbeli támogatás

0

Nem pénzbeli támogatás

0
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4. számú melléklet

Tulajdonostól kapott támogatás mértéke, felhasználása
Időszak: 2012.01.01-2012.12.31.

A közhasznú tevékenység támogatása 2012. évben:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2012. évben 161 109 ezer forintot nyújtott a
Társaságnak a közhasznú tevékenysége támogatására teljesítési szemlélettel .

Támogatást nyújtó
megnevezése

Támogatás
időpontja

Felhasználás

összege (Ft)

célja

Felhasználás összege (Ft)
előző évi

tárgyévi (Ft)

XI. ker. Önkormányzat

2012.05.04

7 500 000

Működési támogatás

7 500 000

XI. ker. Önkormányzat

2012.07.12

7 500 000

Működési támogatás

7 500 000

XI. ker. Önkormányzat

2012.08.03

7 500 000

Működési támogatás

7 500 000

XI. ker. Önkormányzat

2012.10.08

7 500 000

Működési támogatás

7 500 000

XI. ker. Önkormányzat

2012.12.20

15 000 000

Működési támogatás

15 000 000

XI. ker. Önkormányzat

2013.01.24

3 000 000

Működési támogatás

3 000 000

XI. ker. Önkormányzat által nyújtott működési támogatás összesen:

48 000 000

XI. ker. Önkormányzat

2012.08.30

16 893 671

Sport, infrastruktúra

10 492 142

XI. ker. Önkormányzat

2012.05.04

70 000 000

Sportcélú támogatás

70 000 000

XI. ker. Önkormányzat

2012.08.30

23 106 329

Sportcélú támogatás

23 106 329

XI. ker. Önkormányzat által nyújtott kiemelt sportcélú feladatok támogatása össz:

103 598 471

XI. ker. Önkorm fejlesztési célú támogatásai tárgyévi elszámolása écs-vel arányosan:
Összesen:

167 510 887

következő év (Ft)

6 401 529

6 401 529

9 510 887
-
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5. számú melléklet

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Időszak: 2012.01.01-2012.12.31.

Juttatás összege, értéke (eFt)
Tisztség

2011. év

2012. év

Tiszteletdíj

1 200

1 200

Költségtérítés

1 000

1 200

Egyéb juttatások

3 120

4 016

Összesen:

5 320

6 416

Értékpapír
Természetbeni juttatás
Folyósított kölcsön
- fordulónapig visszafizetett
- fordulónapon fennálló tartozás
- fizetendő kamat
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6. számú melléklet

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző
év

Tárgy
év

eFt

eFt

148 072

338 701

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

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

162 774

E. normatív támogatás
az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támoF. gatás

0

0

0

0

G Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

148 072

175 927

H. Összes ráfordítás (kiadás)

141 457

290 882

B.

Éves összes bevétel
ebből:

ebből személyi jellegű ráfordítás

37 939

83 627

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

136 892

290 882

6 615

47 819

0

0

I.

K. Adózott eredmény
A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
L. LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

IGAZ

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0]

IGAZ

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

IGAZ

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]
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