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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.

Nyilvántartási szám: 
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STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL
 2017

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis 

adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi 
CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási bírság 

kiszabását vonhatja maga után.

Adatszolgáltatók: Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: egyesületek (egyesület, 
szövetség, szakszervezet, vallási tevékenységet végző szervezet, sportegyesület, sportszövetség, 
vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb nonprofit szervezetek: 
egyesülések, köztestületek, közalapítványok, pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit 
gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek, valamint az általuk alapított intézmények, illetve 
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeik

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik.

Statisztikai főtevékenység: Megye: ####

város
község

út,
utca,
tér

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

A kitöltő adatai
telefonszáma e-mail címeneve beosztása

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201);  A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);  
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203);  Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)

Köszönjük az együttműködésüket!

  perc



A gazdasági szervezet adatai:

 A nonprofit szervezet NSZOR (Nonprofit Szervezetek 
 Osztályozási Rendszere) kódja nyilvántartásunk szerint: …………………………………………………………………………………

ha nem jellemző,
 kategória jellemző-e a szervezetükre!     igen, jellemző (1) - nem jellemző (2) új NSZOR-kód:

 A szervezet 2017-ben - működött, és jelenleg is működik (1) - nem működött, tevékenységét szüneteltette (5)
- működött, de jelenleg már nem működik (2) - újonnan, 2017-ben alakult szervezet, tevékenységét 
- hivatalosan megszűnt (3)   még nem kezdte meg (6)
- gyakorlatilag megszűnt, de hivatalos megszüntetése még nem indult el, illetve folyamatban van (4)

Adatkarbantartás (Az adatkarbantartási részt abban az esetben is kérjük kitölteni, ha a szervezet nem működött!)

01  A nonprofit szervezet neve (ha az előlapon előnyomott adat nem pontos): ……………………………………………………………………………

 A szervezet jelenlegi székhelyének hivatalos címe a nyilvántartásunk szerint:

 Amennyiben ez az adat pontatlan vagy hiányos, akkor kérjük, értelemszerűen javítsa!

 Cím: város, község utca hsz. (hrsz.)

 A szervezet jelenlegi hivatalos képviselőjének adatai a nyilvántartásunk szerint:

 Amennyiben ez az adat pontatlan vagy hiányos, akkor kérjük, értelemszerűen javítsa!

 A szervezet hivatalos képviselőjének neve:

 Cím: város, község utca hsz. (hrsz.)

 A képviselő e-mail címe: @

 A szervezet jelenlegi levelezési adatai a nyilvántartásunk szerint:

 Amennyiben ez az adat pontatlan vagy hiányos, akkor kérjük, értelemszerűen javítsa!

 A szervezet levelezési címének esetében a címzett neve:

 Cím: város, község utca hsz. (hrsz.)

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

06  A szervezet e-mail címe: @

 A szervezet alapítási éve?

01

02

04

05

02

03

04

03

 A szervezet képviselője hozzájárul-e címének, telefonszámának, e-mail címének a nonprofit regiszterben,
 illetve a Civil Információs Portálon történő közzétételéhez?

igen (1) - nem (2)

2

07

–

0 ####

  Ha igen, adószáma: A nonprofit szervezetnek van-e adószáma?    igen (1) – nincs (2)

telefonszáma (körzetszámmal együtt): 06/
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–telefonszáma (körzetszámmal együtt): 06/

 Kérjük, ellenőrizze, hogy a fenti NSZOR 

 Irányítószáma:

 Irányítószáma:

0

 Irányítószáma:

–telefonszáma (körzetszámmal együtt): 06/

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

1.  Alapinformációk

01  Az alapítás éve:

02  A szervezet alapítói között volt-e?

03  A szervezet közhasznúsági státusa 2017-ben:

04

05  A szervezet hatóköre (tevékenysége, célja, tagjai, támogatói, a szolgáltatatásait igénybe vevők 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)

06  A nonprofit szervezet jogi, szervezeti formája: 

 - (magán)alapítvány (1),  - közalapítvány (2),
 - egyesület (klub, kör, társaság stb.) (3),  - szövetség, mint az egyesület különös formája (4), 
 - szakszervezet, mint az egyesület különös formája (5),  - köztestület (6), 
 - nonprofit gazdasági társaság (7),  - egyesülés (8),
 - egyéb, mégpedig (9)

07

 - belföldi magánszemély (6), - külföldi jogi személyiségű társaság (7), - külföldi magánszemély (8),

08  Volt-e a szervezetnek 2017-ben az alábbiakban leírt kapcsolata a helyi (megyei, fővárosi) önkományzattal?
 - szerződés közfeladat ellátására 

 Ha jogi formája alapítvány (1), közalapítvány (2), nonprofit gazdasági társaság (7), akkor lépjen a 2/02 kérdésre!

 - általános adományosztás, -közvetítés, támogatás

 - nemzetközi kapcsolatok

####

 - alkalmi vagy rendszeres részvétel az önkormányzat döntéselőkészítő munkájában

 - polgárvédelem, tűzoltás

statisztikai 
főtevékenység

 - állam (1), - önkormányzat (2), - belföldi jogi személyiségű társaság (3), - nonprofit, illetve civil szervezet (4), - egyház (5),

   (az ebből származó bevételnek szerepelnie kell a 3. tábla megfelelő rovatában!)

 Amennyiben a szervezet jogi formája nonprofit gazdasági társaság (7), és van többségi tulajdonos (50%-nál nagyobb tulajdoni
 hányad), kérjük, jelölje meg a többségi tulajdonost és a tulajdoni hányadot!

 - politika

 - szakmai, gazdasági érdekképviselet - szociális ellátás

 - szabadidő, hobbi

 - oktatás

 - kutatás

 - egészségügy

 - jogvédelem

 - közbiztonság védelme

igen (1) – nem (2)

 Alap-, illetve közhasznú tevékenysége(i) legjellemzőbben mely terület(ek)hez köthető(ek)? Legfeljebb három válasz adható. 
 Kérjük, jelölje X-szel!

 - kultúra

törzsszám megye

- nem közhasznú, és korábban sem volt az (1), - nem közhasznú, de korábban az volt (2), - közhasznú, de korábban nem 
   volt az (3), - közhasznú, és korábban is az volt (4)

 - belföldi vállalat, vállalkozás

 - helyi, megyei önkormányzat

 - kormány, kormányzati szerv, minisztérium

 - nonprofit, illetve civil szervezet

 - külföldi magánszemély

 - külföldi vállalat, vállalkozás- belföldi költségvetési intézmény                
  (például óvoda, iskola, felsőoktatási intézmény stb.)

 - külföldi (uniós) szerv, intézmény

3

 - vallás

 - sport
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 - belföldi magánszemély

igen (1) – nem (2)

 - egyéb tulajdon, éspedig (9) , - nincs többségi tulajdonos (10). Többségi tulajdon hányad, %

 - egyéb alapító, mégpedig 

 - környezetvédelem

 - településfejlesztés, lakásügy

 - gazdaságfejlesztés, munkaügy



A gazdasági szervezet adatai:

01  Voltak-e szervezetüknek 2017-ben nyilvántartott 

 - magánszemély tagjai igen (1) – nem (2)    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)  

igen (1) – nem (2)

igen (1) – nem (2)

 - nem önálló alap-, illetve helyi szervezetei igen (1) – nem (2)    Ha igen , azok száma (db)

Kérjük, becsülje meg, hogy a szervezet alap-, illetve helyi szervezeteinek együttesen hány magánszemély tagja van:
- 100 fő alatti (1), - 101–500 fő (2), - 501–1000 fő (3), - 1001–5000 fő (4), - 5001–10000 fő (5), - 10000 fő feletti (6)

Ha igen, a 2017. évre megállapított személyenkénti éves tagdíj összege (kerekítve, ezer Ft) 

02  Volt-e szervezetüknek 2017-ben fizetett alkalmazottja (közfoglalkoztatási jogviszonyon kívül) ?
 Ha voltak  fizetett alkalmazottaik, akkor a bér- és járulékköltségeknek szerepelniük kell a 6. tábla 03  és 06  soraiban. 
 Ha nem volt  fizetett alkalmazottjuk, akkor a 6. tábla 03  (bérköltség) sorában érték nem szerepelhet!

Ha igen,  teljes munkaidőben – heti 40 órában – foglalkoztatottak száma (fő)

 részmunkaidőben – legalább heti 20 órában – foglalkoztatottak száma (fő)

 részmunkaidőben – kevesebb mint heti 20 órában – foglalkoztatottak száma (fő)

03  Ha voltak fizetett alkalmazottaik 2017-ben, adja meg az összes foglalkoztatott számát az alábbi demográfiai jellemzők szerint!
 (Amennyiben pontos értéket nem tud megadni, kérjük, becsülje meg a létszámokat az összes foglalkoztatott száma alapján!)

 - férfiak száma  - alapfokú végzettségűek száma

 - nők száma  - középfokú végzettségűek száma

 - 24 év alattiak száma  - felsőfokú végzettségűek száma

 - 25–54 év közöttiek száma  - nyugdíjasok száma

 - 55–64 év közöttiek száma  - csökkent munkaképességűek száma

 - 65 év felettiek száma  - fogyatékos személyek száma

04  Foglalkoztattak-e 2017-ben közfoglalkoztatási jogviszonyon keresztül közmunkást?
 Ha alkalmaztak közmunkást, akkor a bér- és járulékköltségeiknek szerepelniük kell a 6. tábla 03  és 06  soraiban. 

Ha igen,  az év során alkalmazott közmunkások száma (fő)

 a közmunkások átlagos foglalkoztatási időtartama az év folyamán (nap)

 a közmunkások foglalkoztatási időszakban végzett átlagos napi munkaideje (óra)

05

 Ha igen , azok megbízási díjának és járulékköltségeinek szerepelniük kell a 6. tábla 04  és 06  soraiban.
 Ha igen , az év során összesen hány magánszeméllyel?          (Kivéve az egyéni vállalkozókat!)

06

Ha igen, volt(ak)-e 2017-ben a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek?

Ha igen, a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek száma (fő) 

egy önkéntes jogviszonyban álló személy átlagos havi munkaideje (óra)

 Kérjük, az önkéntes jogviszonyban levő önkénteseket a következő 07 és 08 kérdéseknél ne vegyék számításba!

07

Ha igen, a rendszeres, legalább havi 8 órát dolgozó önkéntesek száma (fő) 

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

08

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

 Ezek a segítők egy átlagos hónapban, együttesen  körülbelül hány órányi önkéntes munkát végeztek? (óra)

09  Amennyiben 2017-ben végeztek szervezetük részére önkéntes munkát, a tevékenységek között volt-e?

 - A szervezet fenntartásához, működéséhez szükséges adminisztratív munka (ügykezelés, könyvelés)

 - A szervezet anyagi hátterének biztosításához szükséges munka (pályázatírás, adománygyűjtés)

 - A szervezet alaptevékenységéhez, céljához kötődő munka

 - Segítségnyújtásként más szervezet, intézmény, magánszemélyek számára végzett munka

 - Egyéb, a fentiekbe nem sorolható önkéntes tevékenység

igen (1) – nem (2) Ha a szervezet magánszemély tagsággal (is) rendelkezik, van-e számukra megállapított kötelező tagdíj? 
 Amennyiben van, az ebből származó összes bevételnek szerepelnie kell a 3. tábla 23 sorában.

igen (1) – nem (2)

igen (1) – nem (2)

 Kötöttek-e (megbízási) szerződést 2017-ben egyéb jogviszonyon alapuló munkavégzésre 
 magánszeméllyel?

 A szervezet bejelentkezett-e a közérdekű önkéntes tevékenységról szóló törvény szerinti fogadó 
 szervezetek nyilvántartásába?

igen (1) – nem (2) Végeztek-e alkalmanként – a  szervezettel önkéntes jogviszonyban nem álló – magánszemélyek a 
 szervezetük részére 2017-ben önkéntes munkát?  

igen (1) – nem (2)

 Volt-e szervezetüknek 2017-ben – a szervezettel önkéntes jogviszonyban nem álló – rendszeresen 
 dolgozó önkéntese (akár tagok közül is)?

igen (1) – nem (2)

igen (1) – nem (2)

   Ha igen , azok száma (db)   Ha igen , azok száma (db)

0 0 #### 1156
törzsszám

   Ha igen , azok száma (db)

 2.  Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők

statisztikai 
főtevékenység

megye

4

igen (1) – nem (2)

igen (1) – nem (2)

 - jogi személy tagjai (vállalat, vállalkozás, 
   intézmény, önkormányzat stb.)
 - (szövetség, ernyőszervezet esetében) önálló 
     jogi személy tagszervezetei (egyesületek, 
     alapítványok, egyéb nonprofit szervezetek)

Iskolai 
végzett-
ség 
szerint:

Összes 
foglal-
koztatott 
közül:

Korcso-
portok 
szerint:

Nemek 
szerint:



A gazdasági szervezet adatai:

3. A nonprofit szervezet bevételei 2017-ben 

01 Fel nem használt korábbi bevétel (áthozat)

02

03

04

05

06

07

09

10

11

12

13

14 bankoktól, pénzintézetektől, biztosítóktól

15 vállalatoktól, társas vállalkozásoktól

16

17

18

19

20

21

22

23

24 jogi személyektől, tag-, helyi és alapszervezetektől 

25

26

27

28

29

30

31

32

(Kérjük részletezve megnevezni!) 

34 Összes bevétel 2017-ben (02+03+…+33)

a b (b<=a)

költségvetésből (országgyűlés, minisztériumoktól) származó nem 
normatív 

központi alapoktól (pl. Munkaerő-piaci Alap)

TB-alapoktól (OEP, ONYF)

0 0 ####

áfa- (általános forgalmi adó) visszatérítés (méltányossági alapon 
is)

statisztikai 
főtevékenység

megye
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Megnevezés

személyi jövedelemadó 1%-a

költségvetésből (minisztériumoktól) származó normatív 
(fejkvótás)

Nemzeti Együttműködési Alaptól (NEA)

törzsszám

Központi állami 
támogatás

08
a társasági adóról és osztalékadóról szóló tv. szerint 
vállalkozásoktól előadó-művészeti szervezetek, illetve látvány-
csapatsportok támogatási rendszerén keresztül (TAO)

ezer Ft-ban
Összes bevétel Ebből: pályázat útján nyert

(továbbutalási céllal kapott támogatások is)

magánszemély tagoktól (összefüggés 2. tábla 01-es rovattal!)

állami, önkormányzati szervektől szolgáltatási, megbízási ár-, díj- 
és értékesítési bevétel 

alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, egyházaktól, pártoktól 

kamatbevétel, kamatjóváírás 

Külföldi támogatás

Tagdíjbevétel

tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel

További, az előzőek 
egyikébe sem sorolt 
bevétel

Alap-, illetve köz-
hasznú tevékenység 
bevétele

fentiekbe nem sorolható bevételek, összesen

vállalkozási tevékenységből

33

Gazdálkodási 
bevétel

helyi költségvetési intézménytől

lakosságtól, magánszemélyektől egyéni vállalkozóktól

vállalatoktól, vállalkozóktól, bankoktól

5

pénzügyi műveletekből, befektetésekből (pl. értékpapírhozam, 
árfolyamnyereség)

hitel- és kölcsönfelvétel, tagi kölcsön 

bérleti díjakból származó bevétel

nem normatív

egyéb jogi és magánszemélyektől szolgáltatási, megbízási ár-, 
díj- és értékesítési bevétel

egyéb állami, önkormányzati szervtől, intézménytől, programból

Belföldi 
magántámogatás

(köz)alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, egyházaktól, 
pártoktól

Önkormányzati 
támogatás

normatív (fejkvótás)

helyi iparűzési adóból közvetlenül felajánlott

magánszemélyektől

európai uniós programból, forrásból



A gazdasági szervezet adatai

4. Adott támogatások, juttatások, adományok 2017-ben

01

02

03

04

5. Főbb mérlegtételek, 2017. december 31.

01 03

04 Egyéb tartozások

05 Saját tőke

6. Költségek (ráfordítások) 2017-ben 

01 09

02 10

03 11

04 12

05

06

07 14

08 15

16

7. Részletező adatok a 3. és a 4. táblában közölt kapott, illetve adott támogatásokról 

01

02

03

04

05

06

8. Immateriális javak és tárgyi eszközök állománynövekedése 

01 03

02 04 Használteszköz-beszerzés, átvétel

Adott, eszközátadással-, eladással kapcsolatos pénzbeni és természetbeni támogatások (továbbutalási céllal adott is) Beruházási támogatás

ezer Ft-ban

Bankoknak, pénzintézeteknek, biztosítóknak

(Köz)alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, egyházaknak, pártoknak

ezer Ft-ban

Összefüggés a 4. táblával!

Foglalkoztatottak bruttó bérköltsége

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

Kamatfizetés

megye

szervezetnek, intézménynek

Adóbefizetések (áfa, gépjárműadó, 
társasági adó)

Anyag-, áru-, készletbeszerzés

0 0 #### 1156
törzsszám

ezer Ft-ban

Felhalmozási és tőke jellegű kifizetése

Összes kiadás és költség 
(01+02+03+….+13+14+15)

statisztikai 
főtevékenység

Használteszköz-beszerzés, átvétel

Újeszköz-beszerzés, értéknövekedés Újeszköz-beszerzés, értéknövekedés

Immateriális javak Tárgyi eszközök

Vállalatoknak, társas vállalkozásoknak

Pénzügyi műveletek ráfordításai 
(árfolyamveszteség stb.)

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

Bankoktól, pénzintézetektől, biztosítóktól

Vállalatoktól, társas vállalkozásoktól

Eszközök
Hitelintézetekkel szembeni követelések 
(betétek, banki értékpapírok, folyószámla)

02

lakosságnak, magánszemélynek

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

Szolgáltatás vásárlás (vállalkozási 
szerződés alapján végzett munka is)

Megbízásos jogviszonyban állók bruttó 
megbízási díja 

Kapott, eszközbeszerzéssel kapcsolatos pénzbeli és természetbeni támogatások (továbbutalási céllal kapott, továbbadott 
is)

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Források

Egyéb (az előzőek egyikébe sem 
sorolt) ráfordítások

Hitelintézetekkel szembeni (hitel-) 
tartozások

Személyi jellegű egyéb kifizetések 
(étkezési hozzájárulás, költségtérítés stb.)

Belföldi kedvezményezettnek
Az összegnek szerepelnie kell a 6. tábla 13. sorában is!

Külföldi kedvezményezettnek

(Köz)alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, egyházaktól, pártoktól

Megnevezés

A szervezet által vásárolt, 
továbbadományozott természetbeni 

juttatás értéke

Pénzbeni (pályázati) támogatás, 
juttatás, adomány, ösztöndíj, 

pályadíj, segély stb. (továbbutalások 
is)

lakosságnak, magánszemélynek

szervezetnek, intézménynek

Munkáltató által fizetett szociális hozzájárulási 
adó (korábban nyugdíj- és egészségbizt. járulék)

Beruházási támogatás

13

6

HiteltörlesztésÉrtékcsökkenési leírás



A gazdasági szervezet adata

9. Infrastrukturális ellátottság

 01

 - Ingyenes vagy kedvezményes (közös) használatban

02 A szervezet működésének biztosításához, feladatainak ellátásához kielégítő-e a jelenleg rendelkezésre álló ingatlanállomány?

03

10. Kommunikációs tevékenység
 01 Használja-e szervezetük az alábbi kommunikációs csatornákat saját tevékenységük megismertetésére?

02 Általában milyen gyakorisággal folytatnak ilyen kommunikációs tevékenységet?

03 Mennyire tartja fontosnak szervezetük az interaktív kommunikációs csatornákat?

11. A szervezet működésével kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi feladatok ellátásának módja és formája
01 Ki és milyen formában végezte 2017-ben a szervezet könyvelését?

02 Ki és milyen formában készítette a szervezet 2017-es éves beszámolóját?

03

04

05 Igénybe vették-e 2017-ben ügyvéd, jogi tanácsadó szolgáltatásait?

06 Születtek-e 2017-ben tőkebefektetéssel kapcsolatos döntések (alaptőke vagy átmenetileg nélkülözhető összegek lekötése, 

07

08

    vállalkozás, inézmény stb.) térítésmentes hozzájárulásként (4), - egyéb módon:

 - külső cég, vállalkozó, megbizott fizetett szolgáltatásként (1), - a szervezet tisztségviselője, alkalmazottja térítés ellenében (2),
 - szervezet tagja, tisztségviselője, önkéntese térítésmentes hozzájárulásként (3), - külső támogató (magánszemély,

(5)    vállalkozás, inézmény stb.) térítésmentes hozzájárulásként (4), - egyéb módon:

0 0 ####
törzsszám statisztikai 

főtevékenység
megye

 - igen, teljes mértékben (1), - alapvetően igen, de vannak hiányosságok (2), - inkább nem (3), - egyáltalán nem (4)

 - Blog

7

Amennyiben rendelkeznek bankszámlával, mekkora volt a számlavezetési és egyéb banki szolgáltatások 
2017. évi együttes költsége? (becsült érték, ezer Ft)

1156

Rendelkezik-e a szervezet az elhelyezését, működését szolgáló (épített) ingatlannal, ingatlanrésszel (iroda, klubhelyiség, szertár 
stb.)?                                                           - igen (1) - nem, de szükség lenne rá (2) - nem, és nincs is rá szükség (3)

 - rendszeresen, napi szinten (1), - hetente, havonta többször (2), - havonta, több havonta (3), 
 - nagyon ritkán, alkalomszerűen (4), - soha (5)

 - nagyon fontosak (1), - inkább fontosak (2), - inkább nem fontosak (3), - egyáltalán nem fontosak (4)

 - szervezet tagja, tisztségviselője, önkéntese térítésmentes hozzájárulásként (3), - külső támogató (magánszemély,

 - Saját honlap

 - Közösségi oldalak

Amennyiben nem kielégítő, foglalja össze röviden a problémákat: 

 - Saját tulajdonban

 - Bérleményként

 - Nyomtatott hírlevél, rendszeres szórólap
igen (1) - nem, de szükség lenne rá (2) - nem, és nincs is rá szükség (3)

 - Elektronikus hírlevél

(5)

Amennyiben a könyvelésért, illetve a beszámoló készítéséért térítési díjat (bért) fizettek, mekkora volt ezen 
szolgáltatások 2017. évi együttes költsége? (becsült érték, ezer Ft)

 - Videómegosztó oldalak

 - külső cég, vállalkozó, megbizott fizetett szolgáltatásként (1), - a szervezet tisztségviselője, alkalmazottja térítés ellenében (2),

Kérjük, minősítse a nonprofit szervezetek működését, tevékenységét meghatározó jogi és gazdasági feltételrendszert egy 
ötfokú skálán, ahol az 1-es az "egyáltalán nem megfelelő", az 5-ös pedig a "kielégítő, megfelelő"!

Kérjük, minősítse a nonprofit szervezetek működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív kötelezettségek 
mennyiségét egy ötfokú skálán, ahol az 1-es az "túlságosan nagy, betarthatatlan", az 5-ös pedig az "megfelelő, betartása nem 
okoz problémát"!

 - igen, fizetett szolgáltatásként (1), - igen, ingyenes szolgáltatásként (2), - nem (3)

forgatása)?                                                                                                                                                    igen (1) – nem (2)

Amennyiben igen, igénybe vették-e befektetési cégek, ügynökségek szolgáltatásait? - igen (1), - nem (2)
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