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1. A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület bemutatása. 
 
 
Általános adatok: 
 
 
A közhasznú szervezet neve:                     Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület 
 
Székhely:                                                   1064 Budapest Izabella utca 46. 
 
Bírósági végzés száma:                             9. Pk. 61.356/1995 
 
Bírósági nyilvántartási száma:                  6224 
 
Adószám:                                                  18078233-1-42 
 
Számlavezető pénzintézet:                        CIB BANK ZRT  
 
Induló vagyon:                                          0 Ft 
 
Közhasznú fokozat:                                  Közhasznú szervezet 1998. 01. 01.-től 
 
Közhasznú tevékenységek:                      -    tudományos tevékenységek, kutatás 

- nevelés és oktatás, 
- képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

 
A szervezet hatásköre:                             Országos hatáskörű szervezet 
 
Az Egyesület hivatalos képviselője:        Puskás Vajda Zsuzsanna 
 
 
 
2. Számviteli beszámoló 
 
 
A közhasznú szervezet az 1997.évi CLVI. Törvény 19.§ (1) bekezdése szerint köteles az éves 
beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. 
Az Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységét szabályozó 114/1992 
(VII.23.) Kormányrendelet előírásai szerint az alapszabályban meghatározott célok 
megvalósítása érdekében gazdálkodott, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Közhasznú 
tevékenysége során a 2011-es esztendőben 0 eFt vállalkozási bevétele, 0 eFt vállalkozási 
kiadása volt, 616 eFt közhasznú bevétel, 790 eFt közhasznú ráfordítás került elszámolásra, 
melynek következtében a közhasznú tevékenység eredménye -174eFt volt. 
A részletes kimutatás – egyszerűsített éves beszámoló  - a közhasznúsági jelentés 1.sz 
melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból. 
 
 
 
 
 



3. A költségvetési támogatás felhasználása 
 
 
A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület 2011-ben 200.000,-Ft költségvetési támogatást kapott, 
melyet az NCA által a civil szervezetek működésének támogatására kiírt pályázatán nyert el. 
Az Egyesület az összeget az éves működési költségek egy részének biztosítására fordította. 
(Lásd 2.sz.melléklet) 
 
 
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
 
4.1. A FETA Egyesület összes vagyona            2011.01.01.                          2011.12.31. 
 
                          /ezer Ft/                                              353                                       106 
 
             ebből tárgyi eszköz                                            0                                           0 
             forgóeszköz /pénzeszköz/                               353                                       106 
              
              
A vagyon felhasználását jelentésünk 3.sz melléklete mutatja be. 
 
 
4.2. A FETA Egyesület bevételei 2011-ben az alábbiakból tevődtek össze: 
 
  a./ Közhasznú célú tevékenységre, működési költségek fedezésére kapott bevétel: 
 
       NCA  2011 évi működési pályázata                                                               200.000,- 
       SZJA 1%-os támogatásból kapott összeg                                                         22.119,- 
       Egyéb támogatás (magánszemélytől és vállalkozástól)                                    71.000,- 
 
  b./ Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 
 
       Tempus Közalapítvány – szakmai nap szervezése                                         297.000,- 
       Tagdíjak                                                                                                            26.000,- 
 
  c./ Egyéb bevétel (banki kamat )                                                                                231,- 
                                                                                                                           __________ 
Összesen:                                                                                                               616.350,- 
 
 
4.3. A FETA Egyesület költségei a 2011-es évben 
 
       A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek:          790.557,- 
 
4.4. Az Egyesület bevételeinek és ráfordításainak egyenlege 2010-ben:             616.350,-                                 
                                                                                                                           -  790.557,-   
                                                                                                                           _________ 

                                                     - 174.207,- 
 



5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
 
A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület a 2011-es évben pénzbeli vagy természetbeni 
adományt, juttatást sem magánszemélyeknek, sem más szervezeteknek nem adott, mivel cél 
szerinti tevékenységei között nem szerepel az adományok, támogatások juttatása.  
(4.sz. melléklet) 
 
 
6. Támogatások 
 
 
6.1  A FETA Egyesület 2011-es évben 200.000,-Ft költségvetési támogatást kapott. Ez 300 
eFt-tal kevesebb a 2010 évi támogatási összegnél, melynek oka az állami támogatások 
csökkenése illetve más területekre történt átcsoportosítása. (5.sz.melléklet) 
 
6.2 Elkülönített állami alapokból az Egyesület 201-ben támogatást nem kapott. 
 
6.3 A FETA Egyesület Önkormányzati támogatást 2011-ben nem kapott. 
 
 
7. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások jellege és mértéke 
 
A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület vezető tisztségviselői tisztségük betöltéséért és az ezzel 
járó feladatok elvégzéséért a 2011-es évben sem tiszteletdíjban sem egyéb juttatásban nem 
részesültek. 
 
8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
2011. évi szakmai programunk célja a felsőoktatási tanácsadásban releváns információs, 
konzultációs és terápiás módszerek alkalmazásának és szupervíziójának országos szintű 
koordinációja, továbbfejlesztése volt. A kitűzött célok megvalósítása érdekében egyesületünk 
szakemberei szakmailag koordinált tanácsadási tevékenységet folytattak, melynek alapvető 
célja az egyetemi hallgatók intézményi beilleszkedését és sikeres tájékozódását, tanulmányi 
nehézségeik megoldását valamint a hallgatók tehetséggondozását segítő komplex 
diáktanácsadás. Ifjúsági Bizottságunk tagjai önkéntesként szerveztek egyetemi hallgató 
társaik számára különböző típusú információs tanácsadást valamint a segítői munka mellett 
aktív közösségi alkalmakat pl. rendszeres film-klubokat is (lásd. alább részletesen). A kortárs 
szupervízió és országos peer-network alkalmai a kortárssegítés továbbképző fórumai.  
A „Hazai és külföldi tanulmányok integrációja: a hallgatói tanácsadás szerepe az európai 
integráció segítésében" címmel 2011. 09. 01-én a TEMPUS Közalapítvánnyal közösen 
rendezetünk szakmai napot. A szakmai nap a diák peregrináció során szerzett szakirányú 
ismeretek és egyéni tapasztalatok munkaerőpiaci használhatóságára fókuszált. A Szakmai 
Nap előadásai és a közös csoportmunkák célja a felsőoktatási intézmények biztosította 
szolgáltatások fenntarhatóságának és továbbfejlesztésének segítése valamint a 
szolgáltatásokban dolgozó szakemberek továbbképzése. A szakmai nap során az 
együttműködési és továbbfejlesztési feladatok mellett megvalósult a tanácsadók számára oly 
fontos intergenerációs tanulás is.  



Szakmai napunk országosan mozgósította a tanácsadó szakembereket, amelynek 
köszönhetően a szakmai kapcsolatok bővültek és elmélyültek: 40 intézményből 82 fő vett 
részt a szakmai napon. 
A szakmai napon megfogalmazott ajánlásokat eljuttattuk a felsőoktatáspolitika 
döntéshozóihoz. A Szakmai Nap összefoglalója a tágabb felsőoktatási szakma számára is 
elérhető a Tempus Közalapítvány Munkaerőpiac-orientált felsőoktatás (ISBN 978-963-89302-
2-4) c. kiadványának részeként (27-37.o). 
2011-ben a visszajelzések alapján szakmai portálunk, honlapunk nagy látogatottságnak 
örvendett. Az egyesület által szervezett szakmai nap absztraktjai és az összefoglalók a 
honlapunkon (www.feta.hu) elérhetők a tanácsadó szakemberek számára. 
2011-ben is fontosnak tartottuk a tagság részére a nemzetközi együttműködés lehetőségeinek 
fenntartását és bővítését. A FETA több fontos hazai szerepvállalása és kutatásaink 
szinkronizálása a FEDORA, a nemzetközi felsőoktatási tanácsadás európai szervezete 
célkitűzéseivel összhangban zajlanak. Nemzetközi kapcsolattartónk Dr. Takács Ildikó. A 
FETA magyar részről leginkább a FEDORA-PSYCHE akciókutatás-csoportban vállalt aktív 
munkát. 2011-ben a FETA részt vett a FEDORA görögországi nyári egyetemének 
szervezésében. A Ioanninai Egyetemen (Görögország) 2011. június 16-18. között 
megszervezett FEDORA Nyári Egyetemen Puskás-Vajda Zsuzsa, az Athénban 2011. június 
22-23-án rendezett negyedik, nemzetközi, kortárs segítő szimpóziumon (Peer Spirit: 4th 
Annual Peer Counselling Symposium) Gerencsér Dórka és Takács Rita tartottak előadást. A 
FETA koordinációs és továbbképző tevékenysége részeként a nemzetközi konferenciákon 
elhangzó újdonságokról is tájékoztatta a tagságot.  
A FETA Könyvek sorozat 6. kötetének kiadása előbb e-book formájában történt meg 
(Ifjúságkutatás és tanácsadás. A pszichológiai tanácsadás tudományos alapjai, szerk. Puskás-
Vajda Zsuzsa és Lisznyai Sándor, ISBN 978-963-88170-3-7). A FETA Könyvek sorozatunk 
hatodik kötetének nyomtatott változata a SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ 
támogatásával született meg. A kötetet a szakmai közösség számára december 15-én mutattuk 
be, a könyvbemutató folytatásaként elkezdtük egy országos kutatás kereteinek egyeztetését.  
Tehetséggondozó tevékenységünk keretében együttműködést alakítottunk ki az ELTE 
PEDAGOGIKUM Tehetségponttal valamint a Szegedi Tudományegyetem Tehetségpontjával. 
További megvalósított tevékenységek: ifjúsági bizottságunk tagjai számára szupervíziót 
biztosítottunk, igény szerint tanácsadási szolgáltatás kiépítését segítő konzultációk, gyakorlati 
tanácsadó tevékenységet, tehetséggondozást végeztünk és részt vettünk a Nemzeti 
Pályaorientációs Tanács munkájában. 
A FETA Ifjúsági Bizottságának 2011-es évi tevékenységéből négy fő tevékenységet 
szeretnénk kiemelni: nemzetközi aktivitás, országos kortárs segítő hálózat kiépítésének 
kezdeményezése, valamint ez egyetemben belüli kapcsolatok bővítése és a csoport 
szolgáltatásainak bővítése. 
Ifjúsági Bizottságunk 2011-ben nemzetközi viszonylatban is aktív szervezetté vált, a csoport 
két koordinátora Gerencsér Dóra és Takács Rita Athénban részt vett a negyedik, nemzetközi, 
kortárs segítő szimpóziumon, ahol az egyetemünkön működő kortárs segítő modellt mutatták 
be. Az előadásuk anyagát a FETA Könyvek sorozatban publikálták. 
Ifjúsági bizottságunk tagjai az előző évben hasonlóan nagy hangsúlyt helyeztek a kortárs 
segítők országos hálózatának kiépítésére. Számos egyetemi kortárs segítő csoporttal sikerült 
kapcsolatot építeni és tartani, többek között a Debreceni Egyetem és a Szegedi 
Tudományegyetemmel, illetve több, kortárs-segítéshez köthető önkéntes szervezettel. 
Létrejött egy közös levelezőlista, ahol lehetőség van azonnali információcserére, valamint 
további csoportok csatlakoztatására. Önkéntes munka keretében ifjúsági bizottságunk tagjai 
közül többen résztvettek a FETA 2011-es Szakmai Nap szervezésében és lebonyolításában. A 
Szakmai Nap szervezése során már használtuk ezt a hálózatot résztvevők és előadók 



meghívásához. A rendezvényen való személyes találkozások és beszélgetések, egyeztetések 
előremutatóak voltak további közös együttműködésre. 
2011-ben kortárs-segítő tagjaink igyekeztek minél szélesebb körben lehetővé tenni a 
szolgáltatások igénybevételét (ELTE PPK, BGGYK TóFK karai, SZTE, DE). 
Szolgáltatásaikból a külföldről érkező hallgatóknak is kialakítottak egy új 
szolgáltatáscsomagot. Egyelőre segítő beszélgetés és önismereti játékra van lehetősége a 
külföldi hallgatóknak, a továbbiakban ezt filmklubbal és szakmai előadásokkal tervezzük 
bővíteni. 
 
 
    
Budapest, 2012. május 10. 
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I. AZ EGYESÜLET FONTOSABB ADATAI: 
 
 
 
a.) Általános adatok 
 
 
 
A közhasznú szervezet neve:                     Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület 
 
Székhely:                                                   1064 Budapest Izabella utca 46. 
 
Bírósági végzés száma:                             9. Pk. 61.356/1995 
 
Bírósági nyilvántartási száma:                  6224 
 
Adószám:                                                  18078233-1-42 
 
Számlavezető pénzintézet:                        CIB BANK ZRT  
 
Induló vagyon:                                          0 Ft 
 
Közhasznú fokozat:                                  Közhasznú szervezet 1998. 01. 01.-től 
 
Közhasznú tevékenységek:                      -    tudományos tevékenységek, kutatás 

- nevelés és oktatás, 
- képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

 
A szervezet hatásköre:                             Országos hatáskörű szervezet 
 
Az Egyesület hivatalos képviselője:        Puskás Vajda Zsuzsanna 
 
 
 
b.) Bevezetés 
 
 
A közhasznú szervezet az 1997.évi CLVI. Törvény 19.§ (1) bekezdése szerint köteles az éves 
beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. 
Az Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységét szabályozó 114/1992 
(VII.23.) Kormányrendelet előírásai szerint az alapszabályban meghatározott célok 
megvalósítása érdekében gazdálkodott, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.                                           
A közhasznú, cél szerinti tevékenység tárgyévi eredménye  -174 e Ft volt. 
 
c.) Számviteli politika 
 
A működés során előforduló gazdasági események elszámolása a számviteli előírásoknak 
megfelelően történt. 
 
 



d.) Számviteli beszámoló 
 
Az Egyesület a cél szerinti, közhasznú tevékenységeiből adódóan olyan számviteli rendszert 
alakított ki, amely némileg eltér az általánostól, de alkalmas az elszámolási kötelezettséggel 
kapott illetve nyújtott támogatások kezelésére. 
 
Értékelési módszerek:  
 
Az eszközök és források bekerülési értéke a beszerzési ár és a Számviteli törvény alapján a 
bekerülési érték részeként megállapított egyéb tételek. Az eszközök vásárlás útján kerültek az 
Egyesület tulajdonába. 
 
Az 100.000,-Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök esetében a használatba vételkor a terv 
szerinti értékcsökkenési leírást egy összegben számolja el az Egyesület. 
Egyéb esetben az értékcsökkenés elszámolásakor maradványértéket vesz figyelembe. Az 
értékcsökkenési leírást a maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján lineáris kulccsal 
állapítja meg. 
 
A gazdasági év végén a mérlegben szereplő adatok a szervezet meglévő eszközeinek a 
Számviteli Törvény előírásainak megfelelően értékelt tényleges piaci értékét tükrözik. 
 
A gazdasági év ellenőrzése, önellenőrzése során feltárt jelentős összegű hibát, annak hatásait 
a mérleg és eredménykimutatás adataiban külön oszlopban tünteti fel. (Jelentős összegű a hiba 
ha az – előjeltől függetlenül meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át.) 
                                                                
II. A MÉRLEG VALÓDISÁGÁT ALÁTÁMASZTÓ ADATOK: 
 
ESZKÖZÖK: 
 
A.)  Befektetett eszközök:                                                                      0 eFt 
 
B.)  Forgóeszközök                                                                           106 eFt 
 
  I.   Készletek                                                                                        0 eFt 
 
  II.  Követelések:                                                                                   0 eFt 
 
  III. Értékpapírok:                                                                                  0 eFt 
                                                                     
  IV. Pénzeszközök:                                                                            106 eFt 
 
C. ) Aktív időbeli elhatárolások:                                                              0 eFt 
 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:                                                                   106 e Ft  
                                                            
A FETA Egyesület forintban meglévő pénzeszközei a mérlegfordulónapi leltárral egyeztetett 
házi pénztárban levő pénzkészlet, és az elszámolási betétszámlák fordulónapi 
számlakivonatával  megegyező számlakövetelés együttes összege: 
 
 



                           Pénztár:                                                                3.275 ,- Ft 
                           Elszámolási betétszámla                                   102.489 ,-Ft     
                                              
                                                                                                    ___________         
                           Összesen:                                                           105.764,-Ft 
 
                                                             
FORRÁSOK 
 
 
  D.)   Saját tőke:                                                                           -451 eFt 
 
       I. Induló vagyon/ Jegyzett tőke                                                  0 eFt 
 
      II.Tőkeváltozás/ Eredmény                                                    -277 eFt 
 
                                                      
     III.Lekötött tartalék                                                                       0 eFt 
 
     IV.Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből                  -174e Ft 
 
 
  E.)  Céltartalékok                                                                           0 eFt 
                                                       
  F.)  Kötelezettségek:                                                                    557 eFt 
 
  G.) Passzív időbeli elhatárolások                                                    0  Ft 
 
FORRÁSOK ÖSZESEN:                                                              106 e Ft 
                                                 
 A FETA Egyesületnek  a 2011. évi mérlegfordulónapon csak rövid lejáratú kötelezettségei 
vannak. 
                                              
       Rövid lejáratú kötelezettségek                                                557 eFt 
 
III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE 
 
A.)  Összes közhasznú tevékenység bevétele:                                616 eFt 
                                                                       
 1.)  Közhasznú célú működésre kapott támogatás:                        293 eFt  
                                                                                                                   
         a.) Alapítótól                                                                              0 eFt 
 
         b.) Központi költségvetésből:                                                 200 eFt          
        c.) Helyi Önkormányzattól                                                          0 eFt  
 
        d.) Egyéb                                                                                    93 e Ft 
              SZJA 1%-os támogatásból                                 22 e Ft 
              magánszemélytől származó adomány                35 eFt   
              vállalkozástól származó adomány                      36 eFt                                                          



                
 2.)  Pályázati úton elnyert támogatás                                                  0 eFt 
 
 3.) Közhasznú tevékenységből származó bevétel                           297 eFt 
 
 4.) Tagdíjból származó bevétel                                                         26 eFt                               
                                                      
 5.) Egyéb bevételek                                                                            0 eFt        
        
 6.) Vállalkozási tevékenység bevétele                                                0 eFt 
 
C.)  Összes bevétel:                                                                          616 eFt 
 
D.) Közhasznú tevékenység ráfordításai:                                        790 eFt                                                         
 
    1. Anyagjellegű ráfordítások                                                       751 eFt                                              
 
        - anyagköltség                                                                28 eFt 
 
        - Igénybe vett szolgáltatások                                       723 eFt 
                                                                                                                      
    2. Személyi jellegű ráfordítások                                                   10 eFt 
                                                           
    3. Értékcsökkenési leírás                                                              13 eFt 
                                                             
        - terv szerinti értékcsökkenési leírás                            
   
    4. Egyéb ráfordítások                                                                    16 eFt 
 
    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai                                                 0 eFt 
 
    6. Rendkívüli ráfordítások                                                               0 eFt 
                                                       
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai                                            0 eFt 
 
F. Összes ráfordítás                                                                         790 eFt 
 
G. Adózás elötti eredmény                                                                 0 eFt 
 
H. Adófizetési kötelezettség                                                               0 eFt 
 
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény                                                      0 eFt 
 
J. Tárgyévi közhasznú eredmény                                                   -174 eFt                   
 
 
 
 
 
 



IV. AZ EGYESÜLET VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE: 
 

a.) Vagyoni helyzet alakulása 
 

Eszközök                                                 Összeg                       Arány 
                                          
Befektetett Eszközök                                 0eFt                           0,00% 
                                                     
                                                 
Forgóeszközök                                         106 eFt                    100,00% 
 
Eszközök összesen:                                 106 eFt                    100,00% 

 
Az Egyesület vagyoni helyzete- hasonlóan az előző évéhez - kedvezőtlenül alakult. Bevételei 
jelentősen csökkentek, tekintettel a pályázati lehetőségek beszűkülésére, valamint  a  mikro-,  
és makro-környezet gazdasági válságára. Kiadásai is arányosan csökkentek az előző évekhez 
képest, de ez sem tudta ellensúlyozni a bevételek kiesését, és a negatív saját tőke emelkedését 
eredményezte. 
 
A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület 2011-ben 200 e Ft költségvetési támogatásban 
részesült, az NCA civil szervezetek működési költségeinek támogatására kiírt pályázata 
keretében. Az összeget az Egyesület 2011-ben maradéktalanul felhasználta, és elszámolt vele 
a pályázatkezelő felé. 
 
A FETA Egyesület 2011-ben 22.119,-Ft támogatásban részesült a magánszemélyek személyi 
jövedelemadója  1%-ának felajánlása által. Az összeg szintén maradéktalanul felhasználásra 
került, az Egyesület cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó költségek fedezésére. 

 
 
 
 
Budapest, 2012. május 10.                                                  
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Tétels
zám Megnevezés

Előző év Előző évek módosításai
Alaptevék

enység
Vállalk. 

tev. Összesen

Könyvvizsgálat „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Tárgyév
Alaptevék

enység
Vállalk. 

tev. Összesen Alaptevék
enység

 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 575

Vállalk. 
tev. Összesen

 Összes közhasznú tevékenység bevétele 2 060 0 2 060
0 575

0 616
0 0
0 0 0 616

0
0 293 0 293

0
b) központi költségvetésből 500 500
a) alapítótól 0

0 200
c) helyi önkormányzattól 0

200

75
0 0

93
Pályázati úton elnyert támogatás 0

d) egyéb 75 0 93
0

Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1 420 1 420
0

25
0 297 297

26
Egyéb bevétel 40 40
Tagdíjból származó bevétel 25 0 26

0
Vállalkozási tevékenység bevétele 0

0

0 2 060 0 0
0 0

0 616
Közhasznú tevékenység ráfordításai 6 857 0 6 857 0 0
 Összes bevétel (A+B) 2 060 0 616

0 790
 Anyagjellegű ráfordításai 5 892 5 892

0 790

927
0 751 751

10
Értékcsökkenési leírás 3 3
Személyi jellegű ráfordítások 927 0 10

0 13
Egyéb ráfordítások 35 35

13
0 16 16

0
Rendkívüli ráfordítások 0
Pénzügyi műveletek ráfordításai
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Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített  éves beszámoló eredménykimutatás
kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet
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Tétels
zám Megnevezés

Előző év Előző évek módosításai
Alaptevék

enység
Vállalk. 

tev. Összesen

Könyvvizsgálat „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Tárgyév
Alaptevék

enység
Vállalk. 

tev. Összesen Alaptevék
enység

 Anyagjellegű ráfordításai

Vállalk. 
tev. Összesen

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 0
0

0 00 0 0 0

0
0 0

0
Értékcsökkenési leírás 0
Személyi jellegű ráfordítások 0

0
Egyéb ráfordítások 0

0

0
0 0

0
Rendkívüli ráfordítások 0
Pénzügyi műveletek ráfordításai

0 0

0
0

 Összes ráfordítás (D+E) 6 857 0 6 857
0

0 0 0 0
0 790 0 790

0 0
Adófizetési kötelezettség 0
 Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)  0

0 0

0 0
0

 Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0
0

0 -4 797 0 0
0 0 0 0

0 -174

Személyi jellegű ráfordítások 927 0 927 0 0

 Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -4 797 0 -174

0 10
Bérköltség 719 719

0 10

719
0 0

0
tiszteletdíjak 0

ebből: megbízási díjak 719 0
0

Személyi jellegű egyéb kifizetések 0
0

0 10 10
0

 A szervezet által nyújtott támogatások 0
Bérjárulékok 0208 208

0
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