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KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 

 

 

 

1. A szervezet azonosító adatai 

név:  Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete 

székhely:  2051. Biatorbágy, Juhász Gyula u. 8. 

bejegyző határozat száma:  Pk.60522/1995/1 

nyilvántartási szám:  1961 

képviselő neve:  Tombor Krisztián 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

A BNE közhasznú tevékenysége az alábbi területeken valósult meg: 

- érdekvédelem, érdekképviselet 

- egyedi esetekben való konkrét segítségnyújtás, konzultációk intézményekkel, 

önkormányzatokkal, hatóságokkal, 

- városi szinten a családokat érintő kérdésekben aktív részvétel, 

- tanácsadó szolgálatok: jogi, szociális, életvezetési, nevelési, egészségügyi, építési, 

tudnivalók megjelentetése, egyedi esetekben segítségnyújtás, 

- adományközvetítések lebonyolítása, 

- kedvezményes lehetőségek közvetítése, 

- kedvezményes, ingyenes színház és hangversenyjegyek közvetítése 

- kedvezményes, ingyenes sport és kulturális lehetőségek közvetítése 

- helyi, régiós rendezvények támogatása, szervezés 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

A 2011. évi CLXXV. törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról) 2§. 20. pontja szerint közhasznú tevékenység: minden 

olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy 

közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 

kielégítéséhez. 

Ennek alapján az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:  

 

a.) gyermekes családok, ill. a nők és férfiak, valamint hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése  

(Alaptörvény – a továbbiakban: Atv. – : alapvetés L. cikk, Szabadság és Felelősség XV.3. pont, a 

családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény – a továbbiakban: Csvt. – 6.§.(1) és 15.§.) 

 

b.) családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme  

(Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk 1. pont, Csvt. 1.§.(1),(3) és 15-20.§.);  

 

c.) családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás, (1993.III.tv.57.§(1)d), 64.§, 

1997.XXXI.tv.12.§(2), Csvt. 6.§. 

 

d.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Atv. Szabadság és Felelősség 



XVIII. 1. pont 1997.XXXI.tv.11.§(1), 12.§(2), 39.§, Csvt. 13.§.);  

 

e.) családi életre nevelés (Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk, Csvt. 3.§.(2); 

 

f.) egészségügyi felvilágosítás (1997. évi CLIV.tv.); 

 

g.) környezeti nevelés (1996. évi LIII. tv.); 

 

h.) ismeretterjesztés (1997. évi CXL.tv., 2001. évi CI.tv.); 

 

A közhasznú tevékenység célcsoportja: Biatorbágy és környékén élő családok 

A közhasznú tevékenységből részesülő létszáma: Elsősorban a tagcsaládok, de aki hozzánk fordul, 

mindenkinek megpróbálunk segíteni, programjaink nyíltak azokon 150-1000 család vesz részt. 

 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

 

- érdekvédelem, érdekképviselet 

- egyedi esetekben való konkrét segítségnyújtás, konzultációk intézményekkel, önkormányzattal, 

hatóságokkal, 

- városi szinten a családokat érintő kérdésekben aktív részvétel, 

- adományközvetítések lebonyolítása, 

- kedvezményes lehetőségek közvetítése, 

- kedvezményes, ingyenes színház és hangversenyjegyek közvetítése 

- kedvezményes, ingyenes sport és kulturális lehetőségek közvetítése 

- helyi, régiós rendezvények támogatása, szervezése 

 

 

4. A közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

 

eFt   Előző év tárgyév 

Induló tőke 0 0 

tőkeváltozás 850 1296 

vállakozói tevékenység 

eredménye 
nem végez nem végez 

közhasznú tevékenység 

eredménye 
446 -41 

 

 

5. Cél szerinti juttatások: 

 

 

Juttatás megnevezése 
előző évi összeg 

FT 

tárgyévi összeg 

Ft 
Változás megjegyzés 

Közhasznú tevékenység keretében 

nyújtott 
   nem volt 

-adóköteles pénzbeli támogatás    nem volt 

-adóköteles nem pénzbeli támogatás    nem volt 

-adómentes pénzbeli támogatás    nem volt 

adómentes természetben támogatás  

         3 197 942 

Ft 

  3 197 942 

Ft 
nem volt 

     



Egyéb cél szerinti, de nem 

közhasznú tevékenység keretében 

nyújtott  

    

pénzbeli támogatás    nem volt 

nem pénzbeli támogatás    nem volt 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

 

A vezető tisztségviselők 2012 és 2013 évben nem kaptak díjazást. 

 

 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (adatok eFt-ban) 

 

Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

B. Éves összes bevétel  2 070  4 929 

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének 

az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 

szóló 1996. évi  

CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

 27   

D. közszolgáltatási bevétel  0 0  

E. normatív támogatás  0  0 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 

Kohéziós 

Alapból nyújtott támogatás 

 0 0  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]  2 043  4 929 

H. Összes ráfordítás (kiadás)  1 461  4 217 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás     

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai  1 461  4 217 

K. Adózott eredmény  446  -41 

L. A szervezet munkájában közreműködő 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek 

száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről 

szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 

megfelelően) 

 

 

 

    



Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0] Igen Nem 

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

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] Igen Nem 

  

 
Biatorbágy, 2013. április 02.  

 
                                                                          

                                                                   ________________________                                         
     Tombor Krisztián Gábor                                                                                                         
BNE elnök, az Egyesület képviselője 

 


