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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

A szervezet közhasznú, nonprofit célokkal rendelkezik. Küldetése hiánypótló és egyedi: 
társadalmi problémák orvoslása civil szervezetek és társadalmi vállalkozások 
eredményesebbé tételén keresztül. Ennek keretében fejlesztési projekteket, képzéseket és 
szakmai önkéntes programok szervezését végezzük. 

Megvalósított projektjeink:  

 Európai Bizottság és ERSTE Alapítvány: SEEDS program – társadalmi 
vállalkozásfejlesztési program az Erste Bank Hungary támogatásával (folytatás) 

 Roma Oktatási Alap: szervezeti átalakítás 

 SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa: szakmai monitoring rendszer 
bevezetésének támogatása (folytatás) 

 SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa: GDPR megfelelési intézkedési terv 
kialakítása 

Megvalósított képzéseink:  

 Semmelweis Egyetem: projektmenedzsment (folytatás) 

További információ: www.facebook.com/nonprofitpartner. 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Tudományos tevékenység, kutatás, közhasznú szervezetek segítése 

Közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

Tudományos tevékenység, kutatás, közhasznú 
szervezetek segítése 

Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2004.CXXXIV 
2011.CXC 
2011.CXXXIX 
2011.CLXXV. 

Közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

Társadalmi vállalkozási tevékenységet indító 
szervezetek 

Közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma: 

270 fő 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Lásd az 1. pontban. 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Az IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. 1,12 millió Ft támogatást nyújtott a tárgyév 
során a Nonprofit Partner Alapítvány részére.  
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4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Nagy Gábor Lajos ügyvezető igazgató részére munkaszerződés alapján 652 eFt bruttó 
bérköltség (2017. január-március havi bruttó bérköltség) került kifizetésre. 

Porubcsánszki Katalin ügyvezető részére munkaszerződés alapján 3.026 eFt bruttó bérköltség 
(2017. április-december havi bruttó bérköltség) került kifizetésre. 

Porubcsánszki Katalin ügyvezető részére megállapodás szerint 1.080 eFt lakáscélú 
támogatás került kifizetésre. 

 5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 

 adatok ezer forintban 

  Előző időszak Tárgyidőszak 

Éves összes bevétel 26 310 35 512 

Összes ráfordítás 25 573 34 280 

ebből:     

Személyi jellegű kiadás 4 353 21 999 

Közhasznú tevékenység ráfordításai 25 573 34 280 

Adózott eredmény 737 1 232 

A szervezet munkájában közreműködő 
közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma: 

0 0 

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 

 Mutatók teljesítése 

Erőforrás ellátottsági mutatók:     

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

Ectv. 32§ (4) b) K1+K2 >=0 IGEN   

Ectv. 32§ (4) c) I 1+ I 2-A 1- A 2)/(H 1 + H 
2)>=0,25 IGEN   

      

Társadalmi támogatottsági mutatók:     

Ectv.32.§ (5) a) (C1+C2 ) + (G1+ G2) =>0,02   NEM 

Ectv.32.§ (5) b) (J1+ J2) / (H1 + H 2)>0,5 IGEN   

Ectv.32.§ (5) c) ( L1+ L2) /( H1+H2)>10fő   NEM 
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7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Lásd az 1. pontot. 

7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. ERSTE Alapítvány: SEEDS program 

Támogatási program elnevezése SEEDS program:  
társadalmi vállalkozásfejlesztési 
program  

 

Támogató megnevezése ERSTE Alapítvány  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

önkormányzati költségvetés  

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016-2018  

Támogatás összege teljes összeg (ezer EUR) 150 

-ebből a tárgyévre jutó összeg (eFt) 5 446 

-tárgyévben felhasznált összeg (eFt) 5 446 

-tárgyévben folyósított összeg (eFt) 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg 
részletezése jogcímenként 

személyi (eFt) 3 920 

dologi (eFt) 1 525 

felhalmozási (eFt) 0 

összesen (eFt) 5 446 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Személyi: alkalmazottak bére, járulékai; rendezvények fogyasztásai és azok után megfizetett 
reprezentációs adók; külföldi kiküldetés napidíjai; egyéb személyi jellegű ráfordítások. 

Dologi: rendezvényekhez kapcsolódó bérleti díjak és catering költségek; gyakornoki 
munkaerő-kölcsönzés költségek; külföldi workshopok utazási és szállásköltségei; 
bankgarancia díja; informatikai és mobiltelefon szolgáltatás; alvállalkozói díjak; könyvelési díj; 
egyéb anyagjellegű ráfordítások. 
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7.2.2. Európai Bizottság: SEEDS  

Támogatási program elnevezése SEEDS program:  
társadalmi vállalkozásfejlesztési 
program  

 

Támogató megnevezése Európai Bizottság  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

önkormányzati költségvetés  

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016-2018  

Támogatás összege teljes összeg (ezer EUR) 126,5 

-ebből a tárgyévre jutó összeg (eFt) 18 811 

-tárgyévben felhasznált összeg (eFt) 18 811 

-tárgyévben folyósított összeg (eFt) 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg 
részletezése jogcímenként (eFt) 

személyi (eFt) 13 542 

dologi (eFt) 5 269 

felhalmozási (eFt) 0 

összesen (eFt) 18 811 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Személyi: alkalmazottak bére, járulékai; rendezvények fogyasztásai és azok után megfizetett 
reprezentációs adók; külföldi kiküldetés napidíjai; egyéb személyi jellegű ráfordítások. 

Dologi: rendezvényekhez kapcsolódó bérleti díjak és catering költségek; gyakornoki 
munkaerő-kölcsönzés költségek; külföldi workshopok utazási és szállásköltségei; 
bankgarancia díja; informatikai és mobiltelefon szolgáltatás; alvállalkozói díjak; könyvelési díj; 
egyéb anyagjellegű ráfordítások. 

 


