
Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Nyilvántartási szám:

1156
STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK

TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2020

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

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.

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

Törzsszám: 18078329 Statisztikai főtevékenység: 9412 Megye: 01

Neve: MAGYAR HOSPICE-PALLIATÍV EGYESÜLET

Címe: 1089 Budapest 08. ker.,ORCZY ÚT 6. 2. emelet 201. ajtó

Beérkezési határidő: 2021.06.10

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén
keresztül http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon teheti fel:

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a honlapon: https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

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

Lukács Miklós elnök szommer.agn...
1

iroda@hospice.hu

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Szommer Ágnes könyvelő +3613526162 szommer.agnes05@gmail.com

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc30

Köszönjük az együttműködésüket!
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1. Alapadatok

01

A nonprofit szervezetnek van-e adószáma? 1=van

A nonprofit szervezetnek nyilvántartásunk szerint törzsszáma
(az adószám első 8 számjegye): 18078329

Amennyiben az általunk megadott törzszám pontatlan, kérjük, értelemszerűen javítsa, ha pedig hiányzik,
kérjük adja meg a törzsszámát!
Ha valóban nem rendelkezik adószámmal, írjon be nullát

02

A nonprofit szervezet nyilvántartásunk szerinti jogi, szervezeti formája:

munkaadói, szakmai érdekképviselet

Helyes a fenti besorolás? 1=igen

03
Amennyiben a szervezet jogi formája nonprofit szervezet által alapított intézmény, kérjük, adja meg a
fenntartó szervezet törzsszámát, amennyiben civil szervezet jogi személyíségű szervezeti egysége, adja meg az
anyaszervezet törzsszámát!

04

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

1723 1723 Szakmai nem kamarai érdekvédelem

Kérjük, ellenőrizze, hogy a fenti NSZOR kategória jellemző-e a szervezetükre! 1=igen, jellemző

05

Válassza ki jelenlegi/tényleges tevékenységét a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08) szerint!

(Segítségére szolgál a tevékenységek részletes tartalmi leírása, amely megtalálható a KSH hivatalos honlapján: www.ksh.huOsztályozások
TEÁOR.)

9412 Szakmai érdekképviselet

06

Válassza ki jelenlegi/tényleges gazdálkodási formáját a Gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása (GFO) szerint!

(Segítségére szolgál a gazdálkodási formák részletes tartalmi leírása, amely megtalálható a KSH hivatalos honlapján:
www.ksh.huOsztályozásokEgyéb: GFO.)

Egyéb egyesület529

07

A szervezet alapítási éve nyilvántartásunk szerint: 1995

Kérjük, ellenőrizze, hogy a megadott évszám jó-e. 1=igen
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08
A szervezet 2020-ban

1=működött (vagy akkor kezdte működését), és jelenleg is működik
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2. Adatkarbantartás

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

01

A KSH Nonprofit Regiszterében az Önök szervezetéről az alábbi név adat szerepel:

MAGYAR HOSPICE-PALLIATIV EGYESÜLET

Akarja javítani a fenti nevet? 2=nem

02

A szervezet jelenlegi székhelyének hivatalos címe a nyilvántartásunk szerint:

Irányító-
szám Település Cím Telefon-

szám

1089 BUDAPEST ORCZY ÚT 6. II/201. 1 2150938

Akarja javítani a fenti adatokat? 2=nem

03

A szervezet jelenlegi hivatalos képviselőjének adatai a nyilvántartásunk szerint:

Irányító-
szám Település Cím Telefon-

szám

7632 PÉCS AIDINGER JÁNOS ÚT 46. 20 9324648

A szervezet hivatalos képviselőjének neve A képviselő e-mail címe

LUKÁCS MIKLÓS LUKACSM@GMAIL.COM

Akarja javítani a fenti adatokat? 2=nem
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04

A szervezet jelenlegi levelezési adatai a nyilvántartásunk szerint:

A szervezet levelezési címének esetében a címzett neve

Irányító-
szám Település Cím Telefon-

szám

Akarja javítani a fenti adatokat? 2=nem

05 A szervezet postai elérhetősége: 1=a szervezet székhelyének hivatalos címe

06 A szervezet e-mail címe: iroda@hospice.hu

07 A szervezet képviselője hozzájárul-e címének, telefonszámának, e-mail címének a nonprofit regiszterben
illetve a Civil Információs Portálon történő közzétételéhez? 2=nem
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3. Alapinformációk

01 Az alapítás éve: 1995

02
A szervezet közhasznúsági státusa 2020-ban:

4=közhasznú, és korábban is az volt

03
A szervezet hatóköre (tevékenysége, célja, tagjai, támogatói, a szolgáltatatásait igénybe vevők köre alapján)

8=nemzetközi

04

Alap-, illetve közhasznú tevékenysége(i) legjellemzőbben mely terület(ek)hez köthető(ek)?
Legalább egy választ adjon meg!

1. válasz: 17=szakmai, gazdasági érdekképviselet

2. válasz: 05=oktatás

3. válasz: 07=egészségügy
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4. Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők

01

Voltak-e szervezetüknek 2020-ban nyilvántartott magánszemély és/vagy jogi személy tagjai?
(Amennyiben „4=nincs tagság” választ jelöli meg, akkor a szervezetnek semmilyen tagdíjbevétele nem
lehet, így a 6. táblában ilyen bevételt nem tüntethet fel!)

2=igen, magán- és jogi
személyek is

Ha igen, azok száma (fő)

Ha nem tudja a magánszemély tagok tényleges számát, kérjük, válassza ki a megfelelő létszámcsoportot!

01=10 fő alatti

02

Volt-e szervezetüknek 2020-ban fizetett alkalmazottja? 2=nem

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!

03

Volt(ak)-e 2020-ban a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek? 1=igen

Kérjük, az önkéntes jogviszonyban levő önkénteseket a következő 04 és 05 kérdéseknél ne vegyék számításba!

Ha igen, a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek száma (fő) 10

egy önkéntes jogviszonyban álló személy átlagos havi munkaideje (óra) 12

04

Volt-e szervezetüknek 2020-ban – a szervezettel önkéntes jogviszonyban nem álló – rendszeresen dolgozó
önkéntese (akár tagok közül is)?

1=igen

Ha igen, a rendszeres, legalább havi 8 órát dolgozó önkéntesek száma (fő) 5

egy rendszeresen dolgozó önkéntes – átlagos – havi munkaideje (óra) 4

05

Végeztek-e alkalmanként – a szervezettel önkéntes jogviszonyban nem álló – magánszemélyek a szervezetük
részére 2020-ban önkéntes munkát?

1=igen

Egy hónap alatt átlagosan körülbelül hányan végeztek alkalmi önkéntes munkát? (segítők, tagok összesen, fő) 10

Ezek a segítők egy átlagos hónapban, együttesen körülbelül hány órányi önkéntes munkát végeztek? (óra) 30
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5. Főbb mérlegtételek, 2020. december 31. ezer Ft-ban

Eszközök Források

01 Pénzeszközök 5 618 06 Saját tőke 8 001

02 ebből: Készpénz (pénztár) 412 07 Bankhitelek 0

03 Követelések 259 08 Szállítói tartozások 22

04 Készletek 2 746 09 Egyéb kötelezettségek 0

05 Befektetett eszközök 0 10 Mérlegfőösszeg 8 623
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6. A nonprofit szervezet bevételei 2020-ban (Kérjük pénzforgalmi szemléletben kitölteni!) ezer Ft-ban

Megnevezés

Összes bevétel Ebből: pályázat útján nyert (ezer
forintban)

(továbbutalási céllal kapott támogatások is)

a b (b < = a)

01 Fel nem használt korábbi bevétel (áthozat) 6 640

02 Összes központi állami támogatás 1 900 1 900

03 Összes önkormányzati támogatás 0

04 Összes belföldi magántámogatás, pénzadomány 3 033

05 Összes külföldi támogatás, pénzadomány 0

06 Összes tagdíjbevétel (egyéb tagi hozzájárulások és szolgáltatási díjak
nélkül 724

07 Összes alap-, illetve közhasznú tevékenység bevétele 270

08 Összes gazdálkodási bevéte

09
További,

az előzőek
egyikébe

sem sorolt
bevétel

hitel- és kölcsönfelvétel, tagi kölcsön 0

10
fentiekbe nem sorolható bevételek, összesen 0

(Kérjük részletezve
összeggel megnevezni!)

11 Összes bevétel 2020-ban (02+03+04+05+06+07+08+09+10) 5 927 1 900

7. Adott támogatások, juttatások, adományok 2020-ban ezer Ft-ban

Megnevezés

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

pályadíj, segély stb.
(továbbutalások is)

A szervezet által vásárolt,
továbbadományozott

természetbeni juttatás értéke

Az összegnek szerepelnie kell a 8. tábla 04. sorában is!

01 Összes pénzbeni és természetbeni támogatás 0

8. Költségek (ráfordítások) 2020-ban ezer Ft-ban

01 Anyagjellegű ráfordítások 4 477

02 Személyi jellegű ráfordítások 32

03 ebből: foglalkoztatottak bruttó bérköltségei

04 Összes egyéb ráfordítás 3

05 Hiteltörlesztés 0

06 Felhalmozási és tőke jellegű kifizetések 0
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07 Összes kiadás és költség (01+02+04+05+06) 4 512
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Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1 szommer.agnes05@gmail.com
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