.:.
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ta]ioz'is. a tentr
csoporloLor|'iriil az alábbi
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KrzhasaúteYék€nységmegnei€zése:
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]ogszabá]yhe|}:
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Köz}asz.. levéktnység.élcsoportja:
KöáasznÚ tevé|enységbót.ész€sii1ök
létszáma;

Magyar Ködá.saság területel élók

Kikhasznú tevékenység
löbb er€deényoi:
Az elmÚh.évb€ neIfogádotijogvabályok
\'élc*ényezesén
*.&sáil] ajog.iltotónkivill a széles
[oz}elemen)|! megjsTrerhette
á ioBsábá|yokaLapjogolwemponlú
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{8 3Ct
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Cél sze|i$i jul'a1ást20 |z.beü az esres.le! a Ro]!s Magyar BaTii.iTá.saságnák
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7. Közhasznúiogá||ásmegál|apításához
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Alapadatok
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ebbó|:
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szoIo
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a 22!

7 27t

237 ZA(.
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D. Közszo| gáltatási bevétel
E. NoÍmatívtámogatás

F. 42 EulópaiUnid struktura|jsa|apiaibó|.i||efue
a KohéziósA|apbó|nyújtotttámoqáiás
G. KoÍÍigá|t
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H. osszes ráfordÍtás(kiadás)
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ráfordítasai
K. Adózott eredmény
L. A szervezetmunkájábanközrem0ködc' közerdeku önkénIes
rév€ k e-nyseg-el
ve9zó szemé|yekszáma

ltő3:ElÍiÍiiüÍ'"''J"",i!""!"f""f
t111:ÍlB'"ií
Erófatás

474i
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42
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e1|átl.ttság nutató i

Ectt. 32. E @ a) [(81+82)D > L@
Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>=A]
Ectv. s2. E (4) c) I(1+12-A1A2)/(H1+H2)>=0,251

lgen

B

tr
tr

!
!
!

x

!

Társada]mi támogataftságn utatói
Ectv. 32. S (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)
>=0,a2]
Ec^/.32.S 6) b) pl+J2)/(H1+H2)>=o,sl
Ectv. s2. s (5) c) [(11+12)/2>=
1A fi'
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lzya
110/.
88%
laa
6'/o
85%
to/"
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12.Főbb támoqatóink
OpenSocietyloundations
CornmonSenselor D:ug policy
AmeÍioaÍr
}lorrseFo']Íi{iatioí
Media Legal Defeas€ Idtiative
AmeIikaiL$/esií|A]lamok\ag}követségr
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