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1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név:   Civil Support Nonprofit Kft. 

székhely:   2081 Piliscsaba, Csévi út 3. 

bejegyző határozat száma:   13-09-159377/8 

nyilvántartási szám:   13-09-159377 

képviselő neve:   Lévai Gábor 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A Civil Support Nonprofit Kft. olyan világért dolgozik, amelyben a társadalmi célú szervezetek tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy az 
állampolgárok aktív formálói legyenek saját közösségeiknek.  
Ehhez a Civil Support integrált, innovatív szolgáltatásaival a magyar társadalmi célú szervezetek hatásnövelését teszi lehetővé. 
Működést támogató, stratégiai és partnerközvetítő szolgáltatásaink a következő területekre terjednek ki: 
Weboldal fejlesztés, hírügynökségi és PR szolgáltatások, könyvelés, adó és jogi tanácsadás, szervezetfejlesztés, vezetőfejlesztés, oktatás-
képzés, társadalmi hatásmérés, HR szolgáltatások. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 
Pályázatot hirdettünk civil szervezetek közösségi kommunikációjának fejlesztésére, amelynek keretében a közel 80 pályázóból kiválasztott 
6 szervezet számára 1-1 hónapos Facebook oldal üzemeltetést és kapcsolódó stratégiai tanácsadási szolgáltatást nyújtottunk 
térítésmentesen. 
Elindítottuk a Civiljob.hu civil önkéntes és álláskereső portál fejlesztését 
Az év során közel 40 civil szervezet vezetője számára nyújtottunk pro bono coaching tanácsadást 
Csatlakoztunk a Social Impact Analyst Association-hoz, és elindítottuk a magyar Társadalmi Hatásmérés Munkacsoportot, amelynek 
keretében vállalatok és civil szervezetek szakértőivel közösen láttunk hozzá a társadalmi hatásmérés hazai alapjainak megteremtéséhez. 
 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:   2011. évi CLXXV törvény 51. § (1) 
bekezdés 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  civil szervezetek és állampolgárok    

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 80 fő   

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:   38 civil szervezet vezető-fejlesztése 
coaching keretében 

6 civil szervezet közösségi kommunikációs 
stratégiájának kialakítása 

Társadalmi Hatásmérés munkacsoport 
elindítása 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 
értéke 

Felhasználás célja 

 Pénzeszköz 700.000 Ft www.civiljob.hu 
állásportál fejlesztése  

      

      

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

      

      

      

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

 Ügyvezető 0 11 366  
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A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:  0  11 366 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 9  46 993 

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

 0  0 

D. közszolgáltatási bevétel 9  46 993 

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)]  0  0 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 927 43 637 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 31 33 646  

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 927 43 637 

K. Adózott eredmény -918 51  

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelően) 

 0  0 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] 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)/210 fő] Igen Nem 
 


