
 

 

Jegybevételről adatszolgáltatás 

a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet 16 §-ában meghatározott  

támogatási igazolás kiadásához 

  

Adatszolgáltató (támogatott előadó-művészeti 

szervezet) neve:  Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft 

Adatszolgáltató (támogatott előadó-művészeti 

szervezet) székhelye:  9400 Sopron, Liszt Ferenc u.1. 

A jegybevételi időszak*:  2012. január 01 -  december 31. 

  Ft 

1. Jelen adatszolgáltatás időpontjáig 

figyelembe vehető tárgyévi jegybevétel (ÁFA-val 

csökkentett tényleges jegy- és bérletbevétel 

/továbbiakban: jegybevétel/)**: 

71.626.679,- 

2. Az 1. pontban szolgáltatott jegybevételből: 

az előadó-művészet szervezet által saját 

jegyértékesítési rendszerében kibocsátott és 

abban elszámolásra került tárgyévi 

jegybevétel: 

70.751.679,- 

3. Az 1. pontban szolgáltatott jegybevételből: 

a más szervezet által kibocsátott és annak 

rendszerében elszámolt, az előadó-művészet 

szervezet számára szerződésben szabályozott 

feltételekkel, hitelesen igazolt tárgyévi 

jegybevétel: 

875.000,- 

4. Az 1. pontban szolgáltatott jegybevételből: 

Magyarország területén realizált tárgyévi 

jegybevétel: 

71.626.679,- 

5. Az 1. pontban szolgáltatott jegybevételből: 

Magyarországon kívüli EGT-tagállam 

területén realizált tárgyévi jegybevétel: 

 

6. Az 1. pontban szolgáltatott jegybevételből: 

EGT-tagállamnak nem minősülő országok 

területén realizált tárgyévi jegybevétel: 

 

*Tárgyévet követő, teljes tárgyévre vonatkozó jegybevétel adatszolgáltatás 

időszaka: 2012. január 01-december 31. A teljes tárgyévre (2012.) vonatkozó 

adatszolgáltatás benyújtásának (postára adásának) határideje: 2013. január 

31. 

 

** Az adatszolgáltatás kitöltése során kötelezően alkalmazandó egyezőségek: 

- a 2. és a 3. sor együttes összegének meg kell egyeznie az 1. sor 

értékével; 

- a 4., az 5. és a 6. sor együttes összegének meg kell egyeznie az 1. 

sor értékével. 



A tárgyévet követő, teljes tárgyévre vonatkozó jegybevétel 

adatszolgáltatáshoz csatolni kell:                                                                                                                                           

- költségvetési intézmény esetében a tárgyévi jegybevétel bankszámlán történő 

jóváírásának analitikáját,                                                                                                                                                 

- gazdasági társaság esetében a tárgyévi előadások jegybevételének előadás 

időpontja szerinti analitikáját,                                                

- alapítvány, egyesület esetében az előzőek szerinti valamelyik, a számviteli 

rendjüknek megfelelő analitikát, 

valamint azok összesítőjét, 

- valamennyi szervezeti forma esetében a jegybevétel könyvviteli 

nyilvántartásokban történő rögzítését bizonyító főkönyvi kivonatot 

- a jegyet kibocsátó szervezet által hitelesített igazolás/oka/t, valamint az erről 

rendelkező szerződés/ek/ másolatát  is.             

Az adatszolgáltatás időpontja:  2013. Január 30. 

A kitöltő neve, beosztása:  Gecse Éva gazdasági vezető 

A kitöltő elérhetősége (telefon, mobil, fax, e-

mail):  99/517-521 ge@prokultura.hu 

 

Gazdasági vezető neve, aláírása: 

 

        Gecse Éva 


