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Az Egyesület 2012. március 31-én elkészítette 2011. december 31-i fordulónappal 
Közhasznúsági beszámolóját

Általános rész

Az Egyesület vállalkozási és közhasznú tevékenységet is folytat, de a 2011. év során 
ebből bevétele nem keletkezett.

A beszámolót Papp Ákosné Nagy Mária mérlegképes könyvelő állította össze, 
nyilvántartási száma: 161585.

A beszámoló készítés időpontja 2012. március 31. Fordulónapja 2011. december 31. 
Az Egyesületnek mérlegen kívüli tétele nincs.

a. számviteli beszámoló

a. Jelen jelentés mellékletét képezi a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek 
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója, eredmény kimutatása.

b. a költségvetési támogatás felhasználása

a. Az Egyesület a költségvetésből vagy annak alrendszeréből támogatást nem 
kapott.

c. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Befektetett eszközök# # 0
Forgó eszközök# # # 2 193
Aktív időbeli elhatárolások# # 0

Összes eszköz! ! ! 2 193
le: Kötelezettségek:! ! 0
Tiszta vagyon:! ! ! 2 193

d. A cél szerinti juttatások kimutatása

a. Az Egyesület cél szerinti támogatásban nem részesült.

e. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és 
mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Az Egyesület a 2011. évben ilyen támogatásban nem részesült.



f. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, 
összege

Az Egyesület vezetői társadalmi munkában látják el feladataikat, díjazásban, 
költségtérítésben nem részesülnek.

g. a közhasznú tevékenység bemutatása

a. Mellékelten csatoljuk a Társaság rövid szakmai beszámolóját.

Budapest, 2012. március 31.

--------------------------------------
Közhasznú társaság vezetője



Az Egyesület rövid szakmai beszámolója a Közhasznúsági jelentéshez

 

Szakmai munka

 Részt vettünk az EKOP Bíráló Bizottság munkájában egy delegált tag által.
 Aktívan részt vettünk az EKOP-ÁROP Monitoring Bizottság munkájában. 
 Parlament Informatikai albizottságában való eseti részvétel.
 Cikkek publikálása szakmai hírlevelekben, webhelyeken. 
 A Nemzeti Közigazgatási Intézettel történt kapcsolatfelvétel annak érdekében, 

hogy az intézet által meghirdetett, a kutatásokban és stratégiaalkotásban való 
nagyobb szerepvállalás lehetőségét felajánlja az Egyesület. 

 Sajnos „Az e-közigazgatás története Magyarországon” kötet kiadása 2011-ben 
sem valósult meg forráshiány miatt, de 2012-ben pozitív változás várható ezen a 
téren. 
 

 

Szakmai rendezvényeken való részvétel, egyéb együttműködések

 
 Könyvbemutató

Március elején részt vettünk a „Magyary Zoltán aktualitása” című rendezvényen 
az Országházban, ahol „A magyar állam költségvetési joga (1923/2010)”, 
valamint „A közigazgatás és az emberek: ténymegállapító tanulmány a tatai járási 
közigazgatásról (1939/2010)” kötetek kerültek bemutatásra.

 Konferencia
Részt vettünk a Magyary Zoltán Közigazgatási Szakkollégium Budapesti Corvinus 
Egyetem Közigazgatástudományi Karán megrendezésre került II. Magyary Zoltán 
emlékkonferencián március végén. Az Egyesület nevében koszorút helyeztünk a 
Magyary Zoltán emléktáblán a Szakkollégium és a Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság mellett. 

 Információs Társadalom Parlamentje
A kétnapos eseményen a résztvevők aktív részvételével az információs 
társadalom aktuális kérdéseiről, feladatairól, szerepvállalásokról és 
együttműködésekről esett szó. Az első nap a résztvevők parlamentáris formában 
kérdéseket tehettek fel a kormányzati döntéshozóknak az információs társadalom 
építésének kérdéseiről, ismertethették a témával kapcsolatos álláspontjukat. 
Egyesületünk 4 kérdést tett fel, melyekre meg is kaptuk a válaszokat.
A második napon a plenáris előadásokat követően a résztvevők öt interaktív 
szekcióbeszélgetésen vehettek részt. Ezeken az Egyesület is képviseltette 
magát. 



 Tatai Magyary Emlékkonferencia
Hagyományos jelleggel, júniusban részt vettünk Magyary Zoltán születésének 
évfordulójának alkalmából, a tatai Népfőiskolai Társaság által megrendezett 
regionális közigazgatási konferenciáján és az azt követő megemlékezésen. 

 Tudományos konferencia
Szintén júniusban részt vettünk az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara és 
Közigazgatási Jogi tanszéke által, a 80 éve létrejött Magyar 
Közigazgatástudományi Intézet tiszteletére rendezett tudományos konferencián. 
„A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma” címet viselő rendezvényen 
3 tagunk vett részt. 

 Magyary képek
A Nemzeti Közigazgatási Intézet történeti adatokat gyűjtött az intézet Alkotmány 
utcai épületéről, illetve annak termeiről (Magyary-terem). A kutatáshoz segítséget 
nyújtottunk Magyary Zoltánról készült digitális képek küldésében. 

 Konferencia
Októberben aktívan részt vettünk az E-közigazgatás 2011 szakmai konferencián. 
Az egyesület tagjai szekcióvezetéssel, több előadás megtartásával járultak hozzá 
a konferencia sikeréhez. 

 Konferencia  
Novemberben számos tagunk részt vett az Informatika a Társadalomért 
Egyesület nagyszabású konferenciáján, míg egy tagtársunk egy 
műhelybeszélgetésen való felkérésnek eleget téve, aktív szerepet vállalt egy 
kerekasztal beszélgetésen. 

 Előadás
A Közigazgatási jogi tanszéken működő Ereky István kutatócsoport 
meghívásának eleget téve Magyary Zoltánról, örökségének továbbéléséről 
tartottunk előadást. 
 

 

Egyesületi szakmai napok, egyéb egyesületi tevékenységek

Nagy örömünkre szolgál, hogy újra elindultak a Magyary-est egyesületi 
rendezvények, melyeknek keretében egy-egy meghívott előadó segítségével 
elmélyedhetünk egy-egy témakörben.  

 



 Júliusban műhelybeszélgetést tartunk az elektronikus aláírás e-közigazgatásban 
betöltendő szerepéről, az ezzel kapcsolatos európai uniós törekvésekről és a 
szükséges szabályozási feladatokról. 

 Novemberben Könyves Tóth Pál úr informatika történeti előadása hangzott el a 
Magyary-estek keretében az első információs törvény megalkotásának 
körülményeiről, a KSH szerepének bemutatásáról.

 Az egyesület nevében „megrendeltük” és egyelőre ingyen kapjuk a Magyar 
Közigazgatás és a Közszolgálat című lapok. 

 Vásároltunk 50 darab, „A közigazgatás fejlesztése és szervezése. Válogatás 
Magyary Zoltán professzor közigazgatás-tudományi iskolájának szellemi 
hagyatékából” (MTA, Államtudományi Kutatások Programirodája,1988) című 
könyvet a tagság számára. 

 Megvásároltuk az Egyesület számára Magyary Zoltán és Kiss István: A 
közigazgatás és az emberek c. kötetét. 

  
Adminisztráció

• Tagnyilvántartás
A tavalyi évben áttekintettük a tagnyilvántartást, az egyesületi tagdíjak helyzetét, 
melynek köszönhetően sikerült naprakésszé tenni az egyesületi tagnyilvántartást, 
az elérhetőségeket és egyéb adminisztratív információkat. 
 

• Új tagok
2011-ben két új tagfelvétel történt Szabó Áron és Csomán Gábor személyében. 
 

• Szeptemberben Sikolya Zsolt részfoglalkoztatása megszűnt. 
 

• Új könyvelőiroda
2011-ben szerződést módosítottunk, így a Connexio Consult Kft. helyett Connexio 
Management Kft. kezeli az Egyesület pénzügyi, számviteli ügyeit. 



Kiegészítő melléklet

A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület 2011. december 31-i 
fordulónappal készített egyszerűsített éves beszámolója alapján

Budapest, 2012. március 31.

--------------------------------
A szervezet képviselője                 



A szervezet adószáma: 18186751-2-42

A szervezet székhelye: 1056 Budapest Belgrád rkp. 27., I/7.

A szervezet bankszámlaszáma: 1700019-11559560

A szervezet közhasznúsági besorolású.

A szervezet képviselője Molnár Szilárd, egyesületi elnök 

Az Egyesület egyszerűsített éves beszámolót készített.

Egyesület 2011. évi tevékenysége

Eredménykimutatás

Az Egyesület a 2011. év során 132 eFt tagdíj bevételre tett szert, és 29 eFt egyéb 
bevételt gyűjtött. 

Az Egyesületnek 2011-ben vállalkozási tevékenységéből bevételt nem szerzett.

Az Egyesület 2011. év során 15 eFt anyagjellegű ráfordítást, 24 e Ft egyéb 
ráfordítást számol el.

Az Egyesület fél állásban foglalkoztatja titkárát, aki munkabért kap szerződés szerint. 
Az éves bér és járulékos költségek összesen 449 eFt-ot tettek ki az év során. A 
munkaviszonyt 2007. február 15-én létesítették.

Az Egyesület a közhasznúsági tevékenységét -327,- eFt-tal zárta. 

Az Egyesület nem nyújtott támogatást más szervezetnek.

Mérleg 

Eszközök

Követelések a mérlegforduló napon 2011. december 31.

Társasági adó: # # 331.000,-
Helyi adó:# # #   52.000,-
ÁFA:# # # # 138.000,-
Munkaadói járulék:# #     2.000,-
Egyéb kis adók:# # 100.000,-
Összesen:# # # 623.000,-



Pénzeszközök között 29.655,- Ft-ot a házipénztárban, és 1.540.470,- Ft-ot a 
bankszámlán tartott az Egyesület 2011. december 31-én.

Források

Rövid lejáratú kötelezettségek között 0 eFt szállítói tartozás, lejárt köztartozása az 
Egyesületnek 2011. december 31-i fordulónappal nem volt.


