Közhasznúsági jelentés

A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület
2007. december 31-i fordulónappal készített
egyszerősített éves beszámolója alapján

Budapest, 2008. április 30.

A szervezet képviselıje

Elfogadta a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület 2008.05.23-án megtartott
Közgyőlése

Általános adatok
A szervezet adószáma: 1816751-1-42
A szervezet székhelye: 1105 Budapest Téglavetı u. 34. I/5.
A szervezet bankszámlaszáma: 1700019-11559560
A szervezet közhasznúsági besorolású.
A szervezet képviselıje Kleinheincz Gábor, egyesületi elnök

a)

Számviteli beszámoló (egyszerősített mérleg, eredménykimutatás)

Az egyesület egyszerősített éves beszámolót készített: ld. 1. sz. melléklet.
Eredménykimutatás
Az Egyesület a 2006. évben sikeresen pályázott a T-Systems Hungary Kft-tıl bruttó
21.000.000,- Ft-ot „elektronikus közigazgatási alapkutatás” címszóval. A pályázati összeget
az Egyesület kézhez kapta 2006. év során.
Az Egyesület a pályázati szerzıdésben foglalt feltételeket teljesítette, mivel a szerzıdéssel
párhuzamosan alvállalkozókat szerzıdtetett mintegy bruttó 15.000.000,- Ft értékben. Mivel az
alvállalkozók a számlákat csak 2007-ben nyújthatták be, így a szerzıdés szerinti költségeket
elhatároltuk. Az elhatárolásokat 2007. év folyamán a benyújtott számlák alapján feloldottuk.
További elhatárolásként összesen 49 eFt-ot tartunk nyilván, amely a 2008-ban esedékes, de
2007. évre vonatkozó könyvelési díj összegét tartalmazza.
A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan 2007. év során összesen 200 eFt-ot számoltunk
el, ami a vállalkozási tevékenység további folytatásához nélkülözhetetlen internetes
tevékenység, ill. honlap költsége volt.
Az Egyesület a 2007. év során a vállalkozási tevékenységet mínusz 200.000,- Ft-tal zárta.
Az Egyesület közhasznúsági tevékenységébıl eredıen tagdíjbevételként 50.000,- Ft-ot
számolt el.
Egyéb bevételek között elszámoltunk összesen 253.000,- Ft-ot, amely kizárólag a
rendelkezésre álló pénzeszközök után kapott folyószámla-kamatok voltak.
Anyagjellegő ráfordítások között jellemzıen posta, számvitel, internet, hatósági díjak és
pénzügyi szolgáltatási díjak szerepelnek mintegy 201.000,- Ft értékben.
Az Egyesület fél állásban foglalkoztat egy munkatársat, aki munkabért kap szerzıdés szerint.
Az éves bér és járulékos költségek összesen 533.000,- Ft-ot tettek ki az év során. A
munkaviszonyt 2007. február 15-én létesítették.
Egyéb ráfordítások között hatóságokkal szembeni adók kerültek elszámolásra mintegy
113.000,- Ft értékben.
Az Egyesület a közhasznúsági tevékenységét -444.000,- Ft-tal zárta.
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Mérleg
Eszközök
Követelések a mérlegforduló napon 2007. december 31.
Általános forgalmi adó: 2.558.000,- Ft, az Egyesület kérte az összeg kiutalását, amelyre
kiutalás elıtt ellenırzést végzett az adóhatóság. Az ellenırzés megállapítást nem tett. A
kiutalásról gondoskodnak.
Társasági és különadó adónemeken 711.000,- Ft, amely abból adódik, hogy az elızı évben az
Egyesület vállalta a társasági adóbevallás beadása után, hogy az eredményeit kizárólag
közhasznú célra fordítja, így az adófizetéstıl mentesült. A befizetett adókat a 2008. május 31én leadott adóbevallások után lehet visszaigényelni.
Pénzeszközök között 28.320,- Ft-ot a házipénztárban és 1.317.869,- Ft-ot a bankszámlán
tartott az Egyesület 2007. december 31-én.
Források
Az Egyesület saját tıkéje összesen 4.512.000,- Ft, amely a kedvezı adózási szabályok miatt
változott 711.000,- Ft-tal, az elızı évi mérlegelfogadáshoz képest. Az éves közhasznúsági
eredmény -444.000,- Ft, és a vállalkozási tevékenység -200.000,- Ft-ja összességében nem
rontotta a saját tıke állományát.
Rövid lejáratú kötelezettségek között a 2008. január 12-én esedékes járulékkötelezettségek
szerepelnek, lejárt köztartozása az Egyesületnek 2007. december 31-i fordulónappal nem volt.

b)

Költségvetési támogatás felhasználása

Az Egyesület 2007. évben költségvetési támogatást nem kapott

c)

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az Egyesület vagyona 2007. évben nem csökkent, vagyonfelhasználás nem történt.

d)

Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Egyesület cél szerinti juttatásokat nem nyújtott más szervezetnek.

e)

Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl
kapott támogatás mértéke

Az Egyesület a központi költségvetésbıl pályázott fenntartási költségekre, amelybıl
100.000,- Ft-ot meg is nyert. Ennek elszámolásának határideje 2008. május 31. Az elszámolás
az egyesület által részmunkaidıben alkalmazott 1 fı bérkifizetését tartalmazza (2. sz.
melléklet).
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f)

Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Az egyesület vezetı tisztségviselıi nem részesültek juttatásban.

g)

Közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló

2007. nyarától rendkívül aktív munkát folytatott egyesületünk „A hiteles helyektıl az
elektronikus közigazgatásig. Mérföldkövek a hazai közigazgatás automatizálásának és a
kormányzati számítástechnika kialakulásának történetében” címő könyv elkészítése kapcsán.
Szerkesztıbizottság alakult, s neves szakemberekbıl álló szerzıi csoportok készítették el az
egyes fejezeteket. A tartalom 2007 ıszén el is készült, azonban a meglehetısen inhomogén
szöveg még átdolgozásra szorul.
2007. június 8-án az alapszabályban rögzített Magyary hagyományırzési tevékenység
keretében az egyesület 7 tagja – Kleinheincz Gábor, Molnár Szilárd, Sikolya Zsolt, Soltész
Attila, Solymári Béla és Szakolyi András – ismét ellátogatott Tatára a Magyary Zoltán
Népfıiskolai Társaság Magyary születésnapjához kapcsolódó rendezvényére és
koszorúzására. A rendezvény ezúttal egy, az elektronikus közigazgatás témakörében közösen
szervezett szakmai konferencia volt. Egyesületünk több elnökségi tagja is tartott elıadást.
Szakolyi András az elektronikus közigazgatás önkormányzati vonatkozásairól, míg Molnár
Szilárd az új e-közigazgatási kutatásokról és azok következtetéseirıl beszélt.
Civil kapcsolataink közül folytattuk a Népfıiskolai Társasággal az együttmőködésünket –
elsısorban az említett rendezvény keretében. Együttmőködési megállapodást kötöttünk a
Magyar Tartalomipari Szövetséggel (MATISZ) – elsısorban a Kormány e-közigazgatási
törekvéseinek véleményezésében való közremőködés területén.
Az egyesület 2007-ben három szakmai napot tartott. A 10. és 11. Magyary napra 2007. április
27-én, illetve május 18-án került sor az egyesület klubhelyiségében. Ezeket a rendezvényeket
egyesületünk közgyőléssel egybekötve tartotta. A 12. Magyary nap a korábban már említett
tatai rendezvény volt.
2007-ben elkészült az egyesület weboldala, amelyre felkerültek az egyesület adatai, korábbi
dokumentumai és különféle szakmai hírek, események. Átlagosan heti 20-30 látogató keresi
fel a weboldalunkat.
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1. sz. melléklet: Számviteli beszámoló
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2. sz. melléklet: NCA támogatás elszámolása
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