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1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége
helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem
szükséges.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége:

1827 Budapest, Budavári Palota F. épület

2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
EGYESÜLET besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító
adatai az alábbiak: Fővárosi Bíróság

Regisztrációs szám: 16. Pk. 61. 156/1999/4.

Egyesület címe: 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület

2.3.Tevékenység általában

A 2000-ben létrejött MEK Egyesület célja:
- a magyar és az egyetemes kultúra, valamint a tudomány alkotásainak elektronikus formában
történő gyűjtése és terjesztése a világhálón keresztül, s ezzel az információs társadalom első
magyar elektronikus könyvtárának folyamatos építése és fejlesztése,
- az idegen nyelven, különös tekintettel a nemzetiségek anyanyelvén, megjelenő alkotások
hozzáférhetővé tétele elektronikus formában,
- az elektronikus publikálás támogatása, elősegítése és ösztönzése,
- közhasznú szolgáltatásainak tagjain túl mások számára történő széleskörű hozzáférésének
biztosítása,
- az ismeretterjesztő, a tudományos munka támogatása.

2.4. Közhasznú tevékenység
A tevékenység részletes bemutatását az Egyesület 2005. évi szakmai beszámolója tartalmazza.

2.5. A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők
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adatai az alábbiak:

Az Egyesület elnöke:

Dr. Mader Béla

Az Egyesület ügyvezető elnöke:

Moldován István

2.6. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Változás
Megnevezés (EFt) Előző év Tárgyév Értékben %-ban

Induló tőke 0 0 0 0.00
Tőkeváltozás 191 5,336 5,1452,693.70
Vállalkozási eredmény 678 0 -678 -100.00
Közhasznú tevékenység eredménye -691 -1,297 -606 0.00

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához
A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő
információk közlése nem szükséges.

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A tárgyévi kiadások fedezetéül részben költségvetési támogatás szolgált. Az Egyesület a támogatásokat
működési költségekre használta fel.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek
Kapott támogatások

A MEK EGYESÜLET tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az
alábbi táblázat:
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Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Támogató Összeg (EFt)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 695
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0
Helyi önkormányzatok és szervei 0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0
Alapító 0
Más forrás 5,668

Összesen 6,363

Pályázati úton elnyert támogatások

A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:

Pályázati úton elnyert támogatások

Elnyert
Pályázat Kiíró összeg EFt

NCA Képzés és 1%-os kampány NCA Nemzeti Civil Alapprogram 480
NCA Kárpát-medencei elektronikus
könyvtárak hálózata

NCA Nemzeti Civil Alapprogram
250

NCA Működési célú pályázat NCA Nemzeti Civil Alapprogram 298

Összesen 1,028

Tagdíjból származó bevételek

A tárgyévi tagdíjból származó bevételeket mutatja be az alábbi táblázat:

Tagdíjbevételek csoportonként

Csoport Tagdíj (EFt)
Tagoktól 135

Összesen 135

Közhasznú tevékenység bevételei

A MEK EGYESÜLET közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi
táblázat:

Közhasznú tevékenység bevételei

Jogcím Összeg (EFt)
Támogatásból 5,668
APEH 1% 695
Tagdíjból 135
Nemzeti Civil Alapprogramból 1,028

Összesen 7,526
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Egyéb közhasznú bevételek

A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt nem
realizált.

Vállalkozási tevékenység bevételei

A MEK EGYESÜLET a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem
nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

A MEK EGYESÜLET a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú
céljának megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak
A MEK EGYESÜLET ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a
tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.


