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Közhasznúsági jelentés 2011. 
 

1. Számviteli beszámoló: A számviteli beszámolót a mérleg és az 
eredmény-kimutatás adatok tartalmazzák. 

 
2. Költségvetési támogatás felhasználása: Az Alapítvány 2011. Évben 

állami költségvetésből kapott támogatásokat az alábbiakban használta fel: 
 Nemzeti Civil Alapprogram:    200.000 Ft működési költség 
 Nemzeti Civil Alapprogram: 1.200.000 Ft pályázat, a kiírás szerint 
 Személyi jövedelemadó 1%-a:   35.511 Ft működési költség 

 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: Az Alapítvány 

2011. évben eszközöket nem vásárolt, vagyona nem növekedett. 
Önkénteseink saját eszközeiken végezték tevékenységüket. 

 
4. A cél szerinti juttatások kimutatása: Az Alapítvány 2011. évben nem 

nyújtott célszerinti támogatást. 
 

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a 
helyi önkormányzattól támogatást nem kapott az Alapítvány. 
 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
értéke, összege: Alapítványunk vezető tisztségviselői részére 2011. évben 
juttatást nem nyújtott. 
 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló az 
Alapítvány szakmai beszámolójában szerepel. 
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A NETPUBLICA Alapítvány magánkezdeményezés eredménye, amelynek 
eredeti célja a világhálón egy olyan tudományos honlap működtetése, melyen a 
Magyarországon tanuló nappali, levelező és egyéni felkészülésben résztvevő 
doktorandusz hallgatók lektorált  tanulmányokat, cikkeket helyezhetnek el, ezzel 
is bővíthetik a publikációs lehetőségeiket. Ezáltal a hallgatók gyorsabban 
jutnának publikációs lehetőségekhez, egymás anyagait is hamarabb ismerhetik 
meg, mondhatnak véleményt, esetleg a további munkáikhoz segítséget is 
kaphatnának, növelve a citációs indexüket. 
 
2011. évben folytattuk a korábban megkezdett webes fejlesztéseinket, számos 
önkéntes munkaórát dolgoztunk, hogy megteremtsük eredeti célunk szakmai 
hátterét és építsük kapcsolatrendszerünket. A folyamatosan működő 
honlapunkon már több tudományos cikk is olvasható, s több cikk is lektorálás 
alatt van. Az elnyert működési pályázatunkból szórólapot készítettünk 
tevékenységünk megismertetésére. 
 
Önkénteseink - a nyár folyamán 12 önkéntest regisztráltunk - különböző 
területeken tettek szert szakértelemre, amely ismeretekkel és tapasztalatokkal az 
egyének tevékenységét gyümölcsözőbbé kívánjuk tenni saját projektünk 
keretében. 
 
A „Nyelvében él a nemzet” – határon átnyúló civil együttműködés az anyanyelv 
ápolásáért programunk megvalósítása során 4 alkalommal utaztunk Kárpátaljára. 
4 helyszínen 6 rendezvényt tartottunk, mely rendezvények tartalmaztak előadást, 
kerekasztal megbeszéléseket, és gyakorlati képzéseket is. A helyi 
partnerszervezet olyan iskolákba, intézményekbe szervezte ezeket a 
rendezvényeket, és olyan pedagógusokat, diákokat hívott el, akiknek nagyon 
rossz anyagi és tárgyi környezetben kell tanulniuk, tanítaniuk, s így nagyon 
nyitottan, érdekelődve és aktívan közreműködve vettek részt rendezvényeinken. 
 
Az első rendezvényt követő kerekasztal megbeszélésen nyilvánvalóvá vált, hogy 
a Kárpátaljai anyanyelvi képzéshez szükséges tankönyvek, és gyakorló 
munkafüzetek hiányoznak. Ezt követően az olvasás, fogalmazás képességet 
fejlesztő, ezzel együtt a szövegértést is fejlesztő webes alkalmazás fejlesztése, 
bemutatása és bevezetése mellett önkénteseink használt tankönyvek, valamint 
nyomtatásra alkalmas, elektronikusan tárolt tananyagok gyűjtésébe kezdtek. Az 
Európa Könyvkiadó Kft. a Diákkönyvtár sorozatában megjelent könyvekkel, a  
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Műszaki Könyvkiadó pedig új, kompetencia alapú tankönyvcsaládjának egy 
komplett bemutató sorozatával támogatta projektünket. 
 
További alapítványi cél a magyar nyelv elektronikus feldolgozásának 
támogatása, magyar nyelvi adatbázisok (egynyelvű és kétnyelvű szótárak, 
szinonima szótárak) internetes megjelenítésének támogatása. A területen 
működő vállalkozásokkal felvettük a kapcsolatot (LangBridge Nyelvinformatika 
Kft. Hexagon Kft., Akadémiai Kiadó Zrt. Fónyi ARTE), kölcsönös reklámfelületet 
biztosítottunk egymás részére, valamint önkéntes munkával közreműködtünk 
ezek ingyenes megjelenítésében (www.keresohalo.hu , www.nyelvtar.hu ). 
 
Pedagógusok továbbképzésének támogatási célnak megfelelően a Hátország 
Egyesület munkáját segítettük a NILD fejlesztő pedagógiai továbbképzések 
szervezésében, önkéntes munkával, valamint internetes reklámfelülettel.  
 
Tehetséges fiatalok felkarolása célunknak megfelelően internetes felületet 
biztosítottunk, és kiállítást szerveztünk tehetségesen rajzoló gyermek részére. 
(GyermekARC verseny, www.czentheart.hu ). A fónyi ARTE egyesülettel 
együttműködve online EU ismeretet tesztelő vetélkedőt készítettünk. 
 
Kommunikációs projektet dolgoztunk ki, hogy elérhessük célcsoportunkat, a 
magyar felsőoktatásban tanuló hallgatókat, kutatókat, oktatókat. A 
kommunikációs projektünk célja továbbá az alapítvány bemutatása, 
ismertségének növelése a magyarországi egyetemeken és kutatóintézetekben. 
Ezen projektünk megvalósítása érdekében készült pályázatunk 2011-ben 
támogatást nyert a Nemzeti Civil Alapprogramból, a 2010-ben önerőből 
elkezdett munkát folytattuk. 
 
Alapítványunk önkéntesei több civilszervezet interneten való megjelenését 
segítette, támogatta (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Romák Érdekvédelmi 
Egyesülete, Zempléni Diabétesz Társaság, Human Integra Alapítvány, LÉT 
Egyesület, Hátország Egyesület, Borsod-Abaúj-Zemplén). 
 
Budapest, 2012. május 29 

               
        Dr. Csery-Szücs Péter 
            kuratórium elnök 
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Az egyéb szervezet megnevezése:           

Az egyéb szervezet címe:                       

KETTÓS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2011   ÉV adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év
 Előző év(ek)
helyesbítései 

Tárgy év

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 36              1 744             

2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 36               144                

3. a.) alapítói -              50                  

4. b.) központi költségvetési 36               94                  

5. c.) helyi önkormányzati -                  

6. d.) egyéb

7. 2.Pályázati úton elnyert támogatás 1 400             

8. 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel -              

9. 4.Tagdíjból származó bevétel

10. 5.Egyéb bevétel -              200                

11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele -              -                  

12. C. Összes bevétel ( A.+B.) 36              1 744             

13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 56              1 719             

14. 1.Anyagjellegű ráfordítások 1 165             

15. 2.Személyi jellegű ráfordítások 438                

16. 3.Értékcsökkenési leírás

17. 4.Egyéb ráfordítások 56               116                

18. 5.Pénzügyi műveletek ráfordításai -              

19. 6.Rendkívüli műveletek ráfordításai -              -                  

20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) -              -                  

21. 1.Anyagjellegű ráfordítások -              -                  

22. 2.Személyi jellegű ráfordítások -              

23. 3.Értékcsökkenési leírás -              -                  

24. 4.Egyéb ráfordítások

25. 5.Pénzügyi műveletek ráfordításai -              

26. 6.Rendkívüli műveletek ráfordításai -              -                  

27. F. Összes ráfordítás ( D.+E.) 56              1 719             

28. G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) -              

29. H. Adófizetési kötelezettség -              -                  

30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) -              -                  

31. J. Tárgyévi közhasznú  eredmény (A.-D.) 20 -             25                  

NETPUBLICA

 Alapítvány

1237 Budapest, Hrivnyák Pál u.154/B

eredmény kimutatás 1. oldal
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Az egyéb szervezet megnevezése:           

Az egyéb szervezet címe:                       

KETTÓS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2011   ÉV adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év
 Előző év(ek)
helyesbítései 

Tárgy év

NETPUBLICA

 Alapítvány

1237 Budapest, Hrivnyák Pál u.154/B

Tájékoztató adatok

32 A. Személyi jellegű ráfordítások -              -                  

33 1. Bérköltség -              -                  

34     ebből : - megbízási díjak -              -                  

35                 - tiszteletdíjak -              -                  

36 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

37 3. Bérjárulékok -              -                  

38 B. A szervezet által nyújtott támogatások -              -                  

39
ebből : a Korm.rend. 16.§ (5) bekezdése szerinti kötelezettségként
            elszámolt és továbbutalt,  illetve átadott támogatás

- -

Keltezés: Budapest, 2012.május  25  .

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

eredmény kimutatás 2. oldal
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Az egyéb szervezet megnevezése:      

Az egyéb szervezet címe:                        

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év
 Előző év(ek)
helyesbítései 

Tárgy év

a b c d e

1. A.  Befektetett eszközök -                    -              

2. I.   Immateriális javak -                     -               

3. II.  Tárgyi eszközök

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök -                     -               

5. B.  Forgóeszközök 133                  125            

6. I.    Készletek

7. II.   Követelések -               

8. III.  Értékpapírok

9. IV. Pénzeszközök 133                   125             

10. C. Aktív id őbeli elhatárolások -                     -               

11. Eszközök (aktívák) összesen 133           125      

12. D.  Saját tőke 80                    125            

13. I.   Induló tőke / Jegyzett tőke 100                   100             

14. II.  Tőkeváltozás / Eredmény

15. III. Lekötött tartalék -               

16. IV. Értékalési tartalék -               

17.
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
          ( Közhasznú tevékenységből)

20 -                    25               

18. VI.Tágyévi eredmény, vállalkozási tev.-ből -                     -               

19. E. Céltartalékok 4                      -              

20. F.  Kötelezettségek 49                    -              

21. I.   Hátrasorolt kötelezettségek -                     -               

22. II.  Hosszúlejáratú kötelezettségek -                     -               

23. III. Rövidlejáratú kötelezettségek 49                     

24. G. Passzív id őbeli elhatárolások

25. Források (passzívák)összesen 133           125      

Keltezés: Budapest, 2012.május  25  .

az egyéb szervezet vezetője

   (képviselője)

2011  év

NETPUBLICA

 Alapítvány

1237 Budapest, Hrivnyák Pál u.154/B

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
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Keltezés: Budapest, 2012.május  25  .

Dr Csery -Szücs Péter

címe

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
 közhasznú egyszer űsített éves beszámolója

2011 év

NETPUBLICA

 Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése

1237 Budapest, Hrivnyák Pál u.154/B




