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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
2OI7. év

Kizárőlag papír alapon beküldhető beadvány

PK-342P

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi
ldőszakterjedelme: eoészév ffi toredékév! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (száímaztatott jogi személy)
x
D

szervezet neve:

A

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE Település: Budapest

közterület neve:

Házszám,.

,Thege M.
Közterület jellege

r---_l
r----_l

AJtó: |----lF€a---_J Lépcsóház: t---_l Emelet:

Jogi személy szervezeti egység neve:

t
l
Jogi személy szervezeti egység székheIye:

I

I

lrányítószám: IIIn Település:

közterület neve;

Házszám,.

Közterületjellege: r------l
t----l nlto: |-----_l

Etr-m-EFF-ITTTTINyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében : "Anyaszerve2et")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Etr ffi FFlolElZTl/Ern]/m

EEEEEEEE-E-EE
?zeru ezg}.l_ Jog i személy szervezeti egység
kepvlselojenek neve: Halász Tamás

krforráciűmlrno}ógiai Alapítvány
1121 Bp., KorrkolyThég§ M. út 29-33.

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest EEEE-EE-EE
Kitöltő vezió:2.E4.0 Nyomtatvány verziól2.2 Nyomtatva : 201 8,05.27 18.1 4.07

Tárgyév:

EIrIíFl

lalú llr:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete-------d- l PK-342P2OI7. év l

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszrözör 1errívÁr;

A. Befektetetteszközök 15 198 L22o3

l, lmmateriális javak o 0

ll. Tárgyi eszközök 15 198 L22o3
lll, Befektetett pénzügyi eszközök 0 o

B. Forgóeszközök 57 459 2aa62
l. készletek 0 0

ll. követelések 9 o42 106

lll. Értékpapírok 0 0

lv, pénzeszközök 48 417 2a756

c. Aktív időbeli elhatárolások 115 25o

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 72772 41 315

poRRÁsor (PASSZíVÁK)

D. Saját tőke 66 205 37 726

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 10 o00 10 000

ll. Tőkeváltozás/eredmény 69 917 56 2o5

lll. Lekötött tartalék 0 0

lv. Értékelési tartalék 0 0

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhasznú tevékénységből) -L37L2 -2a 479

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 0 0

E. Céltartalékok 0 0

F. Kötelezettségek 5 999 2BLa
l, Hátrasorolt kötelezettségek 0 o

ll. Hosszú le,járatú kötelezettségek 3 953 L577

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 036 L24L
G. passzív időbeli elhatárolások 568 77L

rORRÁSOX ÖSSZESEN 72772 41 315

Kitöltó verzi ó : 2. 84. 0 Nyomtatvány v erzió :2,2

l{!law
Nyomtatva: 2018.05.27 17.59.12
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet e_gy_szerűsített
éves bészámolója és köihasznúsági melléklete

20t7. év PK-342P

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
,A

Kit3rltó verziő:2,84.0 Nyomtatvány venió.,2,2

laW,"

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
heIyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 24o9o 10 288 24o90 10 288

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke 0 0 0 0

3. Egyéb bevételek 81 L52 81 L52

ebből:

- tagdíj 0 0 0 0

- alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0

- támogatások 0 0 0 0

ebből:adományok 0 0 0 0

4. Pénzügyi műveletek
bevételei 2L2 385 2L2 385

A. Összes bevétel (L+-2+3+4) 24383 10 825 243a3 10 825

ebből : közhasznú tevékenység
bevételei 0 0 0 0

5. Anyagjellegű ráford ítáSok IL26L 11 163 LL26L 11 163

6, Személyi jellegű ráfordítások 22L66 22827 22 L66 22827

ebből: vezető tisztségviSelők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 3 333 3 293 3 333 3 293

8. Egyéb ráíordítások 1 030 L8.24 1 030 L824

9. Pénzügyi műveletek
ráíordításai 305 L97 305 L97

B. összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 38 095 39 304 38 095 39 304

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -L37L2 -28 479 -t37L2 -28 479

]-0. Adóf izetési kötelezettség

Ft -íárnrrÁrli ararlmánrl íí--1 O\ -L37L2 -28 479 -L37L2 -2a 479

Nyointatva: 2018.05.27 í 7.59.í 3
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

n

Az egyszerűsített éves beszámo!ó eredménykimutatása 2. (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás 0 0 0 0

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
köftsé§vetési támoi]atás 0 0 0 0

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alapiaiból, ílletve a kohéziós
Alaliból nyújtott támogatás

0 0 0 0

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből üaqy más államíól,
nemzetközi sZervezettől
származó támogatás

0 0 0 0

E. A személyi jövedelemadó
meohatározott részének az
addzó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
cXXVl,törvény alapján átutalt
osszeg

0 0 0 0

F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0

G. Adományok 0 0 0 0

Könywizsgálói záradék
AZ adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen ! Nem

v erzió:2.84.0 Nyomtatvány verzió:2.2 Nyomtatva: 2018.05.27 í 7.59.1 3Kitöltő

htr >^



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

2OI7. év
Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány

PK-342P

1. szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: szervezet
lníormációtgetrnolóry,iai Alapíwány

1.2 székhely: szervezet
lrányítószám:

közterület neve:
EEEE Település:

Közterület jellege:

Lépcsőház,. Emelet: [--l
1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi szeméty szervezeti egység
lrányítószám: !n!! Település:

közterület neve:

Hőzszám: t----l Lépcsőház: t--__l Emelet: t-----l
1.3 Bejegyzó / Jogi személIyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyalvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeta egység adószáma:

E[m/EE
bE]-m_EFI3FTTI

EEEEEEEE-E-EE
1.6 szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neVe: Tamás

2. Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

MTA lT Alapítvóny nern lózhesznl{t b€6€,lolásíl, ez&t cssk a §egészíto mellóldet ad8rainek kitöltós8

í+lryíwery aa'/. Wt - a korábbi á,f'l'wz he§onlóan - el§ösoíbeír az delcgniku§ l(.i.igezg#s harei
s€gíteúe el6.

rósu l€ú§§ lgírá§ ma|lá€|ve-

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, iogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők ]étszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.84,0 Nyomtatvány verziól2.2

lil.üC,',,

Nyomtatva: 20'18.05.27'l 7.59.í 3



Melléklet az MTA IT Alapítvón.v beszámolójának kiegészitó me|lékletéhez

Beszámoló
az MTA lnformációtechnológiai Alapítvány 20t 7. évi munlcij á16l

Az Alapítván_v* 20l7. évben a korábbi évekhez hasonlóan az elektronikus közigazgatás
hazai fejlesaését segítette elő. Ezt alapvetően hárorn terület - jelentős 

-résiben

egymásra támaszkodó - módcln r,égezte:
r a terület kutatás-fe.ilesztésével.
r konkréttanácsadással.
. az egyetemi oktatás scgítésével.

2al7. évben nagyobb hangsúly,t kapott az elektronikus ügyintózés közigazgatási

alkalmazásában az ügyfel - szervczet kapcsolat kérdéskörének vizsgálata.

Az elméletben kialakítcrtt eljárások gyakorlati alkalmazását konkrét tanácsadói munka

keretében segítette az alapítvány," ielentős részben alaptevékenységéhez kapcsolódva

(azaz többségében közvetlen ellentételezés nélkül). Így közreműködött a

kormányhivatalok működési hatékonyságának javítását célző uniós projekt

beindításában. illetve a teriileti közigazgatás iníbrmatikai támogatására vonatkozó

szabál.vozás továbbteilesztésében. Alvállalkozóként központi kormányzati

szolgáltatások kialakításának igazgatásszenezési kérdéseihez nyújtott szakértői

támogatást.

Az egyetemi oktatásban továbbra is az intbrrnatikai tejlesztések hatékonyságát.

eredménvességét módszertani oldalról javító tudás átadására fordítottuk a hangsúlyt.

Ide tartozó területek többek közl az inlbrmatikai stratégiai tervezés. projektirányítás.

minőségbiztosítás. és általában az elektrcrnikus konnányzással kapcsolatos elméleti

ismeretek.

Az elmúlt idószakban lecsökkent pénzügl,i lehetöségek rniatt a kutatásra. illetve az

ellentételezés nélküli tanácsadásra kevesebb eröfbnást tudtunk lbrdítani. de az

alapítvány elé kitűzött célok érdekében továbbra is eredmén,ve§en munkálkodrunk. és a

szakmai eredményeink alapján munkánk fcrll,amatossága - ha nag."- eröfbszítések árán

is - de biáosíthatónak látszik.

th..i,ú!*
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

2017. év

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány

PK-342P

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok eze r íorintban,)

Alapadatok Előző év (I) íárgyév (2)

B. Éves összes bevéte! 24383 10 825

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adőzó rendá kézése szeri nti fel hásznátás ár ől szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 0 0

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. NormatíV támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alap|aiból, illetve
a Kohéziós AIapból nyúitott támogátás 0 0

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)] 24383 10 825

H. Összes ráfordítás (kiadás) 38 095 39 304

!. EbbőI személyi jellegű ráfordítás 22L66 22827

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévieredmény -l37t2 -28 479

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző'személvek száma
ía közéróekú önkőntes tevékénvséorő! szóló
2oos. évi Lxxxvl! l. törvénynek Íneg-felelően)

E rőío r r ás e il átotts ág m u tató i Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32. § (l) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] E tr
Ectv.32. § (4) b) [K7+K2>=0] tr x
Ectv, 32, § (4) c) [(l 7+ l 2 -A7 -A2)/ (H 7+ H 2)>=0, 2 5] tr tr

T ársad al m i tám og atottság m u tatói Mutató teljesítése

ECIV, 32, § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] tr E
Ectv.32. § (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=0,51 tr x
Ectv, 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 7o fő] ! B

Kitöltő

h,l,&n^

verzió:2,84.0 Nyomtatvány v eaiő:2.2 Nyomtatva: 2018,05,27 17.59.1 4


