
A Magyarországi Eszperantó Szövetség 2019. évi rövid
szöveges pénzügyi beszámolója

A Magyarországi  Eszperantó  Szövetség a  működését  a  1146 Budapest,
Thököly  út  58-60.  szám  alatti  OKISZ  Inkubátorházban  folytatta,  ahol
kedvezményesen bérelte az irodát a II. emeletén lévő, 25,56 m2-es 209-es
számú  helyiséget  irodai  tevékenység  céljára,  valamint  pincehelyiséget
tartott  fenn,  egyéb  bútorainak,  könyvkészleteinek  raktározása  céljából.
Biztosított  volt  továbbá  egy  állandó  24  órás  parkolás  és  előzetes
egyeztetések  alapján  a  konferenciatermek  használata  (közgyűlések,
elnökségi  ülések,  szakmai  konzultációk,  konferenciák,  kiállítások,  egyéb
eszperantó  rendezvények  szervezéséhez).  Az  üzemeltető  a  szerződéses
partnerünk a Magyar Iparszövetség, akivel határozatlan időre szóló bérleti
szerződésünk volt. 2019-ben a bérleti díj összege: 90.000. Ft. /hó. 

A  hivatalos  leveleket  továbbra  is  a  postafiók  számon  fogadtuk:  1368
Budapest, PF. : 193.

A  Szövetség  az  adottságait  és  erőforrásait  továbbra  is  maximálisan
kihasználta  és  ezzel  hozzájárult  bevételeinek  növeléséhez.  Minimális
kockázatokat vállalt a költségeinek tudatos csökkentéséhez és ily módon
tervezetten  támogatta  a  tagszervezeteit.  A  Magyar  Iparszövetséggel
nagyon jó kapcsolatot folytat, hogy a jövőben is bármilyen programokkal,
rendezvényekkel hosszú távon tudjon együttműködni.  A MESZ vezetősége
a szervezett gazdálkodását a céljai eléréséhez folyamatosan optimalizálta.
A  közhasznúság  szüneteltetésével  semmilyen  kára,  elszenvedett  illetve
elveszett  haszna  nem  származott.  A  hatóságoknak  közlési
kötelezettségeknek mindig eleget tett (OBH, NAV, KSI, TB, EMMI, stb.).

A Magyarországi  Eszperantó Szövetség,  mint  országos civil  szervezet  a
pénzügyi  helyzetéről  tényszerűen  tájékoztatást  készített  a  2019.  évi
egyszerűsített  éves  beszámolójában,  amely  tartalmazza  a
vagyonkimutatást,  a  mérleget  és  az  elért  eredményt.  Valamint  egy
részletesebb  pénzügyi  beszámolót  és  egy  következő  évi  tervezett
költségvetést készített.

Szövetségünk  beszámolójának  mérlege  és  eredmény  kimutatása
megbízható valós adatokat tartalmaz. A mérlegben szereplő rövid lejáratú
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kötelezettsége  a  fennmaradó,  rendezetlen  könyvvásárlási  kifizetetlen
számlái voltak, amit a következő évben rendezett. 

A 2019. évi mérleg főösszege: 523 ezer forint.

A MESZ vezető tisztviselői nem kaptak pénzbeli és természetbeni juttatást
az elnökségi feladatok elvégzéséért. Társadalmi munkát végezve járultak
hozzá  a  szabadidejük  feláldozásával,  hogy  ezzel  is  csökkentség  a
költségeket.  A  Szövetség  gazdasági  tevékenységei  az  alapszabályban
megfogalmazott  célokkal  összhangban  álltak  és  annak  megvalósítását
szolgálta. 

A 2019. tárgyévre a Magyarországi Eszperantó Szövetség sikeres szakmai
és  működési  pályázatot  írt.  Zugló  Önkormányzatnál  egy  nyertes  helyi
pályázatírással  150.000.  Ft  összeget  és  a  központi  költségvetési
támogatásból pedig (NEA pályázattal) 200.000. Ft kapott. 

Bevételek és Költségek/Kiadások 

A kiadások, bevételek elszámolása a számviteli előírásoknak megfelelő, a
számlák az alaki és tartalmi kötelezettségeket kielégíti és a pénzkezelés
szigorú számadású nyomtatványok vezetésével történt. 

Az összbevételei a tervezethez képest elmaradtak a Covid vírus miatt. A
Magyarországi  Eszperantó  Szövetség  összefogta  és  egységben
koordinálta,  valamint  folyamatosan  toborozta  tagjait  és  összehangoltan
erősítette baráti és eszmetársi kapcsolatait a tagszervezetivel és egyéni
tagjaival,  akik  tagdíjfizetésükkel  hozzájárultak  a  bevételhez.  A  MESZ
minden évben aktívan részt vesz civil kezdeményezésű programokon, ahol
térítésmentesen  építi  civil  kapcsolatait.  A  legnagyobb  bevételi  forrása
továbbra  is  a  könyveladásból,  oktatásból  származtak,  valamint  ezt
követően  a  nyertes  pályázatokból,  tagdíjak  befizetéséből,  SZJA  1%
felajánlásokból,  adományokból,  szervezett  programjainak  bevételeiből
gyűltek  össze.  Bizonyos  költségeit  csökkenteni  tudta  (könyvelő,
nyomtatványok,  üzemanyag,  fénymásolás,  stb.)  A  Zugló  Önkormányzat
támogatásával  a  Zugló  Civil  Házban  térítésmentesen  színesben
fénymásolhat, szkennelhet és nyomtathat. 

A Magyarországi Eszperantó Szövetség az OKISZ irodaházban az év első
felében eszperantó klubdélutánokat, szakmai előadásokat, elnökségi ülést
tartott és támogatott, melyek nem jelentettek további költségeket. Egyéb
civil  szervezéseihez  minimális  költséggel  járult  hozzá.  Az  eszperantó
emléktúrák  megszervezése,  szakszerű  lebonyolítása  az  adott  évben
rentábilis volt.  
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Összegzés az eredményről és javaslat

Összefoglalva  elmondhatjuk,  hogy  a  naprakész  könyvelés  követhető,
átlátható az aktuális jogszabályok következetes betartásával, az elkészült
nyilvántartásokkal,  főkönyvi  kivonattal,  és  a  pénztári  segédletekkel.  A
könyvelő  cég  szakszerűen,  szerződés  szerint  felelősen  végezte  a
tevékenységét.  A  Szövetség  az  eredményét  pozitívan  zárta,  vagyis
kijelenthetjük,  hogy  áldozatos  munkákkal  megfontoltan,
kockázatmentesen gazdálkodott. A nemes elszántságunkat igazolja, hogy
a bevételeket, a beérkező forrásokat a mozgalom és az eszperantó javára
fordítottuk. A 2019. évi pozitív eredményünk kerekítve: 2.000. Ft. 

Célja, hogy a működése és gazdálkodása továbbra is eredményes legyen
az  online  tanfolyamok,  oktatások  rendszeres  megszervezésével  és
lebonyolításával,  valamint  folytassa  a  könyveladásait,  az  eszperantó
nyelvű  műfordítások  terjesztését.  Továbbra  is  folytatni  kell  a  rentábilis,
jövedelmező emléktúrák szervezését, ami nagyon jó reklám értékű.

Fontos  a  pályázatok  írása,  melyet  a  működésre,  a  mozgalom,  az
eszperantó nyelv terjesztésére fordíthat. 

További  célja  a  civil  kapcsolatainak  bővítése,  a  rendezvényeken  való
költségmentes vagy kedvezményes részvétele. Az országos tagság és a
nemzetközi  kapcsolatainak  szélesítése,  hogy  abból  átvitt  értelemben
szakmailag és erkölcsileg is profitálni tudjon. 

Az elnökség nevében köszönöm a tagságnak és a szimpatizánsainknak az
egész évi együttműködést, támogatást, valamint a megtisztelő figyelmet
és az állandó bizalmat. 

Magyarországi Eszperantó Szövetség
2020. évi költségvetése

A Magyarországi Eszperantó Szövetség 2020. évi tervezett költségvetése
továbbra is a pozitív eredményt akarja szolgálni. Bevételeit elsősorban a
szervezet sikeres működésére valamint a mozgalom javára, az eszperantó
nyelv  fejlődésére,  terjesztésére  fordítja.  A  2020.  évi  gazdálkodásában
várható nehézségek a 2019-ben kialakult Covid vírus miatti  utóhatások.
(Tanfolyamok  és  tankönyvek,  szótárak  értékesítésének  az  elmaradása)
Továbbra  is  folytatja  a  jelenlegi  megfontolt,  takarékos  gazdálkodást,  és
minimalizálja a kockázatokat. Bevételeinek gyarapításhoz reklámozza az új
online  oktatást,  amit  lebonyolít  szükségszerűen,  valamint  folytatja  az
akciós  könyvárusítást.  A  Szövetség  2020.  évi  iroda  bérlet  díját
lecsökkentette 30.000. Ft-ra, mert kisebb helyiséget bérel az alagsorban,
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de  rendezvényeit  továbbra  is  a  konferencia  termekben  vagy  elnökségi
teremben tartja  meg.  A Szövetség 2020 –ban támogatást  kért  a  Zugló
Önkormányzattól, melynek elbírálását az év második felében fognak majd
közölni. Ebben az évben az EMMI –hez nem nyújtottunk be NEA pályázati
kérelmet.  Tagsági díjat nem kívánunk emelni tekintettel a nagy létszámú
nyugdíjasokra, másrészt nem kívánatos alapszabály módosítással járna. A
Szövetség  az  emléktúrákat  engedély  kötelesen  és  a  szimpatizáns
segítőivel  együttműködően,  gazdaságosan  szervezi,  ezzel  is  biztosítja
egész évben a további bevételi forrásait és az eszperantó reklámozását.
Tavasszal  kampányszerűen  gyűjtötte  az  SZJA  1  %-os  felajánlásokat,
aminek a végleges eredményét hivatalosan év végén fognak közölni.  A
MESZ a további bevételek érdekében folyamatosan fogadja a támogatóitól
az  adományokat  és  előzetes  egyeztetések  alapján  az  eszperantó
hagyatékok befogadását. 

Magyarországi Eszperantó Szövetség

2020. évi költségvetése előző évi tényekkel

Bevételek (adatok forintban)

 2018. tény 2019. tény 2020. terv

MESZ, UEA, UK, EK bevételek 475 750 Ft 465 130 Ft 500 000 Ft
Könyveladások 1 387 604 Ft 592 506 Ft 300 000 Ft
Oktatás bevétele 790 500 Ft 415 000 Ft 100 000 Ft
Börzsönyi Emléktúra 74 000 Ft 17 200 Ft 20 000 Ft
Túra 513 400 Ft 300 000 Ft
Egyéb bevételek

Nevezési díj 264 300 Ft
Oktatói továbbképzés

Táboroztatás

Adomány 25 000 Ft 175 000 Ft 100 000 Ft
Pályázati támogatás 200 000 Ft 0 Ft
Önkormányzati támogatás 100 000 Ft 150 000 Ft 100 000 Ft
Egyéb szervezettől kapott támogatás 100 000 Ft
IJL póló értékesítés

NAV 1% bevétel 72 740 Ft 75 382 Ft 300 000 Ft
Kerekítési bevétel 5 Ft 20 Ft
Biztosítói kártérítés

Kapott kamat 0 Ft  0 Ft
összesen: 3 189 899 Ft 2 603 638 Ft 1 820 000 Ft

Kiadások (adatok forintban)

 2018. tény 2019. tény 2020. terv

Eladásra vásárolt könyvek 818 380 Ft 219 973 Ft 10 000 Ft
Vásárolt anyagok költségei 20 941 Ft 1 250 Ft 1 000 Ft
Egyéb anyagköltség 267 256 Ft 20 000 Ft
közüzemi díjak - áram

közüzemi díjak - gáz

közüzemi díjak - víz-csatorna
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közüzemi díjak összesen

nyomtatvány, irodaszer 124 923 Ft 20 000 Ft
Fénymásolás 1 000 Ft
szakkönyv, újság költség 2 000 Ft
egyéb ráfordítások

internet költség 10 000 Ft
üzemanyag

postaköltség 67 495 Ft 50 000 Ft
fiókbérlet szolgáltatás 7 950 Ft 21 000 Ft
kulcsmásolás, javítás

takarítás, tisztítószer 1 000 Ft
másolás 15 528 Ft 500 Ft
telefon költség 159 710 Ft 250 000 Ft
tárolási díj

hirdetés 53 778 Ft 8 600 Ft 13 000 Ft
Emléktúra költsége 287 753 Ft 20 000 Ft
Zamenhof ünnepség 26 511 Ft 20 000 Ft
póló

oktatásszervezés

oktatási költség

javítás, karbantartás költsége

web tárhely, informatikai szolgáltatás 8 093 Ft 10 000 Ft
ifjúsági szállásdíj, étkeztetés

személyszállítás, szállítás

szállásköltség

reprezentációs költség 16 788 Ft 5 000 Ft
számviteli, könyvvizsgálói díj 60 000 Ft 84 553 Ft 180 000 Ft
jogi, szakértői költség

pályázati díj 2 000 Ft 2 000 Ft
tagsági díj

Nevezési díj

MESZ, UEA, UK kiadások 475 000 Ft 222 805 Ft 400 000 Ft
utazás, kiküldetés költsége 23 840 Ft 17 160 Ft 5 000 Ft
helyiségbérleti díj 930 900 Ft 1 080 000 Ft 600 000 Ft
gépkocsi bérleti díj

bankköltség

biztosítási díj

illeték 2 000 Ft 1 000 Ft 1 000 Ft
kapott támogatás visszafizetése

Nemzetek Háza éves tagdíj

születésnapi rendezvény

Pénzügyi befektetés, szolgáltatás díja 74 835 Ft
kerekítési veszteség 38 Ft 22 Ft
egyéb szolgáltatás költsége 3 630 Ft 698 884 Ft 150 000 Ft
kisértékű tárgyieszköz

értékcsökkenés    
összesen: 3 180 093 Ft 2 601 503 Ft 1 792 500 Ft

eredmény 9 806 Ft 2 135 Ft 27 500 Ft

Budapest, 2020. július 13
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Nagy János

Magyarországi Eszperantó Szövetség
gazdasági alelnök,
operatív vezető 
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