A Magyarországi Eszperantó Szövetség 2020.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. Évközben a járványügyi helyzet miatt kialakult bevételkiesés
miatt költségmegtakarítás szempontból kisebb helyiséget kezdett bérelni az
alagsorban. Megszüntette a gépjárműparkolást, de továbbra is előzetes
egyeztetések alapján közgyűlésekre, elnökségi ülésekre térítésmentesen igénybe
veheti a konferenciatermeket. Az üzemeltető a szerződéses partnerünk a Magyar
Iparszövetség, akivel határozatlan időre szóló bérleti szerződésünk van. A bérleti
díj összege: 30.000. Ft /hó.
A hivatalos leveleket továbbra is a postafiók számon fogadta: 1368 Budapest, PF.
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A Szövetség az adottságait és erőforrásait továbbra is maximálisan kihasználta
és ezzel hozzájárult a bevételeinek növekedéséhez. Minimális kockázatokat
vállalt a költségeinek tudatos csökkentéséhez és ily módon tervezetten
támogatta tagszervezetit. A Magyar Iparszövetséggel nagyon jó kapcsolatot
folytat, hogy a jövőben is bármilyen programokkal, rendezvényekkel hosszútávon
tudjon együttműködni. A MESZ vezetősége a szervezet gazdálkodását a céljai
eléréséhez folyamatosan monitoringozza. A közhasznúság szüneteltetésével
semmilyen kára, elszenvedett illetve elveszett haszna nem származott. A
hatósági és törvényi közlési kötelezettségeknek mindig eleget tett (OBH, KSH,
NAV, EMMI, Önkormányzati és település rendelet, Zöldhatóság, stb. A
Magyarországi Eszperantó Szövetség, mint országos civil szervezet a pénzügyi
helyzetéről tényszerűen tájékoztatást készített a 2020.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 kötelezettsége a fennmaradó, rendezetlen könyvvásárlási
kifizetetlen számlái voltak, amit a következő évben rendezett.
A 2020. évi mérleg főösszege: 193. ezer Ft.
A MESZ elnökségi tagok, vezetői tisztségviselők az elnökségi munkájuk
elvégzéséért nem kaptak pénzbeli és természetbeni juttatást. Társadalmi munkát
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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.

Bevételek és költségek/kiadások
A kiadások, bevételek elszámolása a számviteli előírásoknak megfelelő, a
számlák az alaki és tartalmi kötelezettségeket kielégítik. A pénzkezelés szigorú
számadású
nyomtatványok
vezetésével
történt.
A jelenlegi Pandémia miatt az összbevételei a tervezetthez képest elmaradtak az
előző évekhez képest. A Magyarországi Eszperantó Szövetség összefogta és
egységben
koordinálta,
valamint
folyamatosan
toborozta
tagjait
és
összehangoltan erősítette a baráti és eszmetársi kapcsolatait a tagszervezeteivel
és egyéni tagjaival, akik tagdíjfizetéssel hozzájárultak a szervezet bevételéhez. A
MESZ a járványügyi helyzet miatt elenyészően vett részt civil kezdeményezésű
és általa civileknek szervezett programokon. Legnagyobb bevételi forrása a
tagsági díjból, emléktúrák nevezési díjából, adományokból, pályázati
támogatásból, oktatásból, könyveladásból, SZJA 1 % felajánlásból gyűltek össze,
melyek láthatóak tényszerűen a beszámoló eredményében. Bizonyos költségeit
csökkenteni tudta (bérleti díj, könyvelői ügyviteli szolgáltatás, fénymásolás,
nyomtatás, reprezentáció, nyomtatványok és írószer költség, stb.) vagy éppen
megszüntette (üzemanyag költség). A Zugló Önkormányzat támogatásával a
Zugló Civil Házban térítésmentesen színesben fénymásolhatott és nyomtathatott
az év elején a járvány előtt. Köszönet Zugló Önkormányzatnak a pályázati
támogatásként kapott 200. 000. Ft. –ért.
Az elnökség nevében külön gratulálok azoknak az eszperantistáknak, akiknek a
MESZ „Pro Espero” és Zamenhof emléklapot ajándékozott.
Az eszperantó emléktúrák megszervezése, szakszerű lebonyolítása az adott
évben rentábilis volt. Köszönet az önkéntes segítőknek, szimpatizánsoknak,
eszperantó aktivistáknak és Magyar Béla vezérigazgatónak, aki nagy összegű
anyagi támogatással hozzájárult rendezvényünk sikeréhez. Külön köszönet
azoknak, akik adományokkal támogatták a Szövetség működését vagy projektjét
(Simonyi Miklós, Wacha Balázs, Dr. Farkas Julianna, Dr. Molnár Lajos, Horváth
József - Győr, Dr. Ferenczy Imre, Mézes Gyöngyi, Nagy Róbert).

Nemzetközi gazdasági kapcsolatunkról
Ennek kiszélesítésében említésre méltó, hogy tiszteletbeli elnökünk Dr. Márkus
Gábor UEA küldöttünk nagy sikerű útikönyveinek kiadója lehetett a MESZ anyagi
ellenszolgáltatás nélkül, aki a legutóbbi japán kongresszus „Béke és tudomány
kisugárzása” c. vitafórum levezető előadója. Dr. Márkus Gábor közgazdász
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szakember az UEA Európai Bizottság tagja, aki rendszeresen segítette a
Magyarországi Eszperantó Szövetséget gazdasági tanácsadással.
Eszes Mária elnökünk a Juna Amiko magazin szerkesztőjével rendszeres
kapcsolattartásként verseit publikáltatta és festményeinek megjelentetésével a
Szövetséget reklámozta. Valamint az emléktúráink sikereinek érdekében
levelezést folytatott Boris di Costanzoval és Josip Pleadinnal, hogy a jövőben egy
határ menti közös emléktúrát szervezhessünk kapcsolatunk szélesítéséhez.
A nemzetközi gazdasági levelezéseinket Lindwurm Edit, Nagy János és Ködmön
Károlyné
folytatta.
Ködmön Károlyné végzi az UEA tagsági és UK díjak beszedését, amiről részletes
analitikát vezetve elszámol az elnökség felé és levélben tájékoztatja az UEA
gazdasági vezetőjét, amiről a MESZ elnöksége másolatot kap.
A Megváltozott körülmények ellenére lehetőség volt a MESZ bankszámlájára a
befizetés. A Szövetség 2020-ban könyveladást nem folytatott az UEA – val.
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 pénzügyi segédletekkel. A könyvelő cég szakszerűen,
szerződés szerint felelősen végezte a tevékenységét. Az elnökség áldozatos
munkával és megfontoltan kockázatmentesen gazdálkodott a Szövetség
pénzkészletével és a nemes elszántságával igazolja, hogy a bevételeket, a
beérkező forrásokat a mozgalom, az eszperantó javára, a szervezet működésére
visszafordította nonprofit elven.
A Szövetség a 2020. évi eredményét negatívan zárta: - 223 ezer Ft.
Megvalósításának célja hogy a működése és gazdálkodása eredményesebb
legyen az online oktatások, rendezvények megszervezésével, valamint
folytathassa könyveladásait, eszperantó nyelvű műfordítások terjesztését és
kiadását. Továbbra is folytatni kell a rentábilis – jövedelmező és hasznot hozó emléktúrák szervezését, ami egyben nagyon jó reklám értékű.
Folytatni kell a pályázatírást és az adományok gyűjtését, valamint nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a SZJA 1 % reklámkampányra. Célszerű lenne cselekvési
tervet
vagy
külsős
céget
is
megbízni.
Tovább kell folytatni civil kapcsolatainak bővítését, az országos tagság és
nemzetközi kapcsolatainak szélesítését, együttműködését, hogy ezekből átvitt
értelemben szakmailag és erkölcsileg profitálni tudjon. A járványügyi helyzetnek
megfelelően újra kell gondolni, hogy milyen eszperantó jellegű programokat
rendezzen eszperantistáknak a körülményekhez és adottságaihoz képest.
A Szövetségnek készülni kell a tisztújító közgyűlés szervezésére, ami nagyon sok
fontos előkészületet igényel. Az elnökség nevében külön gratulálok azon
személyeknek, akiknek a MESZ Pro Espero
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Az elnökség nevében köszönöm a tagságnak az egész évi együttműködését,
támogatását, valamint a megtisztelő figyelmét és az állandó bizalmát.
Budapest, 2021. április 10.
Tisztelettel:

Nagy János
alelnök, operatív vezető
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