Közhasznúsági melléklet
1. A szervezet azonosító adatai
név:

Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.

székhely:

1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.

nyilvántartási szám:

01-09-920343

képviselő neve:

dr. Szabados Zsuzsa Éva

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm.
rendelet alapján
a) ellátja az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális készségek fejlesztésével, és
az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos feladatokat az iskolarendszeren kívüli képzések és
egyéb, a lakosság különböző szegmensei és a vállalkozások digitális kompetenciáinak fejlesztését célzó
ismeretátadó foglalkozások vonatkozásában,
b) ellátja a Digitális Jólét Program Hálózat (a továbbiakban: DJP Hálózat) és az annak részét képező Digitális
Jólét Program Pontok szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat,
c) a DJP Hálózat útján közreműködik a DJP eredményeinek országos szintű megjelenítésében, az érintett
szereplők tájékoztatásában,
d) felügyeli és koordinálja a Digitális Jólét Program Mentorok munkáját,
e) képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai koordinálásával
kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez,
f) részt vesz a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló, az „Online
kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program
kiterjesztésének elősegítése” című kiemelt projekt végrehajtásában,
g) részt vesz a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló, az „Oktatási
intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” című kiemelt projekt
végrehajtásában,
h) működteti a kezdő informatikai vállalkozások nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózatot,
valamint részt vesz a startup ökoszisztéma fejlesztését szolgáló kormányzati kezdeményezések végrehajtásában.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1. Digitális Jólét Programhoz kapcsolódó projektek:

közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Digitális Jólét Program végrehajtásával kapcsolatos
feladatok
a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő
egyes feladatokról, valamint a Kormányzati
Informatikai
Fejlesztési
Ügynökségről
szóló
268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 3.§ (1)
bekezdés (a)-(g) pont
- minden állampolgár, vállalkozások
- Civil szervezetek
- 65 év feletti, az otthonukat elhagyni képes idős
személyek
-

minden állampolgár (nem becsülhető)

- körülbelül 100 civil szervezet
- 100 ezer 65 év feletti, az otthonukat elhagyni képes
idős személyek

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

25 000 lakossági tájékoztató kiadványt juttattunk el a
célközönségünknek
az
internet
biztonságos
használatára nevelő szándékkal a digitalizáció
témakörében. „Kilátás a világhálóra” címmel digitális
alapkészségeket fejlesztő kiadványt készítettünk,
amelyeket 6000 példányban juttattunk el a DJP
Pontokra.

Digitális Utazó Élményközpont került elindításra,
amely 133 településen járt és 8164 fő látogatóhoz
jutott el.
Az év második felében elindítottuk a Digitális
Tolltartó programunkat, amelynek keretében digitális
készségfejlesztéshez
kapcsolódó
témákban
tudásanyagokat dolgoztunk ki és osztottunk meg a
digitális tolltartó felületen. Év végére 47 tudásanyag
került kidolgozásra.
3.2 GINOP-3.1.3-15-2016-00001 - INPUT projekt: IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori
hálózat kialakításához kapcsolódó tevékenységek:

közhasznú tevékenység megnevezése:

INPUT Projekt: IKT startup cégek nemzetközi piacra
lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő
egyes feladatokról, valamint a Kormányzati
Informatikai
Fejlesztési
Ügynökségről
szóló
268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 3.§ (1)
bekezdés (h) pont

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Közép-Magyarországi régión kívüli startup
ötletgazdák, vállalkozások és innovatív projekteket
kezdeményező természetes személyek

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

A projekt által bevont IKT startup vállalkozások és
innovatív projekteket kezdeményező természetes
személyek száma: 500 db (a projekt végéig
teljesítendő mutató)
A projekt célindikátora: támogatásban részesülő
vállalkozások száma a projekt lezárásáig, 2022.09.30ig elérje a 100-at. Ebből 2019-ben 52 db vállalkozás
részére nyújtottunk szolgáltatást a projekt keretében.
Szakmai mérföldkövek:
A szolgáltatásokat igénybe vevő projekt által bevont
IKT startup vállalkozások és innovatív projekteket
kezdeményező természetes személyek száma 2019ben 223 db.
A projekt során megvalósított képzések és
rendezvények száma 2019-ben rendezvény 73 db,
képzés 22 db.
Projekt szakpolitikai mutatóinak alakulása 2019-ben:
Nemzetközi
piacra
lépést
támogató
szolgáltatásokat igénybe vevő IKT startup
vállalkozások és innovatív projektek száma elérte
a 140-et. 2019-ben a programba bevont startup
ötletgazdák 70 nemzetközi eseményen vettek
részt. Elvárt célérték a projekt végéig 350 db.
A projekt által bevont honlapon regisztrált
célcsoport szereplők száma elérte a 1343-a,
melyből 919 regisztráció 2019-ben történt meg.
Elvárt célérték a projekt végéig 1400 fő.

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév*

0

0

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

ügyvezető

9727

13943

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

9727

13943

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

1 032 986

2 060 726

37

63

D. közszolgáltatási bevétel

-

-

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

874 483

1 449 497

G. Korrigált bevétel [B–(C+D+E+F)]

158 466

611 166

1 032 373

2 060 666

537 328

746 422

1 025 824

2 041 000

613

60

0

0

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2–A1–A2)/(H1+H2)>0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

Igen

Nem

*adatok e Ft-ban

Budapest, 2020. április 7.
dr. Szabados Zsuzsa Éva
ügyvezető
Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.

