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Közhasznúsági melléklet - 2017. évi 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.    

székhely:1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.    

bejegyző határozat száma:     

nyilvántartási szám: 01-09-920343    

adószám: 18087138-2-41  

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) közhasznú tevékenység megnevezése:  

3.1. Digitális Jólét Programhoz kapcsolódó projektek: 

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 (a)-(g) pont 

- a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról szóló 

1308/2017. (VI. 8.) Korm. határozat 

- - „Digitalizáció az aktív idősekért” programról szóló 1761/2017. (XI. 7.) 

Korm. határozat 

   

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  

- minden állampolgár, vállalkozások 

- Civil szervezetek 

- 65 év feletti, az otthonukat elhagyni képes idős 

   

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  

- minden állampolgár (nem becsülhető) 

- körülbelül 100 civil szervezet 

- Idősügyi Program: 100 ezer 65 év feletti, az otthonukat elhagyni képes idős 

   

3.2 INPUT projekt: IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakításához kapcsolódó 

tevékenységek:  
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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) 

   

 

   

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 

értéke 

Felhasználás célja 

   0  0 

  0   0 

   0  0 

   

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

   0 0  

  0   0 

  0   0 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

 ügyvezető 3 000 7 193 

      

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 3 000 7 193 

 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 2 962 160 610 

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

0 0  

D. közszolgáltatási, támogatási bevétel 456 0 

E. normatív támogatás 0  0  

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 136 905 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 2 506   23 705 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 8 687  160 502 
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I. ebből személyi jellegű ráfordítás 5 259  126 148 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 414 157 273 

K. Adózott eredmény  -5 725          108  

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvénynek megfelelően) 

0  0  

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 

 

 

 

Budapest, 2018. március 28. 

 

 

 dr. Szabados Zsuzsa Éva 

 ügyvezető 

 Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. 

 


