Közhasznúsági melléklet 2012

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható
Fejlıdésért Közhasznú Egyesület

székhely:

1133 Budapest, Vág utca 13.

bejegyzı határozat száma:

12.Pk.60.920/2006/19.

nyilvántartási szám:

12329

képviselı neve:

Dr. Salgó István

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A fenntartható fejlıdés három alappillérének: a gazdasági eredményesség, az ökológia egyensúly és a társadalmi életminıség elveinek a
gazdasági gyakorlatba való átültetését és alkalmazását célzó tevékenységek gazdálkodó szervezetek döntéshozói körében.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
NFFT szakmai egyeztetı bizottságában részvétel
Ajánlás cégvezetıknek
Ismeretterjesztı, tapasztalatmegosztó rendezvények döntéshozóknak
Együttmőködés civil szakmai szervezetekkel, kamarákkal
Részvétel szakmai rendezvényeken elıadóként, résztvevıként
Jelenlét a sajtóban
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

1997. évi CLVI. törvény 26. §
Gazdálkodó szervezetek döntéshozói

a közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma:

20000

a közhasznú tevékenység fıbb eredményei:
2012-ben egyesületünk kidolgozott egy vezetıknek szóló ajánlást, melyet 45 cég
vezetıje írt alá és a kezdeményezést Áder János, köztársasági elnök is támogatta. Az
egyesület szervezett vállalatlátogatásokat 2 alkalommal, üzleti reggeliket 3 alkalommal.
A szervezet részt vett az NFFT szakmai egyeztetı bizottságának munkájában, melynek
eredményeként elkészült a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Keretstratégia. Számos
alkalommal megjelent a gazdasági sajtóban, részt vett elıadóként és vendégként szakmai
rendezvényeken, együttmőködött hazai jelentıs társadalmi, üzleti civil szervezetekkel és
kamarákkal.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

Elızı év

Tárgyév

0

1 700

Elızı év (1)

Tárgyév (2)

Elnök

0

0

Alelnökök

0

0

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Támogatás a vezetıi ajánlás elkészítéséhez és bemutatásához

6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás
Tisztség

A. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

Elızı év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

4 907

8 571

ebbıl: közhasznú tevékenység bevétele

4 907

8 571

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

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

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

4 907

8 571

H. Összes ráfordítás (kiadás)

6 668

8 315

I. ebbıl személyi jellegő ráfordítás

2 777

2 783

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

6 668

8 315

- 1 761

256

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı
személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelıen)
Erıforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Nem

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

Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Nem

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

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fı]

Nem

_________________________
Dr. Salgó István
elnök

