
 

 

 

 

 NEA-KK-12-M-1520 
 

Szakmai beszámoló 
 

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány működési költségeinek támogatása  
 

A NEA-KK-12-M-1520 jelű működési támogatást a beadott terveknek megfelelően a következőkre használtuk fel:  

• Számítástechnikai fogyóeszközöket (mikrofon és tartozékai, Pen Drive,laptopzár) vásároltunk. A 

mikrofon biztosítja, hogy rendezvények esetén az Egyetemi Könyvtár Nagyolvasójában a megfelelő 

hangot. A laptopzár pedig szintén a Nagyolvasóban lévő hordozható számítógép lopásbiztosítását 

jelenti.  

• Számviteli szolgáltatás díjára a Summaria Könyvelő Kft-nek az Alapítvány 2012. szeptember – 2013. 

március időszakra 125.000 Ft összeget fizetett ki.  

• Irodaszert, nyomtatványt a Pirextől 19.623 Ft értékben, míg tonert 6.000 Ft-ért vásároltunk.  

• Készítettünk az Alapítvány számára egy körbélyegzőt és egy adószámmal ellátott bélyegzőt is 12.580 Ft 

értékben.  

• 10 havi bankköltséget 2012. június – 2013. március számoltunk el 28.160 Ft értékben.  

• A Vincze Grafika 70.000 Ft értékben megtervezett egy plakátot és egy szórólapot, valamint a plakátot 6 

példányban, míg a szóróanyagot 100 példányban kinyomtatta.  

• A Vezinfó Kiadó és tanácsadó Kft szervezésében egyik önkéntesünk részt vett és sikeresen elvégezte a 

„Civil, nonprofit, szervezetek működése, számvitele és adózása” című képzésén 21.806 Ft értékben.  

• Az Önkéntes Központ Alapítvány szervezésében az egyik önkéntesünk részt vett és sikeresen elvégezte a 

„Civil szervezetek felkészítése az önkéntesek fogadására – önkéntes menedzsment” című képzésen 

15.000 Ft értékben.  

• Megvásároltuk az „Új civil törvény a gyakorlatban” című szakkönyvet 5.040 Ft értékben.  

• Postaköltségként 10.625 Ft-ot számoltunk el, ezen kívül az EPER program használati díját 3.000 Ft-ot. 

Telefonköltségként pedig 7.280 Ft-ot.  

• Rendezvényeink minimális ellátásához (kávé, tea, ásványvíz) 20.032 Ft-ot számoltunk el.  
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• Beszereztünk 1 db számítógépet, 1 db LED monitort, 1 db billentyűzetet és 1 db egeret az Aqua Optima 

Kft-től 154.890 Ft értékben.  

• A pályázati tervünkben képmanipuláló szoftver beszerzését terveztük, de csökkentett költségek nem 

tették lehetővé ilyen típusú szoftver beszerzését. Helyette választottuk az Adobe szoftverét, mert az is ki 

tudja használni az Alapítvány. A Profi-Com Számítástechnikai Kft-től 1 db Adobe Acrobat XI Standard for 

Windows szoftver licencet vásároltunk 85.344 Ft értékben.  

• A CivilTech jóvoltából 4.516 Ft értékben vásároltunk a számítógép használatához elengedhetetlen 

Windows 7 Professional operációs rendszert és 18.064 Ft értékben egy Office Professional Plusz 2010 

szoftvert.  

• Összesen 174 óra önkéntes munkában a következő feladatokat végeztük el: Honlapkészítés 70 órában, 

(ld. 9. pont); Megrendelések, beszerzések ügyintézése 41 órában; Adminisztratív tevékenység 64 

órában. 


