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Az Egyesület a Tudomány és a Technológia Egységéért

Közhasznúsági jelentése
a 2008. évről.

Tervezet
A Fővárosi Bíróság 2006 április hó 6-án kelt 9. Pk. 60144/2006/3. sz. végzésével a 11962. sorszám
alatt nyilvántartásba vette és egyben közhasznúnak minősítette az Egyesület a Tudomány és
Technológia Egységéért szervezetet. Ennek megfelelően az Egyesületnek beszámolási kötelezettsége
teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a
számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell
eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembe vételével
készült.
Ez az év Egyesületünk tevékenységének harmadik éve volt.
I. rész – Gazdálkodási és számviteli beszámoló
Mérleg és eredménykimutatás
A Társulat 2008. évi gazdálkodásáról számot adó mérleget a jelen közhasznúsági jelentés 1. sz.
melléklete tartalmazza. A 2. sz. mellékletként csatolt eredménykimutatás szerint jelentkezett 66 eFt
veszteséggel gazdálkodtunk.
A kiadások és bevételek részletezése:
A pénzforgalom a tagdíjakból, és a TDK díjként vásárolt könyvutalványból és járulékaikból
illetve a költségekből adódott.
Ebben az évben költségvetési támogatást nem kaptunk.
Vezető tisztségviselőink juttatást nem kaptak.

II. rész – Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről
A közhasznú szervezetként való elismerésről szóló, a jelentés bevezetésében idézett bírósági végzés
indokolásában foglaltak szerint a Társulat cél szerinti tevékenysége keretében az 1997. évi CLVI.
törvény 26.§ c pontjában felsoroltak közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
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(1.) tudományos tevékenység, kutatás,
(2.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
A tudományos tevékenység és kutatás területén a tudományos eredmények közzétételének, és az
Egyesület nevében is megfogalmazott céloknak megfelelően az Egyesület tevékeny szerepet vállal
tudományos konferenciák szervezésében, illetve kiadványok készítésében. Ez évben is részt vettünk a.
Budapesten 2008. november 26-án megrendezésre került Kőzetmechanika és Mérnökgeológia
Konferencia szervezésében illetve az ennek kapcsán kiadásra került a Kőzetmechanikai és
Mérnökgeológiai Kiskönyvtár 6-8. kötete.
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kapcsán szervezett előadássorozatunknak
az ETTEstnek 3 rendezvénye volt 2008-ban. Az ELTE Fizikus TDK-n az Egyesület szellemiségének
legjobban megfelelő munkát 2008-ban is díjaztuk.
***
A fenti Közhasznúsági jelentést az Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért egyesület
közgyűlése 2009. április 21-én elfogadta.
***
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1. sz. melléklet

a 2008. év mérlege
Megnevezés

A. Befektetett eszközök

Előző év

Tárgyév

(eFt)

(eFt)
-

-

258

189

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
B. Forgóeszközök
Készletek
Követelések

6

Pénzeszközök

258

183

Eszközök (aktívák) összesen

258

189

D. Saját tőke

220

154

117

117

C. Aktív időbeli elhatárolások

Induló tőke
Tőkeváltozás

103

tárgyévi eredmény
F. Kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek

103

-66

38

35

38

35

258

189

Hosszú lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források (passzívák) összesen
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2. sz. melléklet

Eredménykimutatás a 2008. évről
Megnevezés

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

Előző év

Tárgyév

(eFt)

(eFt)
560

42

218

10

Közh.célú műk.-re kapott támogatás
Központi költségvetéstől
Helyi önkormányzattól
Egyéb (ebből SzJA 1%: -)
Pályázati úton elnyert támogatás
Közh. tev.-ből származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel

315
26

31

1

1

C. Összes bevétel

560

42

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

457

108

Anyagjellegű ráfordítások

336

94

Személyi jellegű ráfordítások

120

13

1

1

457

108

103

-66

Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás előtti eredmény (B-E)
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
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