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Az Egyesület a Tudomány és a Technológia Egységéért

Közhasznúsági jelentésének 
szöveges része a 2012. évről.

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. 

Az  Egyesületünk  célja: Elősegíteni  a  mérnöki  gyakorlat,  a  technológia 
fejlesztés,  az  alkalmazott  kutatás  és  az  alapkutatás  egységének 
kialakítását  különös  tekintettel  a  fizika  és  a  műszaki  tudományok 
egységére.  Segítse elő az elméleti  és kísérleti  alapkutatásokat, és azok 
eredményeinek ipari megvalósítását.

Ez az év Egyesületünk tevékenységének hetedik éve volt.

Gazdálkodás

Az eredménykimutatás szerint ebben az évben 32 eFt veszteséggel zártunk. 

A kiadások és bevételek részletezése:

A bevétel a tagdíjakból, az 1%-os felajánlásokból származott. A kiadás a NYIFFF 
országos fizikaverseny támogatására történt kifizetésből, illetve a költségekből 
(könyvelés, bank, honlap) adódott. 

Ebben az évben költségvetési támogatást nem kaptunk.

Vezető tisztségviselőink juttatást nem kaptak.

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:

 (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  eredmények 
elérésében és ismertetésében.  Egyesületünk lehetőséget  biztosított  tagságunk 
tudományos jellegű vizsgálataira. Tagságunk részére ingyenesen elérhetővé tette 
az "Izotróp kontinuumok anyagtörvénye" című könyvet. 

A  nevelés  és  oktatás,  képességfejlesztés,  ismeretterjesztés kapcsán 
szervezett  előadássorozatunknak  az  ETTEstnek  2  rendezvénye  volt  2012-ben. 
Támogattuk a magyar fizikushallgatók nagy országos csapatversenyét (NYIFFF). 
Átadtuk az ELTE TDK-díjat. Egyesületünk a Facebook-oldalán is népszerűsítette 
tevékenységünket,  és  alapeszméjéhez   kapcsolódó  további  hivatkozásokat, 
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figyelemfelkeltő bejegyzéseket tett közzé. 

Mindkét  tevékenységi  körben  az  Egyesület  az  előző  évek  gyakorlatának 
megmegfelelően működött.

* * *

A  fenti  Közhasznúsági  jelentést  az  Egyesület  a  Tudomány  és  Technológia 
Egységéért egyesület közgyűlése 2013. április 16-án elfogadta.
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