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Fiatal Kutatók Egyesülete 
Közhasznúsági jelentése 

a 2009-es esztendőről 
 

 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A Fiatal Kutatók Egyesülete 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg 
főösszege 47.836 ezer Ft, a saját tőke 33.326 ezer Ft.  
A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú 
szervezeti eredménylevezetésből. 
 
 
2. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Tárgyévben az Egyesület 11.262 ezer Ft állami támogatást kapott. 
 

Támogatás forrása Támogatás jogcíme Támogatás összege 

SZJA 1% szabad felhasználás 258 ezer Ft 

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kutatás-fejlesztés 11.004 ezer Ft 

 
A Nemzeti Kutatási Technológiai Hivataltól kapott támogatást az Egyesület a pályázatban 
megfogalmazott célokra, azaz kutatás-fejlesztési célokra fordítja. Az első pénzügyi és szakmai 
beszámolóra 2010-ben kerül sor. A jelenlegi támogatás előleg formájában került kiutalásra. 
Az előző évben ilyen jellegű bevétele nem volt az Egyesületnek, bízunk abban, hogy a 
későbbiekben is lehetőség nyílik majd állami támogatás megpályázására. 
 
Az SZJA 1%-ból kapott támogatást az Egyesület az Alapszabályában rögzített fő tevékenysége 
érdekében felmerült kiadások fedezésére használta fel. Fontos megemlíteni, hogy e 
támogatás egy része, azaz 114 ezer Ft még az előző évet (2007-es adóévre eső felajánlások) 
érinti és csak a fennmaradó 144 ezer Ft származik a 2008-as adóév utáni felajánlásokból.  
 
A 2009-es év ezen bevételei jelentős mértékben hozzájárultak az egyesületi célok 
teljesüléséhez. 
 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végzett, közhasznú tevékenységének pénzügyi 
eredménye 42.515 ezer Ft volt. Ez jelentős javulást mutat az előző évi -9.461 ezer Ft-os 
értékhez képest. A változás oka, hogy a 2009-es év folyamán az Egyesület számos sikeres 
kutatási projektet tudhat maga mögött.  
Az előző évben, az Egyesület által pályázati úton megítélt ösztöndíjak kifizetésére nyújtott 
tagi hitelek várhatóan 2010-ben kerülnek visszafizetésre. A tagi hitel állománya az évközi 
likviditási szükségletek miatt további 5.000 ezer Ft-tal emelkedett 2009-ben. 
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Az első kutatási eredmények gazdasági hasznosulása már 2009-ben jelentkezett. A 2008-ban 
megkezdett kutatások eredményeit a magyar gazdaság szereplői 2009 folyamán már 
beépítették működésükbe. 
A fentieken kívül az Egyesület több kutatás-fejlesztési projektet zárt le sikeresen, melyek 
hazai mikro- és kisvállalkozások megrendeléseire készültek. Ezek a megrendelések 
esetenként a megrendelők pályázati támogatásához kötődtek. Bizonyos esetekben (például 
az Innocsekk Plusz Programban finanszírozott kutatás-fejlesztési projektek) a kifizetést nem 
is a tényleges felhasználók teljesítették, hanem közvetlenül a támogatás nyújtója (NKTH) volt 
a tényleges kifizető (természetesen erre csak a Megrendelő által az NKTH-hoz benyújtott és 
elfogadott szakmai és pénzügyi beszámolás után került sor). 
A pénzeszközök állománya magas. Ennek oka, hogy az Egyesület ingatlan vásárlását tervezi – 
pár éven belül – annak érdekében, hogy megfelelő körülményeket teremtsen a 
kutatómunkához, illetve a szakmai fejlődéshez. 
Tárgyévben az Egyesület csak a céljai szerinti tevékenységeket végezte, teljes bevételét 
kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében használta fel. A vagyon 
felhasználását összegszerűen a mérleg és az eredménylevezetés tartalmazza. 
 
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Egyesületünknek személyi jellegű ráfordításai 43.940 ezer Ft értékben voltak. Ez az összeg 
teljes mértékben az Egyesület által támogatott fiatal kutatók pályázati úton elnyert 
ösztöndíjainak kifizetésére került felhasználásra. 
 
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLŐNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI 

ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK 
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Tárgyévben az Egyesület összesen 11.262 ezer Ft támogatást kapott működési kiadásaihoz, 
illetve kutatás-fejlesztési tevékenységéhez vissza nem térítendő támogatás formájában. 
 

Támogatás forrása Támogatás jogcíme Támogatás összege 

SZJA 1% szabad felhasználás 258 ezer Ft 

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kutatás-fejlesztés 11.004 ezer Ft 

 
 
6. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, 

ILLETVE ÖSSZEGE 
 
Az Egyesület vezető tisztségviselői 2009-ben – ahogy tagjai is – munkájukat önkéntes alapon, 
térítés nélkül végzik. 
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7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 
7.1 Kutatási lehetőségek biztosítása 
 
Az Egyesület célja, hogy a fiatal kutatók számára kutatási lehetőségeket biztosítson. Ennek 
egyik gyakorlati megvalósulása az az ösztöndíjrendszer, amelyet az Egyesület működtet. 
Ennek lényege, hogy a pályázók az Egyesület által kiírt pályázatokon témajavaslataik 
érdemességéről meggyőzzék a pályázatok elbírálására felkért szakmai bírálókat. A Bíráló 
Bizottság döntése után az Egyesület vezetése dönt a támogatásra javasolt pályázók 
ösztöndíjának mértékéről. A 2009-es évben számos kutatási igénnyel keresték meg a hazai 
gazdaság szereplői szervezetünket. Az ezen szervezetek által jelzett igényeket 
témajavaslatok formájában beépítettük ösztöndíjrendszerünkbe, ezáltal még több fiatal 
kutatónak tudtunk lehetőséget biztosítani az innovációs folyamatok megismerésére és 
elsajátítására.  
A 2009-es évben az Egyesület főbb kutatási területei a következők voltak: 
 

 Videofelvételeken mozgó objektumok követése 

 Előtér-háttér szétválasztáson alapuló videófeldolgozó technikák vizsgálata és 

elemzése, illetve az erre épülő objektumfelismerő eljárások 

 Operációkutatás, lineáris programozási módszerek vizsgálata 

 Energiapiac matematikai modellezése, beszerzésoptimalizációs modellek kialakítása 

 Képkeresés és indexelési módszertanok 

 Beszédfeldolgozás, beszédfelismerés 

 Trajektóriákra alkalmazható mintafelismerő algoritmusok 

 Előszűrő módszerek, waveletek, optical flow 

 Előszűrő módszerek, feature extraction 

 Természetes nyelvi feldolgozás, szótövezési eljárások vizsgálata magyar nyelven 

 
Másik gyakorlati megvalósulása a kutatásoknak a tapasztalattal rendelkező kutatókkal való 
rendszeres konzultáció. Az Egyesület így több témában is lehetőséget biztosított néhány 
fiatal kutatónak egy-egy speciális kutatási területen való elmélyülésre, komoly szakmai 
munka végzésére. 
E mellett az Egyesület célja, hogy a támogatott ösztöndíjasok számára olyan kutatási 
lehetőséget teremtsen, amelynek révén a létrejövő kutatási eredmények a gazdasági, 
társadalmi szférában is minél hamarabb hasznosulhatnak és az általunk támogatott fiatal 
kutatók pálya elhagyás nélkül be tudjanak kapcsolódni a magyar gazdaság innovációs 
folyamataiba. Az Egyesület célja, hogy a támogatott fiatal kutatók idővel a gazdaság szereplői 
által finanszírozott kutatói munkahelyeket tölthessenek be. 
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7.2 Fiatalok ösztönzése egészségmegőrzésre 
 
Az Egyesület számára fontos, hogy tagjai és támogatottjai egészségesek maradjanak, ezért 
lehetőségeihez mérten igyekszik hozzájárulni a közös sportélethez. Támogatásának 
köszönhetően rendszeres lehetőség nyílt a sportolásra is, amely az egészségmegőrzés 
mellett elősegítette a fiatalabb és a tapasztaltabb kutatók személyes kapcsolatának 
kialakulását is. 
 
 
Budapest, 2010. június 18. 
 
 
  .......................................................  
 dr. Kovács Tamás 
 Elnök 
 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Fiatal Kutatók Egyesülete közgyűlése 2010. június 18-ai ülésén 
elfogadta. 
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1. számú melléklet: Fiatal Kutatók Egyesülete 2009-es egyszerűsített éves beszámolója 
 
Közhasznú eredménylevezetés (2009. december 31.; eFt) 
 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 
helyesbítései Tárgyév 

          

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 24   86821 

          

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4) 24   86821 

          

1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 24   86821 

          

a., Alapítótól       

b., Központi költségvetésből 24   258 

c., Helyi önkormányzattól       

d., Társadalombiztosítótól       

e., Egyéb       

f., Továbbutalási céllal kapott       

          

2 Pályázati úton elnyert támogatás     11004 

3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel     75551 

4 Tagdíjból származó bevétel       

5 Egyéb bevétel     8 

          

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek       

          

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)       

          

1 Pénzügyileg rendezett bevételek       

2 Pénzbevételt nem jelentő bevételek       

          

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/I) 24   86821 

          

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/II)       

          

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 9485   44306 

          

1 Ráfordításként érvényesíthető kiadások 9485   44306 

2 Ráfordítást jelentő eszköz változások       

3 Ráfordítást jelentő elszámolások       

4 Ráfordításként érvényesíthető kiadások       

          

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai       

          

1 Ráfordításként érvényesíthető kiadások       

2 Ráfordítást jelentő eszköz változások       

3 Ráfordítást jelentő elszámolások       

4 Ráfordításként érvényesíthető kiadások       

          

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -9461   42515 
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1 
Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 
(A/I+E/I+E/4) -9461   42515 

2 
Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 
(A/II-E/2-E/3)       

          

H. Nem pénzben realizált eredmény       

          

1 
Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált 
eredménye       

2 
Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált 
eredménye       

          

I. Adózás elötti eredmény (+/-1+/-3) -9461   42515 

          

J. Fizetendő társasági adó       

          

K. Tárgyévi eredmény -9461   42515 

          

1 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -9461   42515 

2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredmény       

     

  Tájékoztató adatok       

          

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások       

          

1 Blérköltség       

  Ebből: -megbízási díjak       

            -tisztelet díjak       

          

2 Személyi jellegű egyéb kifizetés 9450   43940 

          

3 Bérjárulékok       

          

B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 35   366 

          

C. Értékcsökkenés       

          

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások       

          

E. 
Szervezet által nyújtott támogatások (pénügyileg 
rendezett)       

          

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt összege 24   258 

     

    

  …………………………….  

  vezető aláírása  

     

     

Kelt: Budapest, 2010.06.18.    
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Közhasznú mérleg (2009. december 31.; eFt) 
 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 
helyesbítései Tárgyév 

A. Befektetett eszközök     9375 

          

I. Immateriális javak     9375 

II. Tárgyi eszközök       

III. Befektetett pénzügyi eszközök       

          

B. Forgóeszközök 321   38461 

          

I.  Készletek       

II. Követelések       

III. Értékpapírok       

IV. Pénzeszközök 321   38461 

          

Eszközök összesen: 321   47836 

     

C. Saját tőke 282   33336 

          

I. Induló tőke/Jegyzett tőke 20   20 

II. Tőkeváltozás/Eredmény 262   -9199 

III. Lekötött tartalék       

IV. 
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) -9461   42515 

V. 
Tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységből       

          

D. Tartalék       

          

E. Céltartalék       

          

F. Kötelezettségek 9500   14500 

          

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek       

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 9500   14500 

          

Források összesen 321   47836 

     

   ………………………………….. 

   vezető áláírása 

     

     

     

Kelt: Budapest, 2010.06.18.    

 


