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Fiatal Kutatók Egyesülete 
Közhasznúsági jelentése 

a 2011-es esztendőről 
 

 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A Fiatal Kutatók Egyesülete 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelve kettős könyvvitelt vezetett és ennek megfelelően 
egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 250.910 ezer Ft, a saját 
tőke 239.539 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 2.233 ezer Ft vissza nem térítendő állami támogatást kapott. 
 
A 2009-es évben, a Nemzeti Kutatási Technológiai Hivatal által megítélt támogatást az 
Egyesület a pályázatban megfogalmazott célokra, azaz kutatás-fejlesztési célokra fordította. 
A záró pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtására 2011 júniusában került sor. A pályázati 
projekt megvalósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint került sor. A korábban 
kapott előleggel, valamint a fennmaradó támogatással az Egyesület hiánytalanul és teljes 
körűen elszámolt, így a fennmaradó 2.233e Ft támogatás az Egyesület részére kiutalásra 
került.  
 
A 2009-es SZJA 1% felajánlásokból kapott támogatást (114.406 Ft) az Egyesület csak 2011-
ben kapta meg, így ez a 2011-es adóévet érintette. A 2010-es SZJA 1% felajánlásokból 
103.353 Ft folyt be az Egyesülethez 2011 során. 
 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végzett, így sem vállalkozási tevékenységből 
származó bevétele, sem költségei nem voltak vállalkozási tevékenységének. Közhasznú 
tevékenységének bevétele 245.993 ezer Ft, költségei 128.466 ezer Ft, pénzügyi eredménye 
117.527 ezer Ft volt. Ez jelentős javulást mutat az előző évi 88.675 ezer Ft-os értékhez 
képest. A javulás oka, hogy a 2011-es év folyamán jelentősen növekedett az Egyesület által 
sikeresen megvalósított innovációs fejlesztések száma.   
Az innovációs eredmények gazdasági hasznosulása már 2009-ben jelentkezett. A 2008-ban, 
2009-ben és 2010-ben megkezdett kutatások eredményeit a magyar gazdaság szereplői 2011 
folyamán egyre nagyobb arányban építették be 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 
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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 jelentősen csökkent. Ennek oka, hogy az Egyesület 2010-ben 
megszüntette a fiatal kutatók közvetlen támogatását, és helyette áttért azon társadalmi 
szervezetek, non-profit kutatóhelyek és gazdasági társaságok projektjeinek támogatására, 
amelyek az innovációs fejlesztések, fiatal tudósok általi hazai megvalósulását segítik elő. A 
támogatott szervezetek kiválasztásának folyamata 2010-ben már megkezdődött, a 
támogatási szerződések aláírása megtörtént, de pályázati támogatások kifizetésére első 
alkalommal csak 2011-ben került sor. 
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 eredmény-levezetés tartalmazza. 
 
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Az Egyesület 2010-ben megszüntette a fiatal kutatók közvetlen támogatását, és helyette 
áttért azon társadalmi és gazdasági szervezetek és non-profit kutatóhelyek támogatására, 
amelyek az innovációs fejlesztések, fiatal tudósok általi hazai megvalósulását segítik elő. A 
támogatott szervezetek kiválasztásának folyamata 2010-ben már megkezdődött, a 
támogatási szerződések aláírása megtörtént, a pályázati támogatások kifizetésre 103.396 
ezer Ft értékben került sor 2011-ben. 
 
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLŐNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI 

ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK 
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Tárgyévben az Egyesület összesen 2.451 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 218 ezer Ft 

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kutatás-fejlesztés 2.233 ezer Ft 

 
 
 
6. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, 

ILLETVE ÖSSZEGE 
 
Az Egyesület vezető tisztségviselői 2011-ben – ahogy tagjai is – munkájukat önkéntes alapon, 
térítés nélkül végezték. 
 
 
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 
7.1 Kutatási lehetőségek biztosítása 
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Az Egyesület célja, hogy a fiatal kutatók számára kutatási lehetőségeket biztosítson. Ennek 
gyakorlati megvalósulása volt az az ösztöndíjrendszer, amelyet az Egyesület működtetett. 
Ennek lényege, hogy a pályázók az Egyesület által kiírt pályázatokon témajavaslataik 
érdemességéről meggyőzték a pályázatok elbírálására felkért szakmai bírálókat. A Bíráló 
Bizottság döntése után az Egyesület vezetése döntött a támogatásra javasolt pályázók 
ösztöndíjának mértékéről.  
A pályázók nagy száma, a kiválasztás, lebonyolítás, ellenőrzés jelentős erőforrásigénye 2009-
re elérte az Egyesület tagjai által vállalható önkéntes időráfordítás elvárható és 
felelősségteljesen teljesíthető mértékét, ezért az Egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy 2010-
től nem közvetlenül a fiatal kutatókat fogja támogatni, hanem azokat a társadalmi és 
gazdasági szervezeteket és non-profit kutatóhelyeket, amelyek képesek felvállalni a jövő 
kutatóinak támogatását és szakmai, tudományos irányítását. 
Az Egyesület 2010-ben megkezdte és 2011-ben folytatta a támogatandó szervezetek 
pályázat útján történő kiválasztását, valamint aláírásra kerültek az első támogatási 
szerződések. Ezekkel kapcsolatban az első pénzügyi teljesítések 2011-ben történtek meg. 
 
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 kutatók személyes kapcsolatának kialakulását is. 
 
 
Budapest, 2012. május 28. 
 
 
  .......................................................  
 dr. Kovács Tamás 
 Elnök 
 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Fiatal Kutatók Egyesülete közgyűlése 2012. május 28-ai ülésén 
elfogadta. 
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1. számú melléklet: Fiatal Kutatók Egyesülete 2011-es egyszerűsített éves beszámolója 
 

Fiatal Kutatók Egyesülete KSH száma: 18091588-9329-529-01 

     1056 Budapest, Belgrád rakpart 22. 
  

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" 2011 

Sorsz. A tétel megnevezése Előző évi                   
(adatok ezer 

forintba) 

Előző év(ek) 
helyesbítései         
(adatok ezer 

forintba) 

Tárgyév                           
(adatok ezer 

forintba) 

a b c d e 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele     245 993 

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás       

a. alapítótól       

b. központi költségvetéstől       

c. helyi önkormányzattól       

d. egyéb       

2. Pályázati úton elnyert támogatás     2233 

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel     236437 

4. Tagdíjból származó bevételek       

5. Egyéb bevételek     1 

6. Pénzügyi műveletek bevételei     26 

7. Rendkívüli bevételek       

8. Aktivált saját teljesítmény értéke     7296 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele     0 

1. Árbevételek       

2. Egyéb bevételek       

3. Pénzügyi műveletek bevételei       

4. Rendkívüli bevételek       

C. Összes bevétel     245 993 

D. Közhasznú tevékenység költségei     128 466 

1. Anyagjellegű ráfordítások     222 

2. Személyi jellegű ráfordítások     4531 

3. Értékcsökkenési leírás     9313 

4. Egyéb ráfordítások     103396 

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai       

6. Rendkívüli ráfordítások     11004 

E. Vállalkozási tevékenység költségei     0 
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1. Anyagjellegű ráfordítások       

2. Személyi jellegű ráfordítások       

3. Értékcsökkenési leírás       

4. Egyéb ráfordítások       

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai       

6. Rendkívüli ráfordítások       

7. Aktivált saját teljesítmény értéke       

F. Összes tevékenység költségei (D+E)     128 466 

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)     0 

H. Adófizetési kötelezettség     0 

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)     0 

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)     117 527 

Tájékoztató adatok 

A. Személyi jellegű ráfordítások     4531 

       1. Bérköltségek     3635 

             a. megbízási díjak     3635 

             b. tiszteletdíjak       

       2. Személyi jellegű egyéb költségek       

       3. Személyi jellegű költségek közterhei     896 

B. Nyújtott támogatások     103396 

       1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás       

      A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
     

 Budapest, 2012.04.17.    
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Fiatal Kutatók Egyesülete KSH száma: 18091588-9329-529-01 

     1056 Budapest, Belgrád rakpart 22. 
  

MÉRLEG "A" 2011 

Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi                   
(adatok ezer forintba) 

Előző év(ek) 
helyesbítései         

(adatok ezer forintba) 

Tárgyév                           
(adatok ezer forintba) 

a b c   e 

A. Befektetett eszközök 15288   13272 

I. Immateriális javak 15000   13210 

II. Tárgyi eszközök 288   62 

III. Befektetett pénzügyi 
eszközök 

      

IV. Befektetett eszközök 
értékhelyesbítése 

      

B. Forgóeszközök 106723   237638 

I. Készletek       

II. Követelések     217427 

III. Értékpapírok       

IV. Pénzeszközök 106723   20211 

C. Aktív időbeli 
elhatárolások 

0   0 

Eszközök összesen 122011   250910 

 

                                                                                                                                                                                             
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

     

 Budapest, 2012.04.17.  
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Fiatal Kutatók Egyesülete KSH száma: 18091588-9329-529-01 

     1056 Budapest, Belgrád rakpart 22. 
  

MÉRLEG "A" 2011 

Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi                   
(adatok ezer forintba) 

Előző év(ek) 
helyesbítései         

(adatok ezer forintba) 

Tárgyév                           
(adatok ezer forintba) 

D. Saját tőke / Jegyzett 
tőke 

122011   239539 

I. Induló tőke 20   20 

II. Tőkeváltozás / 
Eredmény 

33316   121992 

III. Lekötött tartalék       

IV. Értékelési tartalék       

V. Tárgyévi eredmény 
alaptevékenységből 
(közhasznú 
tevékenységből) 

88675   117527 

VI. Tárgyévi eredmény 
vállalkozási 
tevékenységből 

      

E. Céltartalékok     0 

F. Kötelezettségek 0   1161 

I. Hátrasorolt 
kötelezettségek 

      

II. Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 

      

III. Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

556   1161 

G. Passzív időbeli 
elhatárolások 

0   10210 

Források összesen 122011   250910 

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
     

 Budapest, 2012.04.17.    

 


