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Statisztikai számjel: 19815651-9412-529-01 

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I     J E L E N T É S  

2011. ÉVRŐL 

 

Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19.§-ában szabályozott beszámolási 

szabályok alapján. 

 

Az Építéstudományi Egyesület (továbbiakban: ÉTE) gazdálkodását a társadalmi szervezetek gazdálkodó 

tevékenységéről szóló 114/1992. (VII.23.) kormányrendelet, míg a beszámoló készítését  

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint 

 a 289/2002. (XII.23.) kormányrendelettel módosított 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet ’’a 

számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól’’ 

szabályozza. 

  

Az ÉTE a számviteli politikájában rögzítettek alapján 2011. évben a 224/2000. kormányrendeletben 

meghatározottak szerint kettős könyvvitellel alátámasztott beszámolót készít, amelynek részei: 

1. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege. 

2. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának 

eredménykimutatása. 

I. Számviteli beszámoló (mellékelve) 

Eredménykimutatás főbb adatai: 

 Közhasznú tevékenység Bevétele 26 149 EFT 

  Ráfordítása 22 716 EFT 

  Eredménye 3 433 EFT 

 Vállalkozási tevékenység Bevétele 5 048 EFT 

  Ráfordítása    8 362 EFT 

  Eredménye -3 314 EFT 

 

Az egyesület 2011. évben vállalkozási tevékenységként bérbeadási szolgáltatást folytatott. 

Közhasznú tevékenysége keretében a tagok szakmai fejlődését elősegítendő tájékoztatások, 

tudományos konferenciák; továbbképzések; szakértői munkák; érdekvédelem segítése; az 

építéstudomány színvonalának emelése a meghatározó.  

 

 

II. Vagyon felhasználása 

 

Az egyesület működését 1990. január 1-jén kezdte 2 818 EFT induló tőkével. Működése során az 

alaptevékenységéből majd később közhasznú tevékenységéből származó eredmények alapján 2000. 

év elejére 22 787 EFT eredménytartalékot (tőkeváltozást) sikerült felhalmoznia. Ezt követő évek 

jellemzően veszteséges gazdálkodása következtében 2010. év elejére saját tőkéje 995 EFT-ra 

csökkent, amiből a tőkeváltozás - 1 823 EFT.  

A 2011. évben a tárgyévi összevont (közhasznú + vállalkozási tevékenység) eredmény 119 EFT 

volt, aminek következtében a saját tőke 2011.12.31.-i záró értéke 9 148 EFT. 
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III. Költségvetési támogatás  

2011. évben az egyesület költségvetési támogatásban nem részesült. 

IV. Cél szerinti juttatások 

 

Az egyesület célszerinti tevékenysége keretében 2011. évben is a tagság körében ingyenes terjesztett 

ÉTE Hírmondó c. kiadványban nyújtott tájékoztatást az egyesületi életről, konferenciákról, 

programokról és egyéb eseményekről. A Hírmondóból tájékozódhat a tagság az egyesületi 

szakosztályok és regionális szervezeti egységek által szervezett ingyenes rendezvények (előadás, 

épületlátogatás, vitadélután, filmvetítés, kiállítás, szakmai bemutató) időpontjáról. Ez évben a 

szakosztályok és területi szervezeti egységek 80-100, elsősorban helyi jelentőségű rendezvényt, 

vitadélutánt, tanulmányutat, épületlátogatást szerveztek a tagok részére ingyenesen.  

 

V. Kapott támogatások 

a) A  magánszemélyek  által a személyi jövedelemadójuk  1%-ból az egyesület 74  EFT 

összegben részesült; 

b) az egyesület közhasznú működési, rendezvényi, oktatási tevékenységét gazdasági társaságok 

794 EFT adománnyal támogatták; 

c) A közhasznú tevékenység keretében elnyert NCA működési pályázat összege 500 EFT. 

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 

Rendszeres juttatásban a vezető tisztségviselők nem részesültek, részükre kizárólag az igazolt 

belföldi kiküldetési költségeik kerültek megtérítésre.  

VII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 

Az Építéstudományi Egyesület, mint közhasznú szakmai szervezet az alapszabályában meghatározott 

politikamentes, cél szerinti tevékenysége keretében szoros szakmai kapcsolatokat ápol az 

államigazgatási szervekkel, hazai és nemzetközi társszervezetekkel. Az egyesület 2011. évi 

közhasznú feladatait a 22 regionális és a 21 fővárosi szervezeti egységben működő 3200 egyéni, és 

19 jogi tagjával, valamint önkéntes segítők és civil partnerek, szakmai társszervezetek támogatásával 

látta el.  

Az egyesület folyamatos együttműködést alakított ki a Magyar Mérnöki és a Magyar Építész 

Kamarákkal, a Magyar Építőművészek Szövetségével, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs 

Szövetséggel, az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezetével; kiterjedt kapcsolatokat 

tart fenn több szakmai civil és egyéb szervezettel. Az elnökség programja alapján hangsúlyt 

helyeztünk az építőipar egészét érintő gondok megoldásának elősegítésére, az építészeti 

hagyományok ápolására, az építéstudományi és oktatási háttér fejlesztésére. Kiemelt feladataink 

voltak még a tudományos ismeretterjesztés, a kulturális örökség védelmével, illetve 

műemlékvédelemmel, az új építési technológiák, szerkezeti bemutatásával kapcsolatos tevékenység 

is. 

 

 

 

 

 

 


