1.sz. melléklet
Közhasznúsági jelentés
(2006. év)
Az 1997. évi CLVI törvény 19§ (3) bekezdésének alapján a törvény tagolását követve a
Közlekedéstudományi Egyesület a következő közhasznúsági jelentést hozza nyilvánosságra
a.) Számviteli beszámoló (lásd a mellékletben))
Az Egyesület közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása – és mérlege
a mellékletben található.
b.) Költségvetési támogatás felhasználása:
Az A/1/e pontban felsorolt költségvetési támogatásokat
- bérre
- működésre
- rendezvényekre
- pályázatok kiírására
- seniorok és juniorok kedvezményes részvétele a konferenciákon
- Közlekedéstudományi Szemle megjelentetésével kapcsolatos költségek részbeni
fedezésére
fordítottuk
c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az Egyesület a vagyonát gyarapította (lásd a melléklet mérlegbeszámolójának D/13 pontjában)
d.) Cél szerinti juttatások:
Pénzbeli: a közhasznú tevékenység keretén belül a társadalmi aktívák részére (Terület+Tagozat)
összesen 1.386 eFt jutalom kifizetés történt. Ebből 1.052 e Ft Ft kitüntetéssel járó jutalmazás volt
az évzáró elnökségi ülésen 131 tagunk részére. (Jáky József Díj, Széchenyi István emlékplakett,
Kerkápoly Endre Díj, Gárdai Gábor díj, KTE-ért emlékplakett, Ifjúsági Díj, Irodalmi Díj, egyesületi
arany- és ezüst jelvény). Az egyesületi tudományos életbe való bekapcsolódást elősegítő
diplomaterv pályázatra 24 pályamű érkezett, amelyből 2 főt I. díjban, 5 főt II. díjban, 2 főt III.
díjban, összesen 300 eFt értékben díjaztunk.
Támogattuk a BME tudományos diákköri munkát 30 eFt-tal KTE díjként.
Nem pénzbeli:
Tagjainkat nyomdai úton előállított HIRLEVÉL-ben tájékoztatjuk az Egyesület működéséről,
tudományos rendezvényekről, évente 10 alkalommal.
A www.kte.mtesz.hu honlapunkon aktuális információkat közlünk a szervezeti életről.
Az Egyesület titkárságán a tagszervezetek és a jogi, valamint a pártoló tagok részére
előadások tartására ingyenesen rendelkezésre áll a tanácsterem
e.) Közhasznú működésre kapott támogatások:
- Központi költségvetésből:
- Egyéb:
- SzJA 1 %-a
- Hajózási Tagozatnak
- adományok
-rendezvényre
- egyéb

10.260 eFt
------10.260 eFt

1.238 eFt
1.305 eFt
3.146 eFt
3.160 eFt
1.411 eFt

f.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás:
- A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek
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g.) Közhasznú tevékenység:
Az Egyesület a megfogalmazott céljaival összhangban
tudományos munka
oktatás, ismeretterjesztés
euroatlanti integráció
közlekedésbiztonság elősegítése területén végez közhasznú tevékenységet
2006. évben 22 db rendezvényt, (12 db kétnapos, 10 db egynapos) tudományos konferenciát,
számos előadást, és tanulmányi kirándulást szerveztünk.

A nagyrendezvények résztvevői 8 db ajánlást fogalmaztak meg. Az ajánlások kezelésével külön
bizottság foglalkozik - amelyeket a HIRLEVÉL-ben publikáltunk, illetve a szakmailag illetékes
szervezetekhez továbbítottunk.
2006-ben ajánlásokkal zárult konferenciák :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

X. A magyar közlekedés az EU-ban .
IX. Budapesti Nemzetközi Útügyi Konferencia .
VII. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia .
Útépítési Akadémia,”Gondolatok, új irányok, új törekvések,”konferencia ajánlása.
A kötöttpályás közlekedési rendszerek a jobb életminőségért
34 Útügyi Napok.
XXI. Nemzetközi szállításszervezési és logisztikai szakkonferencia
Gondolatok, új irányok, új törekvések a közúti közlekedés és a regionalitás területén és
kapcsolatában

Mivel az ajánlások nagy részben átfedik egymást, illetve egyes elemei- az új kormány megalakulását
követően- aktualitásukat vesztették, az Ajánlási Bizottság 2006 évben úgy határozott, hogy a
beérkezett ajánlásokból egy összefoglaló készüljön, mely tartalmazza mindazon elemeket, amelyeket
célszerű megküldeni a témakörökben érintett intézmények felé.(Országgyűlés elnöke, Önkormányzati
és Területfejlesztési miniszter, Gazdasági és Közlekedési miniszter, Igazságügyi és Rendészeti
miniszter, fejlesztéspolitikai kormánybiztos, parlamenti pártok elnökei)
A 2006 évi összefoglaló ajánlásokkal kapcsolatos 100 %-os visszajelzésekből és az Országgyűlés
Gazdasági és Informatikai Bizottsággal kialakult szoros kapcsolat is bizonyítja- közös konferencia
szervezése-, hogy a jó, aktuális témaválasztással, a címzettekhez való gyors eljuttatással formálni,
befolyásolni tudja az egyesületünk a közlekedés fejlődését.
A tagozatok és a területi szervezetek a beszámolási időszakban összesen 876 különböző előadást,
vitadélutánt, klubnapot, kerekasztal megbeszélést, kiállítást és tanulmányi kirándulást
szerveztek, amelyet a HÍRLEVÉLBEN folyamatosan megjelentettünk.
A részvételi díj nélküli rendezvények a szervezeteket, régiókat elsősorban érintő, aktuális témákat
dolgozták fel, így szerepük a helyi feladatok megoldásában is nagyra értékelhető.
A támogatásként kapott 1.238.195,- Ft SZJA 1 %-ának felhasználása (9/2006. OEÜ (XII.12) sz.
határozat):
300.000,- Ft
Diplomamunka pályázat
80.000,- Ft
Irodalmi Díj
100.000,- Ft
Seniorok és Juniorok ingyenes részvétele a konferenciákon
30.000,- Ft
TDK támogatás, KTE díjként (3x10 eFt)
728.195,- Ft
Közlek. tud. Szemle megjelentetésével kapcs. ktg részbeni fedezése
1.238.195,-Ft
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Tudományos folyóiratok:
Rendszeresen három szakfolyóiratot jelentetünk meg:
- Közlekedéstudományi Szemle
(Alapította a Közlekedéstudományi Egyesület, Felelős kiadó: KTE)
- Városi Közlekedés
(Alapította a Közlekedéstudományi Egyesület, BKV ZRt és KTE lapja)
- Közúti- és Mélyépítési Szemle
(Alapította a Közlekedéstudományi Egyesület, Felelős kiadó: Magyar Közút Kht)
A tudományos folyóiratok jól szolgálják a közlekedés ügyét, egyben tudományos ismereteket,
tájékoztatást is nyújtanak. Folyóirataink az érintett szakterületek színvonalas, elismert sajtóorgánumai,
amelyek az egyesületi munka meghatározó részei.
Az Egyesület sajátos társadalmi helyzeténél, kapcsolatrendszerénél fogva jelentős szerepet tölt be a
közlekedés és határterületei nemzetközi kapcsolatainak ápolásában és fejlesztésében.
Az „Európai Közlekedéstudományi Platform” alapítói és aktív tagjai vagyunk.
Az Európai Közlekedéstudományi Platform keretében a „6. Európai Közlekedési Kongresszus”-t
Budapesten ,2007. április 25-27-én a Magyar Közlekedéstudományi Egyesület rendezte meg, „A
közlekedés biztonsága, a biztonságos közlekedés” címmel.
Tagjai vagyunk az Európai Vasútmérnöki Egyesületek Uniójának, évente közös konferenciát
szervezünk. Két évente közös konferenciát szervezünk Budapesten vasúti témában.
2007. május 8-9-én már negyedik alkalommal szerveztük a 4. Nemzetközi Vasúti Konferenciát
Budapesten.
2006. június 14-18-án rendezte az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) a X.
Nemzetközi Építéstudományi Konferenciát (ÉPKO-t) Csíksomlyón, melynek keretében belül
együttműködési megállapodást kötöttünk.
Kapcsolatot tartunk a londoni székhelyű Európai Közlekedési Szövetséggel is, a konferenciák
résztvevői és előadói vagyunk.
A tudományos folyóiratok jól szolgálják a közlekedés ügyét, egyben tudományos ismereteket,
tájékoztatást is nyújtanak. Folyóiratok az érintett szakterületek színvonalas, elismert sajtóorgánumai,
amelyek az egyesületi munka meghatározó részei. A főszerkesztők nagy tapasztalattal bíró, kiváló
szakemberek, akiknek külön köszönet és elismerés jár színvonalas munkájukért. Dr. Ivány Árpád,
Kovács Zoltán és Dr. Koren Csaba főszerkesztők minden elismerést megérdemelnek tudományos és
szervező tevékenységükért. Továbbra is biztosított a BKV Rt., a Magyar Közút Kht és a MÁV Rt.
jelentős támogatásával három folyóiratunk megjelenése.
Az egyesületi szervezetek és a folyóiratok szerkesztőbizottságai között a kapcsolat
rendszeres. Az értékelő beszámolókat, az „Ajánlásokat” és részben a konferenciák anyagait
folyóiratainkban megjelentetjük.
Tagságunkat, támogató tagjainkat havonta a HIRLEVÉL-ben és az egyesületi honlapon folyamatosan
tájékoztatjuk az aktuális rendezvényeinkről, az egyesület szervezeti működéséről.
Budapest, 2007. március 31.

Dr. Katona András
főtitkár
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