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Közhasznúsági jelentés
(2008. év)
Az 1997. évi CLVI törvény 19§ (3) bekezdésének alapján 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 területi és tagozati társadalmi aktívák részére,
valamint a diplomaterv pályázatokra jutalmat fizettünk ki.
Támogattuk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos diákköri munkáját.
Nem pénzbeli:
- Tagjainkat évente 10 alkalommal a HÍRLEVÉL-ben tájékoztattuk az Egyesület működéséről, a
tudományos rendezvényekről, eseményekről.
- A www.kte.mtesz.hu honlapunkon aktuális információkat közöltünk a szervezeti életről.
- Az Egyesület titkárságán a tagszervezetek és a jogi, valamint a pártoló tagok részére előadások
tartására ingyenesen rendelkezésre állt a tanácsterem
e.) Közhasznú működésre kapott támogatások:
-

SzJA 1 %-a
adományok
rendezvényekre
egyéb
Összesen:

1.729 eFt
4.640 eFt
3.959 eFt
686 eFt
11.014 eFt

f.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás:
A vezető tisztségviselők tiszteletdíjban nem részesültek.
g.) Közhasznú tevékenység:
Az Egyesület a megfogalmazott céljaival összhangban
- tudományos munka
- oktatás, ismeretterjesztés
- euroatlanti integráció
- közlekedésbiztonság elősegítése területén végez közhasznú tevékenységet
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2008. évben 17 db rendezvényt (12 db kétnapos, 5 db egynapos), tudományos konferenciát, számos előadást,
és tanulmányi kirándulást szerveztünk.
Néhány témakör a rendezvényeinkből:
- XII. A magyar közlekedés az EU-ban
- IX. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia
- Határok nélküli partnerség a régiós közlekedésben
- XIV. Pályafenntartási konferencia
- 36. Útügyi napok
- IX. Vasútgépész napok
- XXIII. Nemzetközi Szállításszervezési konferencia
- IX. A városi közlekedés aktuális kérdései
A nagyrendezvények résztvevői több ajánlást fogalmaztak meg. Az ajánlások kezelésével külön bizottság
foglalkozik. Az ajánlásokat a HÍRLEVÉL-ben publikáltuk, és a szakmailag illetékes szervezetekhez
továbbítottuk.
Ezek az ajánlások is bizonyítják, hogy jó, aktuális témaválasztással, a címzettekhez való gyors eljuttatással
formálni, befolyásolni tudja az egyesületünk a közlekedés fejlődését.
A támogatásként kapott 1.729.546 Ft SZJA 1%-ának felhasználása az OEÜ egyetértésével történt:
300.000,- Ft
80.000,- Ft
100.000,- Ft
30.000,- Ft
1.219.546,- Ft

Diplomamunka pályázat
Irodalmi Díj
Seniorok és Juniorok ingyenes részvétele a konferenciákon
TDK támogatás
Közlekedéstudományi Szemle megjelentetésével kapcsolatos
költségek részbeni fedezése

1.729.546,- Ft
Tudományos folyóiratok:
A Közlekedéstudományi Egyesület alapítóként és kiadóként 3 tudományos folyóirat megjelentetésében
működött közre:
- Közlekedéstudományi Szemle
- Városi Közlekedés
- Közúti és Mélyépítési Szemle
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. Egyesületünket
képviseljük a megalakult munkacsoportban, amelyek a nemzetközi témákat határozzák meg.
Tagjai vagyunk az Európai Vasútmérnöki Egyesületek Uniójának, évente közös konferenciát szervezünk.
Kapcsolatot tartunk a londoni székhelyű Európai Közlekedési Szövetséggel is, a konferenciák résztvevői és
előadói vagyunk.
Budapest, 2009. március 31.
Dr. Katona András
főtitkár
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