
 
 

ELEKTROTECHNIKAI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉSE  
 

Beszámoló a 2011. évi mérlegadatokról. 
 
Az Elektrotechnikai Alapítvány közhasznú tevékenységét 2011. év során az Alapító Okiratban 
foglaltak szerint, a törvényi előírásoknak megfelelően végezte.  
 
A z Alapítványt  TARTÓS KÖZÉRDEKŰ CÉLRA a Magyar Elektrotechnikai Egyesület hozta létre. 
A Fővárosi Bíróság az ELEKTROTECHNIKAI  ALAPÍTVÁNYT az 1959. évi IV. tv. (ptk.)  
74.§ (4) bekezdése alapján 155. sorszám alatt l990. április 28-án nyilvántartásba vette.. 
 
Az ALAPÍTVÁNY CÉLJA  elsősorban az elektrotechnika fejlesztésének előmozdítása hazai és 
nemzetközi szinten, továbbá a tudomány, oktatás, kutatás támogatása az együttműködés fokozása, a 
műszaki és gazdasági haladás elősegítése. 
Az Alapító Okirat mindezt  a 2.1 – 2.12 pontban rögzítette. 
 
A célkitűzések megvalósítását az Alapítvány vagyoni helyzetének megteremtése alapozta meg. 
 
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1989. évi eredményes vállalkozási tevékenysége lehetővé 
tette, hogy 2.000.000.- Ft  elkülönítésre kerüljön. Ez képezte az Alapítvány induló vagyonát. 
 
A Kuratórium aktív tevékenysége révén ez a vagyon gyorsan gyarapodott és 1995. év során 
már megközelítette a 10.000.000.- Ft-ot. 
 
Ez elsősorban a villamosenergia ipari társaságok, kiemelten az áramszolgáltatók által biztosított 
támogatások révén volt lehetséges. 
Ebben az időszakban céltámogatások azt is lehetővé tették, hogy  a diplomaterv és 
szakdolgozatok  díjazása mellett további kiemelt területek is támogatást kapjanak. Különböző 
pályázatok befogadásával az egyetemi és főiskolai képzés elősegítése,  továbbá a szakirányú 
külföldi és hazai tanulmányutak, konferenciákon való részvételek is támogatásban 
részesültek. 
 
Ez a kedvező működési feltétel azonban fokozatosan visszaszorult, az iparági társaságok 
céltámogatásai ritkultak, végül pedig az 1995-ös  évtől kezdődően megszűntek. 
Ez elsősorban a privatizációt követően az áramszolgáltatók körében kialakult  tulajdonosi struktúra 
hatását tükrözték és jelentkezett egyértelmű következetességgel. 
 
Ebben az  időszakban  az E.ON három áramszolgáltató, illetve az EDF egy áramszolgáltató 
részvénytársaságát átalakította, 100%-os tulajdoni hányadot megszerezve folytatta tevékenységét. 
 
Az Alapítvány Kuratóriuma a megváltozott makrogazdasági feltételek tény helyzetét figyelembe 
vette és határozatban  rögzítette, hogy a jövőben vagyonvesztés nélkül  csak a pénzvagyon kamatait 
fordíthatja céljai megvalósítására. 
 
A diplomaterv és szakdolgozatok díjazása primátust nyert, az erre fordítható összegek 
napjainkig  folyamatosan rendelkezésre állnak. 
 
Erről tanúskodik a mellékelt 1.sz. táblázat adathalmaza, mely a pénzvagyon 2010 - 2011. évi 
változását szemlélteti. 
 



 
 
 
Megállapítható, hogy a pénzvagyon fokozatosan gyarapodott: a 2010. évi záróérték 10.706.882.- Ft-
ról 11.287.825.- Ft. értékre módosult a 2011. december 30.-án rögzített bankszámlakivonat szerint. 
 
Az Alapítvány fő célkitűzéseinek teljesítését lehetővé  tevő bevétel teljes mértékben  a fix 
pénzvagyon kamatbevételéből származott. 
A tárgyév során 588.503..-Ft kamatbevételt  sikerült elérni. 
A Alapítvány működési költsége szinte elhanyagolható, mivel a tisztségviselők társadalmi 
munkában látják el vállalt feladataikat, így pusztán a bankköltségre korlátozódik, melynek mértéke: 
7.560 .-Ft. 
Ez a kedvező pénzügyi változat, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tevékeny közreműködésével 
volt biztosítható, mely lehetőséget teremtett az év során lekötött pénzeszközök növelésére, a 
kínálkozó kamatkondíciók jobb kihasználására.. 
Ez egyúttal a diplomaterv és szakdolgozatok díjazását halasztott fizetés mellett biztosította, 
így 2011. év során ilyen jogcímen kifizetés nem történt, mert ezt az Egyesület folyósította. 
 
AZ Elektrotechnikai Alapítvány 2011. évi pénzforgalmi tevékenységét a Raiffeisen Bank  
2011 .január 01. - december 30. közötti  időszakra vonatkozó 16 db. bankszámlakivonat szemlélteti. 
 
Az 1. sz. táblázat érték-adatai ezen bankszámlák alapján kerültek összefoglalásra. 
 
A 2011. évre vonatkozó utolsó  kivonat sorszáma 2011/0000016, mely december 31-én került 
rögzítésre. Az Alapítvány által felhasználható összeget, egyezően a záró egyenleggel: 
11.287.84,85 .- Ft értéken rögzíti. 
 
Ennek kerekített értéke szerepel az 1. sz. mellékletben az alapítványi pénzvagyon évzáró 
értékeként. 
 
Mindezek figyelembevételével az alapítványi preferált célok teljesítése és az Alapítvány 
folyamatos, zavartalan működése biztosított volt. 
 
Az új célok kitűzése azonban szükségessé teheti az Alapítvány működésének megújítását, 
mely időszerű feladatnak minősíthető, az támogatást érdemel. 
 

EZT HIVATOTT EL ŐSEGÍTENI A PÉNZVAGYON VÁLTOZÁS 2012. ÉVI 
ELŐIRÁNYZATRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍT Ő ADATOK RÖGZÍTÉSE. 

 
1. Az alapítványi pénzvagyon 2012. január 01.-i induló értéke 

 

11.287.825.-Ft 

 
     2.    A 2012. gazdasági évre vonatkozó  betétlekötési értesítő adatainak rögzítése. 
 

Lekötött összeg:  10.700.000.-Ft 

 
 Lekötés kezdete:  2012 01.09. 
 Lekötés lejárta:  2012. 03. 09 
 
 Kamatláb, kamat összege: 5,55 % ; 97.619-Ft 



 
 
      3. A 2012. gazdasági évre vonatkozó terhelés. 
 
 A 2011. évre vonatkozó diplomaterv, szakdolgozatok díjösszegének átutalása Magyar 
 Elektrotechnikai Egyesület  részére. 
 
 Összevont díjösszeg:  495.000.-Ft 
 A megbízás kelte:  2012. január 23. 
 
Ezen adatok figyelembevételével a 2012. évre vonatkozó pénzügyi előirányzat kialakítása a 
Kuratórium számára kedvező alapot biztosít. 
 
A beszámolót összeállította és elfogadásra javasolja: 
 
 
 
 
 
 
 
       Rózsa Sándor 
 
 
 
2012.január 31. 
 
 
 
 
 
Melléklet: 1. sz. táblázat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1.sz. táblázat. 
 
 

ELEKTROTECHNIKAI ALAPÍTVÁNY  2010 -11. ÉVI FOLYÓSZÁ MLA EGYENLEGE,  
 

PÉNZVAGYON VÁLTOZÁS  
 
 
 

 

Pénzvagyon változás: Ft 
 

  
Megnevezés 

2010.évi tény 2011.évi 
előirányzat 

2011. évi tény 

1. Nyitó egyenleg: 2010. január 01. 11.238.897 10.706.882 10.706.882 

2. 2010.évi bankkamat     460.192      588.500      588.503 

3. Rendelkezésre álló pénzvagyon 11.699.089 11.295.382 11.295.385 

4. Díjösszeg     974.530      390.000 - 

5. Bankköltség      17.677        20.000         7.560 

6. Pénzvagyon egyenleg 10.706.882 10.885.382 11.287.825 

7. Tartós lekötés 10.700.000 10.700.000 10.700.000 

8. Pénzmaradvány          6.882      185.382      587.825 

9.  Alapítványi pénzvagyon évzáró értéke  
(7+8) 

10.706.882 10.885.382 11.287.825 

 
   
 
Megjegyzés:  
 

• A díjösszeg 2010. év tényértéke két év együttes összege. (2009, 2010.) 
• A pénzvagyon egyenlegből 10.700.000.-Ft tartós lekötésre került  

  2010.december 22. – 2011.december 22. közötti időszakra. 
• 2012. évre szólóan 10.700.000 .-Ft lekötésre került március 09.-i lejárat mellett. 

 
 
 
 
Budapest, 2012.január 31 
 
 
 
                 Rózsa Sándor 
            
 


