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Egyesületünket a közhasznú szen,ezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján a Fővárosi
Biróság12920, nyilvántartási sorszám l6. Pk. 60.I54l20o8l2. számú végzéssel nyilvántartásba
vette és egyben közhasznú szen ezetté minősítette 2008. április 4-én. Működésünket az 20ll.
évi CLXXV.Iv. az egyesülési jogról, míg gazdálkodásunkat a szánrvitelíől szóló újra
kodifikált 2000. évi C. törvény és a 224l200(XlI.19) korm r.. a 342l20l l (XII.29) és a
3 50 l Z0 1 1 (XII.29) Kormány rendeletek szabály ozzák.

Egyesütetünk a hivatkozott rendeletek és a számviteli politikájában meghatározott beszámoló
készítés rendje alapján állítja össze a kettős könywitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét, valamint tájékoztató adatait.

1. Számviteli beszámo|ó
Az Energetikai Szakkollégium Egyesület 2012 évben gazdálkodásáról a számviteli
törvénl,rrek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszenisített éves beszámolót állított
össze. A mérlegfőösszege 2269 ezer Ft, a saját tőke 2106 ezer Ft. A részletes kimutatás
jelentésünk l, sz. melléklete, mely a mérlegből, eredmény-kimutatásból és a közhasznú
szervezeti tájékoztató adataiból áll.

2. Költségvetési támogatás fe|használása
Tárgyévben a szelvezet költségvetési támogatásban a Jövőnk Nukleáris Energetikusa
Alapítványon kereszül az ,,Intézményi támogatás a hazai nukleáris energiatermelés
szakember-utánpótlási feltételeinek erősítésére" keretében l millió Ft támogatásban részesült,
amelyet a pályázatnak megfelelően a szeryezet 2012 tavaszi és őszi feléves proglamjaiban
szereplő nukleáris témájú rendezvények megrendezésének segítésére, a pályázatban
részletezett költségeinek fedezésére használt fel. Emel]ett a tárgyévben a szervezet 500 ezer Ft
költségvetési támogatásban részesült a Nemzeti Tehetség Program keretében ,,A
felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatására"(|JTP-SZKOLL- l 1)kiírt pályázatból,
amelyet a pályázatnak megfelelöen a szervezet a Jubi]eumi félév programjaihoz köthető, a
pályázatban részletezett költségeinek fedezésére használt fel.

3. Vagyonfe|hasznáIással kapcsolatos kimutatás
A 2012_es év folyamán az Egyesület vagyona 836 ezer Ft-tal csökkent. A tárgyévi
támogatásokat év végéig teljes mértékben felhasználtuk.

4. Cél szerinti.iuttatások kimutatása
Az EgyesüJet nem nlrjtott cél szerinti juttatáSt, kifizetés így nem töfiént.



5. Egyéb kapott támogatások
Jogi személyek támogató adományaiból a 20l2-es évben összesen 6900 ezer Ft érkezett az

Egyesülethez. Ennek megoszlása az alábbiak szerint történt:

MOL Nyrt. 2500 ezer Ft,

E.ON Hungáría Energetikai Zrt 1500 ezer Ft,

MAVIR Rt 1200 ezer Ft,

GEA EGI Zrt. 300 ezer Ft,

MVM OVIT 300 ezer Ft,

Budapesti E,rőmű Zrt 25O ezer Fí,
ELMÚ Nyrt 250 ezer Ft,
E.ON Erőművek Kft 200 ezer Ft,
Protecta Kft 200 ezer Ft,
Prolan Zrt. l00 ezer Ft,

MVM ERBE Energetika Mérnökiroda 100 ezer Ft.

6. Pályázati bevéte|ek
Az Egyesület a ZOl2-es év folyamán a 2. pontban megjelölt pályázatok keretében elnyert

1500 ezer Frot a tárgyévben megrendezésre kerülő programokhoz köthető költségeinek

fedezésére használta fel, amiket a p ályázatok részletezve tartalmaznak.

7. A közhasznú szeívezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
Az Egyesület vezető tisáségviselői a 20l2-es évben juttatásban nem részesültek

8. A közhasznú tcvékenységről szóIó rövid tartalmí beszámoló
Az Energetikai Szakkollégium Egyesület heti rendszeress éggel szervez előadásokat,
üzemlátogatásokat, vitafórumokat, melyek az érdeklődők számára térítésmentesen

látogathatók. A 20IZ. év során téma volt többek közt az energiatárolás lehetőségei, az

épületek energiaracionalizálása, az inlenzív naptevékenység hatása a villamosenergia-
rendszerre, vagy európai nukleáris energetika Fukushirna után. Üzemlátogatások keretében

lehetőséget adtunk a Paksi Atomerőmű, a Dunamenti erőmű, a Mátrai Erőmű, a Művészetek
Palotája épületgépészeti rendszerének nregtekintésére és más üzemek meglátogatására. A
2012. év áprilisában ,,Üzemanyag 2050, A hajtóanyagok jövője, a jövő hajtóanyagai" címmel
rendeztünk forumot, melyet a helyszínen kb, 245 ember tekintett meg. A 2012. év
októberében került megrendezésre a Jubileumi konferenciánk, melyre kb. 250 résztvevő
érkezett.

Egyesületünk tagjainak lehetőséget biztosítottunk számos lrazai konferencián való részvételre,
ezeken többször saját szaknrai előadásokkal képviselték az Egyesületet. Rendszeresen
jelentek nreg publikációink kü|önböző szeruezetek hivatalos folyóirataiban. A Milzeumok
Ejszakája rendezvénysorozat keretein belül Brrdapest disz- és közvilágításának bemutatására

került sor buszos körrtt formájában, Idei középiskolásokrrak rendezett energetikai témájú
tanulnlányi versenyünk is sikeresen lezajlott, amiben több nint 200 csapat mérte össze
trrdását.



Napi rendszerességgel frissülő honlapot üzemeltetünk, amely a 20l2-es évben új formát

kapott, melyen rendezvényeink mellett felhívjuk a figyelmet többek köá aktuális pályázati

lehetőségeke, más szervezetek érdeklődésre számot tartó programjaira.

Szakmai gyakorlat programunkkal segíteni kívánjuk a mémökhallgatók és az ipar egyrnásra

találását. Az érdeklődés mind a cégek, mind a hallgatók oldaláról jelentős volt, közel 35

hallgatónak sikerült segíteni nyári munkalehetőséget közvetiteni saját szakterületén belül.
Az energetika, mint tudományág örökségének ápolása érdekében megemlékeáünk Szilárd
Leó-ról a,,Szilárd Leó és az első atommáglya megalkotásához vezető út" című előadással,
mivel a 20l2-es év az első atommáglya nregépitésének 70. évfordulója volt, aminek
kutatásban nagy szerepet játszott Szilárd Leó. Illetve a Z\l2-es év második felében, a
szeírezet alapját adó Szakkollégium l0. évfordulójára megenlékezve nagyszabású
konferenciát Szerveztünk. Az egész napos rendezvényen a délelőtti plenáris előadások
keretében illetve a délutáni kerekasztal beszélgetéseken ismerkedhettek meg az érdeklődők a
hazai energetikai ipar elmúlt 10 évének legfontosabb kérdéseivel, és egyben az
elkövetkezendő időszak aktualitásaival.

Budapest, 20l3.május 30
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Megnevezés Elózó év
Elóző év(ek)
helvesbítései

TárgyévSor-
Szám

l
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RR[,F,.KTETETT ESZKÖZÖK (2,-5. sorok)

I. Immateriális javak

lI. Tárgyi eszközök

IIl Refektetett oónzügyi cszközök

2.

3.

4.

IV Refektctett eszközök értékhelyesbitése5.

R) FoRGÓ EsZKÖzÖK (7.-10. §orok) 2942 2269
6.

l. készletck

II. Követelések

llI. Ertékpapírok

lv. pénzeszközök

cr lxriv toórrLI ELHATÁRoLÁsoK

1.

8.

9.

2942 2269
l0,

Il
EsZKÖzÖK ÖsSZEsEN (l,+6.+11.) sor 2942 2269l2.

D) SAJÁT TÓKE (14+l5+1ó+l7+l8+19) 2942 2l06
13.

l4- I. tnduló tőke/ Jcgyzett tőke

l5- IL Tókeváltozás/Eredménye ,92,7 2942

16- III. Lekótött taítalék

l,| IV. Ertékelési tartalék

l8. V Tárgyévi eredmény közhasznú tcvékenységből 96J -836

l9. Vl Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

2{l. E) CÉLTARTALEK

2l. D KöTELEZETTSÉGEK

22- I. Hátra§oroltkötelezottsógek

23. II. Hosszúlcjáratú kötcIeZctt§égck

24. l ll. Rövidlejáratú kötelezcttsó8ck 495 l63

C) PlSSZÍV IDÓBELI ELHATÁROLÁSOK

26. FoRRÁsoK ÖssZEsEN (l].+20.+2 l.+25. §or) 2942 2269

Alapítvány/Egyesület vczetőj cKcltÉ!d3p9sü_0,]]-!0á!§ j.q
P.H,

- .. !,'t_í$Fj-*",



1 8 2 6 3 4 9 1

adószáma
Effi l 2 9 2 0

cégjeg},zék száma

ALApíTvÁNy/FoyEsúLE I N4l]GNE\ FlÉsr:: : ENERGETIKAI SZAKKOLLECIUlr OCYnSÜr,rr
ALAPíTV^r.*Y,/EGYEsl]LF- I ( i\1l],_l l l l Budapest, Műegyetem rakpart 3. D épület 208/A
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adatok ezer Forintban

Sor-
szám

Megnevezés F,|őző óv
E|őző év(ek)
helyesbítései

Tárgyév.

l A. Összes közhasznú tevékenYség be},étele 853l 8489

2. L Kö/has7nú (ólti mükötlcsrc kapatl lán]ogrtás 8467 8400

3- a) alapitótól

4. ó) központi költségvctésből 1946 l500

5, c) hclyi önkormányzattól

6. d) egyéb 65 2l 6900
,7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

8. 3, Közhaszníl tcvékenysógbő| származó bevótcl

9. 4. Tagdíiból származó bcvétel I4 l4
10. 5. Egyób bevótel 50

,l5

lt B. válIalkozá§i tevékenYség bevétele <,

12. c. Ö§§ze§ bevét€l (A+B) 8583 8489

l3. D. Közha§Znú tevékenység ráfordítá§ai 7568 9325

14. Anyagjellcgű ráfordításai 6192 8334

l5- Személyi IclJcgú rálordítások I l0l 911

ló. Ertókcsökkenési leírás ,76 59

l7. Egyéb ráfordítások ll
l8. Pénzügyi nrűveletek ráfordításai 4

l9. Rendkívü|i rálordítások

20. E. vállalkozási tevékenvség ráfordításai
2l. Anyagiellegű rá lorditásai

22. Szemé|yi jellcgii ráfordítások

23. Ertékcsökkenési leírás

24. Egyób ráfordítások

25. Pénzügyi rníivclctek ráfordításai

26. RendkívüIi ráfordítások

27. F. Összes ráfordítás (D+E) 156a 9325

28. c, 4dózá§ elól l i vá lla lkozási ered mény (B-E) 52
29. H. Adófizeté§i kötelezett§ég

30, I. Tárgvévi vállalkozá§i eredmény (G-H) 52

3l, J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 9ó3 _83ó

Táiékoztató adatok
adatok ezer Forintban

Megnevezés o§§zeg
A személvi ie|lepű ráfordítá§ok 9l7

tBérköltsóg
Ebből - mcgbízási díi

- ti§Zleletdíial
2, szcnrélyi iellceű ceyób kifizetósek 911

3. Bériárulékok
B A szervezet által nyítitott támogatások
ebből: kötelczcttségként c]szánolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
Kel ti_B_u_d_4.p§§L2Ol].!]qi,q§lq P. FL


