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1.a, „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és 
közhasznúsági melléklete” PK-142 (melléklet) 

   b, A Számviteli törvény szerinti  „Kiegészítő melléklet egyszerűsített éves beszámolóhoz” 
2014.  (melléklet) 

 
 
2, A költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 

 
a, Az SZJA-1% , melyet részükre kiutaltak: 51 e -  Ft, teljes egészében az év folyamán 

felhasználtunk.  
Közhasznú tevékenység forrásainak 0,8 % -át teszi ki. 

 
b, NKA 3808/01814 sz támogatása: a támogatást a Pécsi Társadalmi és Történeti 

Episztemológia Nemzetközi nyári iskola 2014. megrendezéséhez kaptuk.  
     Az elnyert összeg: 500 e Ft, ebből ténylegesen felhasználtunk: 489 e Ft, a különbözetet 

visszautaltuk az NKA számlájára.  
 A felhasználás a támogatási szerződésnek megfelelően az előadók utazási és szállás 

költségeinek fedezésére használtuk fel. Az elszámolás 2014-ben megtörtént.   
 
3, Helyi önkormányzattól elnyert támogatásban nem részesült.  
  
4, Egyéb szervektől elnyert támogatás nem volt. 
 
5, Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
 Bevétel 
 Az egyesület 2. pontban foglaltakon kívüli bevételei: 5.265 e Ft 

• Cél szerinti tevékenység bevétele: 5181 e Ft 
• Tagdíj: 17 e Ft  
• Egyéb bevétel: 67 e Ft 

 
   

Ráfordítás, költség, kiadás 
  
• Tárgyi eszköz beszerzés : 303 e Ft. 
• Anyag jellegű ráfordítások:  2751 eFt (a célszerinti tevékenységhez szükséges  eszközök, 

felszerelések nyomtatvány és irodaszer költségek, könyvek, a rendezvényekhez 
kapcsolódó utazási és szállás  ktg, ügyviteli díj és bankktg,)  

• Személyi jellegű ráfordítások : 1059 e Ft  (Megbízási díj, annak járulékai, konferenciákhoz 
kapcsolódó  reprezentációs költségek)  

• Amortizáció: 348 e Ft 
• Egyéb ráfordítás: 12 e Ft. 

  
A közhasznú tevékenység  tárgyévi eredménye: 1635 e Ft 
Mérleg főösszeg: 3188 e Ft 
Vállalkozási tevékenységet az egyesület nem folytatott. 
 
6,  Cél szerinti juttatások kimutatása 
Az egyesület az összes bevételét kimondottan a az alapító okiratban meghatározott cél 
szerinti tevékenységhez használta fel a 5. pont szerinti bontásban. 
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7, Tisztségviselőknek nyújtott támogatás 
 
A közegyesület tisztségviselői munkabért és egyéb juttatást nem kaptak. Az egyesület 
munkáját önkéntesen segítik. 
 
8, Rövid tartalmi  beszámoló a közhasznú tevékenységről. 
Az egyesület 2009-ben alakult 2014-ben közhasznú fokozatot kapott. 
 
Az Egyesület célja:  a társadalomtudományi - elsősorban a szociológiai - oktatás és 
kutatómunka támogatása, valamint szociológiai vizsgálatok megvalósításával és az 
eredmények közzétételével elősegíteni a társadalmi folyamatok megismerését, a szociális 
problémák es konfliktusok hatékonyabb kezelését. 
 
Ennek keretében az egyesület feladatai: 
Tudományos és oktatói tevékenység 

Társadalomtudományi kutatások, felmérések, elemzések, tanulmányok készítése 
Tudományos konferenciák, rendezvények, szakmai fórumok szervezése 
Társadalomtudományi kiadványok, Tudományos publikációk előkészítése, 
megjelenésének támogatása, megjelentetése, terjesztése, könyvkiadás 
Tanácsadás, szakértői vélemények készítése 
Human kutatás, fejlesztés, piackutatás, adatfeldolgozás 
Az aktuális hazai társadalmi problémák feltárása, vizsgálata 
Felső szintű es felsőfokú oktatás, kulturális képzés, oktatást kiegészítő tevékenység 
Iskolai előkészítő, alapfokú, általános- es szakmai középfokú oktatás, egyéb oktatás 
Titkári, fordítói tevékenység 
Tematikus képzések, előadások szervezése es lebonyolítása 

 
A társadalomtudományok terén tevékenykedő oktatók es hallgatók bevonása a 
tudományos munkába 

Egyetemi hallgatok es fiatal kutatok tudományos munkájának es szakmai 
ismeretszerzésének támogatása 
A fiatal kutatógeneráció mentorálása, bevezetése a nemzetközi társadalomtudományi 
életbe 
Szakmailag független nonprofit kutatócsoport létrehozása 
Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás 

 
A társadalmi tanulmányok oktatási es kutatási hátterének biztosítása, az oktatói munka 
támogatása 

Pályázatírás, projektek menedzselése 
A tudományos munka tárgyi feltételeinek megteremtése 
Innovatív módszerek, oktatási formák bevezetése 
Ösztöndíjak, publikációs lehetőségek felkutatása es közzététele 
Oktatók es hallgatók külföldi tapasztalatszerzésének támogatása, utaztatás 

Az egyesület az év során csak  cél szerinti tevékenységet folytatott.  
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