
Közhasznúsági jelentés 

a FAIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

2008. évi működésről

I. Számviteli beszámoló

I/1. Az Egyesület célja, tevékenysége
A Faipari Tudományos Egyesület az 1997. évi CLVI. Törvény alapján 

közhasznú szervezetként működik. Önkéntes alapon tagja a Műsza-

ki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ).

Az Egyesület székhelye: 1027 Budapest II., Fő u. 68. 

Az Egyesület célja: társadalmi úton elősegíteni a magyar fa-

ipart és annak fejlődését. Ápolni és erősíteni a szakmai egység 

érzését és gyakorlatát, bővíteni az egyesületi tagok ismereteit, 

formálni a szakma és a faiparról kialakult közvéleményt, gon-

doskodni a tagok közös érdekképviseletéről.

I/2. Az Egyesület könyvvezetéséről, beszámolási köte-
lezettségéről
Az Egyesület könyvvezetésének módja, kettős könyvvezetés 

az általános szabályok szerint. Az Egyesület a 8/1996. (I. 24.) 

kormányrendelet alapján egyszerűsített éves beszámolót készít. 

A mérleg fordulónapja december 31., az éves beszámoló elké-

szítésének időpontja május 31. 

I./2.1. A teljesség elvének megfelelően azok a tételek, ame-

lyek a mérleg fordulónapja előtt még nem, de a beszámoló ké-

szítésének időpontja előtt ismertté váltak, aktív, illetve passzív 

időbeli elhatárolásként kerültek könyvelésre.

I./2.2. Az eszközök értékelése
Az Egyesület a befektetett és forgóeszközöket beszerzési költ-

ségen értékeli és tartja nyilván. A beszerzési költség az 1991. 

évi XVIII. Törvény 35. §-ban leírtakat tartalmazza.

I./2.3. Az eszközök értékcsökkenése
Az Egyesület a befektetett eszközök értékcsökkenését lineári-

san számolja el a mindenkori adótörvényben közzétett amor-

tizációs kulcsok alkalmazásával. Terv szerinti értékcsökkenést 

számolja el a befektetett eszközök fenti módon kiszámított 

értékcsökkenését évente. A 30 E Ft alatti egyedi beszerzési 

értékű tárgyi eszközök esetében azok használatba vételekor 

egy összegben számolja el a terv szerinti értékcsökkenést. 

Terven felüli értékcsökkenési leírásként kerül elszámolásra a 

befektetett eszközök értékének csökkenése, azok megrongáló-

dása, megsemmisülése esetén.

I./2.4. Az eszközök értékvesztése
Értékvesztést az Egyesület az 1991. évi XVIII. Törvény 39.§ 

szerint számol el.

I./2.5. Felújítás, karbantartás
Az Egyesület az állóeszközök felújításával kapcsolatos költsé-

geket, amennyiben azok nem eredményezik az állóeszköz élet-

tartamának növekedését, költségként számolja el. 
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I./3. Az Egyesület vagyoni helyzetének alakulása

Megnevezés 2005. 2006. 2007. 2008.

N y i t ó 

érték

Z á r ó 

érték

I./3.1. Vagyon megjelenési formája (Eszköz) (E Ft-ban)

Tárgyi eszközök 48 89 53 67

Befektetett eszközök 48 89 53 67

I./4. Vagyon eredete (Források)

I./4.1. Saját tőke (E Ft-ban)

Saját tőke 

záróállománya 1 123 906 1094 1829

Induló tőke 4 641 4 641 4 641 4 641

Tőkeváltozás 3 671 3 418 -3736 -2712

I./4.2. Kötelezettségek (E Ft-ban)

Hosszú lejáratú kötele-

zettségek záró állománya 0 0 0 0

Rövid lejáratú kötele-

zettségek záró állománya 0 0 265 704

I./4.3. Pénzeszközök (Ft-ban)

Záró állomány 224 484 840 000 1 587 000

Ebből

pénztárban 81 705 101 000 147 000

elszámolási betétszámlán 142 779 739 000 1 440 000

A pénzeszközök záró állománya a pénztárkönyvvel és a záró 

bankbizonylattal egyező.

I.4.4. Aktív időbeli elhatárolások (Ft-ban)

Az aktív időbeli elhatárolások között kerültek kimutatásra a 

mérleg fordulópontja előtt felmerült olyan kiadások, amelyek 

költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra 

számolhatók el.

Záró állomány 32 450 0 5

I./4.5. Passzív időbeli elhatárolások (Ft-ban)

Záró állomány 0 10 0



II. Költségvetési támogatás felhasználása

Egyesületünk költségvetési támogatásban részesült.

V. pont alatt részletezve.

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

I. pont alatt részletezve.

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása

Egyesületünk célszerinti juttatásban nem részesített senkit.

V. A kapott támogatások részletezése

Szakmai programok szervezésére,vásár 1 000 000 Ft

Alaptevékenység támogatása összesen:  279 000 Ft

Központi alapoktól kapott támogatás: 150 000 Ft

Egyesületünk javára felajánlott személyi 

Jövedelemadó 1%-nak összege: 129 000 Ft

VI. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyúj-

tott juttatások összege

A Faipari Tudományos Egyesület vezető tisztségviselői a ko-

rábban kialakult szokásoknak megfelelően 2008-ban sem ré-

szesültek anyagi vagy természetbeni juttatásban.

VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Egyesületünk az Alapszabályban rögzített céljai megvalósítása 

érdekében a munkába bevonja és aktivizálja a szakterület mér-

nökeit, műszaki dolgozóit. Elősegíti a tagok szakmai fejlődését, 

elsősorban szakmai ismeretterjesztő konferenciákkal, előadá-

sokkal, kiállításokkal. Közhasznú rendezvényeink, amelyeket 

önállóan, illetve társszervezeteikkel közösen rendeztünk meg:

VII. Faipari marketing konferencia –

LIGNO NOVUM szakvásár –

Faanyagvédelmi konferencia –

XVIII. Országos Faiparos Találkozó – IGNO LIGNO –

Küldöttközgyűlés –

Ünnepi közgyűlés –

Szaklap
A műszaki-tudományos eredmények publikálására, a szakmai 

kultúra terjesztésére, az egyesületi hírek, információk közlésére 

Egyesületünk negyedévente kiadta a FAIPAR c. szaklapot. 

Egyesületi tagjaink szakmai, tudományos és egyesületi elisme-

rése díjakat, kitüntetéseket adtunk át.

Az Országos Elnökség és a Vezetőség beszámolója a 
2008. évről
A nehézségek ellenére elmondhatjuk, hogy az egyesület célki-

tűzései megvalósultak.

Országos Elnökség

2008. évben két ülést tartott. Munkáját program szerint végezte.

Elfogadta az Egyesület éves költségvetését. –

Kidolgozta az éves programot. –

Értékelte a területi szervezetek munkáját. –

Döntött a kitüntetések odaítéléséről. –

A közgyűlésnek javaslatot tett az örökös tagokra. –

Vezetőség

Az elnökségi ülések között az Egyesület operatív kérdéseivel 

foglalkozott.

Hat alkalommal ülésezett. –

Elkészítette az Egyesület pénzügyi tervét. –

Összeállította az éves munkatervét. –

Közgyűlések és elnökségi ülések előkészítése, előterjeszté- –

sek kidolgozása.

Ligno Novumhoz kapcsolódó programok meghatározása,  –

lebonyolítása.

Közhasznúsági jelentés elkészítése. –

Az Országos Elnökség és a Vezetőség munkáját a törvényben 

és az egyesületi Alapszabályban foglalt előírások, valamint a 

közgyűlés a határozatainak megfelelően végezte.

           Horváth Tibor 

           Elnök
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I./5. Eredménykimutatás

Megnevezés 2005. 2006. Előző 

évi.

Tárgy-

évi

I./5.1. Az eredmény alakulása a tevékenység célja 
szerint (E Ft-ban)

Összes közhasznú 

tevékenység bevétele 3 206 2 999 1863 3937

Összes közhasznú 

tevékenység költsége 2 801 3 188 1582 3157

Vállalkozási tevékeny-

ség bevétele 360 360 360 360

Vállalkozási tevékeny-

ség költsége 512 489 452 405

Adózás előtti ered-

mény váll. -152 -129 -92 -45

Adófizetési kötelezettség -152 -129 0 0

Közhasznú tevékenység 

eredménye 405 189 281 780


