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Az MTA J-Nk-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület
2005. évi közhasznúsági beszámolója

a.) Számviteli beszámoló

A 2005. évi beszámoló mérlege (ezer Ft-ban)

Sorszám:
1.
3.
5.
9.
10.
11.
13.
15.
19.
21.
22.

Tétel megnevezése
A. Befektetett eszközök
II. Tárgyi eszközök
Forgóeszközök
IV Pénzeszközök
ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN
C. Saját tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből
F. Kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

Előző év

423
383
423
411
411

0
12
12

423

Tárgyév

26
16
26
14

380
-366

12
12
26

A 2005. évi beszámoló eredmenylevezetése (ezer Ft-ban)

Sorszám

1.
2.
3.
5.
6.
8.
10.
11.
12.
13.
18.
20.
21.
23.
31.
32.
39.
40.

Tétel megnevezése

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
I. Pénzügyileg rendezett bevételek
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
e) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
C Tényleges pénzbevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Ráfordításként érvénvesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
1. Köáiasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

Előző
év

0

0

0
0
0
0

Tárgyév

38
38
38

38
404
404

L -366
-366
-366
-366

b.) A költségvetési támogatás felhasználása
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MTA JNSZ Megyei Tudományos Egyesület 2005. évi beszámolója

Az egyesület 2005-ben nem részesült költségvetési támogatásban.
c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2005-ben nem volt pénzmozgás, így vagyonfelhasználás sem.
d.) Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás nem volt a 2005. évben.
e.) Helyi önkormányzattól kapott támogatás és annak felhasználása
A helyi önkormányzat idén nem nyújtott támogatást az egyesületnek.

f.) A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása
Egyesületünk vezető tisztségviselőit juttatásban nem részesítette.
g.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület
a 2005. évi munkájáról

Egyesületünk életében a 2005. év jelentős változást hozott. Miután az előző években
fokozatosan lecsökkent, majd megszűnt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
támogatása és már 2003-tól egyesületünk folyóiratát sem tudtuk megjelentetni, válságba került
a szervezetünk. Az akkori vezetőségnek a forrásteremtés sem sikerült, így maradt a tagság
önkéntes munkája. 2005. év őszén a régi vezetőség lemondott és új választására került sor. A
tagrevízió során 62 tag erősítette meg tagságát és tiszteletbeli tagnak választottuk a kisújszállási
származású dr. Szathmári István nyelvész professzort. A vezetőségválasztásnál szempontként
fogalmazódott meg, hogy a megye területi egységei, a különböző tudományágak és
intézmények képviselve legyenek és ugyanakkor a tudományban és a tudományos
ismeretterjesztésben élenjárók példája emelje az egyesület elfogadását a megyében és az MTA-
nál, illetve a DAB-ban. Egyesületünk ugyanis az MTA által nyilvántartott területi egység,
amely civil alapokon működik és hivatott összefogni Jász-Nagykun-Szolnok Megye
tudományos kutatóit és tudománypártolóit. Ilyen módon a Debreceni Akadémiai Bizottság
vezetőségének is tagja a mindenkori elnök. Ezzel egyidőben az Egyesület közgyűlése az
alapszabályban is módosításokat fogadott el, amely az alaptevékenység kibővítését,
névmódosítást is magába foglalt. A tagság továbbra is kitart és ragaszkodik a megye egyetlen
tudományos ismeretterjesztő folyóiratának, a Jászkunság folyóiratnak a megjelentetéséhez. Az
alapszabály módosítása ezentúl a tevékenység bővítése révén nagyobb teret ad a szervezet
közhasznú feladatainak vállalásában, amely a társadalmi hatását is fokozza. Ugyanakkor
alapelvként fogalmazódott meg, hogy szükség van a forrásteremtés lehetőségeinek
kibővítésére. A tagok az alapszabályban rögzítetteknek megfelelően változatlanul és töretlenül
részt vettek a megye tudományos életében. Egész évben rendszeresen tartottak előadásokat a
megyeszékhelyen és a többi településen is. Különösen kiemelkedő volt az aktív részvétel a
Tudomány napja megyei rendezvényein. Tagjaink közül előadást tartott: dr. Nemes András, dr.
Bathó Edit, dr. Habil. Őrsi Julianna, dr. Csíkos Mihály, dr. Kálovics Mária, dr. Fülöp Tamás, dr.
Vadász István, prof. Szabó László, dr. Botka János, dr. Kertész Róbert, dr. Füvessy Anikó, dr.
Bagi Gábor, Túri Zoltán.

Tagjaink és a vezetőség is önkéntesen végezte egyesületi munkáját.
Szolnok, 2006. május 25.

dr. habil Orsi Julianna
egyesületi elnök
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