Tájékoztató
a Szövetkezeti Kutatási Alapítvány
20011. évi közhasznú tevékenységéről
A Szövetkezeti Kutatási Alapítvány ( továbbiakban:Alapítvány)
közhasznú tevékenységének alapjául szolgáló vagyoni helyzete, a
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kiadás és bevétel az
egyszerűsített gazdasági mérlege és eredmény-kimutatása szerint
2011. december 31.-i forduló nappal az alábbiak szerint alakult:
Mérleg

e. Ft

Ingatlan nettó értéke
Értékpapír és bankszámla egyenlege
Eszközök összesen
Induló tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény
Források összesen

26.962
69.404
96.366
9.900
89.610
-3.144
96.366

Eredmény-kimutatás

e. Ft

Bevételek
Kiadások
Tárgyévi eredmény

4.773
7.917
-3.144

Elszámolt kamatbevétel 2011-ben

4.766

Az Alapítvány vagyonának teljes hozadékát, a közhasznú
tevékenységének
szélesedése és
fokozódása következében
törzsvagyonának szükséges részét is egyedüli alaptevékenysége
költségeinek fedezésére fordítja. 1990- től (létrejöttétől) mind a mai
napig, többek között a beszámolási évre vonatkozóan is ez a helyzet, s
ez
a gyakorlat érvényesül. Alaptevékenysége: könyvtár és
dokumentációs szolgáltatásban, folyóirat és könyvkiadásban
szaktanácsadásban, tájékoztatásban, oktatásban testesül meg. Az év
során is folyamatos volt a könyvek kölcsönzése, a dokumentációk
cseréje. Lehetőséget nyújtottunk konzultációkra,
tematikus
csomagokat adtunk, tématerveket, koncepciókat, javaslatokat
véleményeztünk.
Az effajta közhasznú munkálkodás alapvető
feladataink közé tartozott, a jelzett szolgáltatásokra a hazai viszonyok
között csak az Intézet képes.
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Az általa fenntartott Honlap is ezeket a célokat szolgálta. A
beszámolási időszakban
ismertettük a szövetkezeti kutatások
témaköreit, az elmúlt 30 évben történt publikációk, a szövetkezeti
tudástár (könyvek) jegyzékét, valamint a szövetkezeti szabályozás
136 éves történetét. Megjelentettük a közlésre küldött számos
tudományos értékű, s egyéb időszerű közleményeket. Minden
szolgáltatás térítésmentes. E tekintetben a hazai viszonyok között a
szövetkezésben egyedül álló szerepkört tölt be, hasonló feladat
végzésére egyetlen magyar szervezet sem vállalkozik. A 7622
szövetkezeti szervezet és a hozzájuk kapcsolódó 1,8 millió fő körében
szellemi központnak számit. Tudományos és tájékoztató folyóiratát (a
„Szövetkezés”-t) valamennyi országos és megyei könyvtárnak, az
érdekelt
intézményeknek,
egyetemek,
főiskoláknak,
stb.)
szövetkezeteknek és szövetkezeti szervezeteknek megküldtük:
1. A beszámolási időszak kezdetén fejeztük be a „Szövetkezés” c.
folyóiratunk jubileumi (30. évi) lapszámának (172 old) tartalmi,
szerkesztési, nyomdai és terjesztői munkálatait.. A három évtized
alatt megjelent kiadványok áttekintése, lényegük monografikus
megjelenítése kivételes feladatnak bizonyult. A kiadványban közölt
tartalommal, a legjobb hagyományok felelevenítésével, a korabeli
hibák, tévutak bemutatásával (a tudomány eszköztárán belül) tükröt
tartottunk a gyakorlat elé, az új viszonyok közötti önszerveződés
bátorítására. a szövetkezésben érdekelt felek egymás iránti
közeledésének felismerésére a magunk eszközeivel, lehetőségeink
keretei között megtettük az alapozó (kezdő) lépést.
A vállalkozás irányultságát egyértelműen fejezte ki a benne
közölt írások vezércíme: „A hazai szövetkezetek rögös útja máig,
hogyan tovább holnap? Azt tapasztaltuk, hogy amit egy gyakorlat
orientált tudományos okfejtés (vizionálás) elérhet, az megtörtént. A
hazai és a külföldi visszajelzések (Honlap) honorálták a befektetett
munkát. A kiadvány térítésmentesen tevékenykedő szerzők írják,
szerkesztik. A technikai költségekre több, mint 500 ezer Ft.-ot
fordítottunk.
2. A 30 éves jubileumi lapszám megjelenését követően mind
inkább megerősödött a helyi, az ágazati, a szövetkezeti rendszer, a
velük
kapcsolatos
állami
szerepvállalás,
a
partnerség
összehangolódásának tudományos eszközökkel történő támogatása, új
jogi szabályozás igénye merült fel. Az év hátralévő részében
„Kihívások és válaszok a hazai szövetkezeti rendszerben”(Kutatási
háttéranyag a szövetkezeti jogalkotáshoz) (88 old.) keretében olyan
kiadvány került kidolgozásra, amelyből a szövetkezeti közösségek, a
felelős állami szervek szükségleteik szerint emelhetnek ki cselekvési
változatokat. A tanulmányban gondolati egység és rendszerszemlélet
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érvényesül. A kiadvány 850 példányban került közzétételre, a
nonprofit feltételek között készült anyag 600 ezer Ft. technikai jellegű
ráfordítást igényelt
3. Az év során a szövetkezeti törvénykezés előkészítésének
különböző fázisaiba vettünk részt. A közreműködésünk főbb fázisai az
alábbiak voltak:
a.) a Ptk. szövetkezetekkel kapcsolatos valamennyi szakaszába,
véleményezésébe bekapcsolódtunk, konzultációk,
viták, írásos
vélekedések formájában képviseltük a valódi szövetkezeti érdekeket, a
kívánatos szabályozás megszületését;
b.) az új magyar szövetkezeti rendszer c. (törvénykezést
alapozó) tanulmány elkészítésében
több, mint 30 oldal
rendszerfejlesztési résztanulmány megírásával kapcsolódtunk be;
c.) a kiadás előtt álló új Ptk és a tervezet új szövetkezeti törvény
formálása érdekében a KIM felé eljuttattuk javaslatunkat (8 old) a
törvénykönyv
szövetkezetekről
szóló
negyedik
részéhez.
Kezdeményezéseink elsősorban a szabályozás azon elemeire
irányultak, amelyek a stabilitást, a vagyon védelmét és együtttartását,
a tagi érdekeket, a fejlődő és a vonzó képesség fokozását, stb.
szolgálják.
d.) az általunk készített (fentebb már említett) tanulmány
általános alapvetéseiben és konkrét javaslatok megtételével kezdettől
fogva, mindmáig
a szövetkezeti jogalkotás tekintetében is
forrásanyagnak számit.
4. A szövetkezeti jogalkotásban való aktív részvételünk,
alapvető szolgáltatási feladataink ellátása (könyvtár, konzultációk,
szakértői munka, intézmény- illetve, kapcsolat fenntartása és tovább
építése mellett az év hátralévő időszakában a „Szövetkezés” c.
folyóiratunk 2012. évi lapszámának
előkészítése, szerkesztése
képezte fő feladatunkat. Közlésre 15 szerzőtől több, mint 200 oldal
terjedelmű szakcikk érkezett be hozzánk. A kiadásra és terjesztésre ez
évben kerül sor

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság együttes ülése keretében
megtárgyalta az Alapítvány 2011 évi működéséről, gazdálkodásáról,
illetve a feladataival, költségvetésével kapcsolatos előterjesztéseket.
A testület megállapította, hogy a tudomány keretei között a
szövetkezés, a szövetkezetek újjászerveződésének, a szövetkezetek és
az állami szervek együttműködésének támogatása az Alapítvány
kiemelt feladata volt az év során A szakértői közreműködés
feltétlenül szükségesnek mutatkozott, ennek része volt széleskörű
tájékoztatás, a kezdeményezés és a szövetkezésben érintett és érdekelt
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legkülönbözőbb szervezetek és szervek partneri kapcsolatainak
javításához való tudományos eszközökkel történő hozzájárulás.
A rendelkezésére álló tudományos eszközök, a szakértői
munka segítségével és a kínálkozó lehetőségek keretei között az
év során az Alapítvány közreműködött abban, hogy a szövetkezetek
megtarthassák szövetkezeti jellegüket, a szövetkezeti értékek és elvek
szerint működhessenek, kereteik között a foglalkoztatás, s az egyéb
közhasznú tevékenységük szélesedjen, számbeli gyarapodásuk a
társadalmi, gazdasági szükségletekkel összhangban bővüljön.
Az Alapítvány 2011 . évi közhasznú tevékenységéről szóló
előterjesztést a Kuratórium megtárgyalta, azzal egyetértett, felkérte
az Alapítvány törvényes képviselőjét annak közzétételére.
Budapest, 2012. május 29

Szövetkezeti Kutatási Alapítvány
Kuratóriuma

