Közlemény
a

Szövetkezeti Kutatási Alapítvány 2010. évi
közhasznú tevékenységéről

A beszámolási időszakban az Alapítvány közhasznú tevékenysége, az ehhez kapcsolódó vagyoni
helyzet, a kiadások és a bevételek a következők szerint alakultak a 2010. évben:
1. az egyszerűsített mérlegben és eredmény-levezetésben
31.-i állapota szerint:
Mérleg
ingatlan értéke
értékpapír és bankszámla egyenlege
Eszközök összesen:
induló tőke
tőkeváltozás
tárgyévi eredmény
Források összesen:
Eredmény-kimutatás:
bevételek
kiadások
Tárgyévi eredmény:

szereplő adatok az év december

e. Ft.
28.552
73.521
101.073
9.900
93.074
-1.901
101.073
4.699
6.600
- 1.901

Az év során (2010-ben) elszámolt kamatbevétel: 4.415.353 Ft. volt. A kamatbevétel a
kamatláb korábbi időszakban állandósult ismert csökkenése, illetve ingadozása miatt a tárgyévben is
(az elmúlt évhez viszonyítva) alacsonyabb szinten alakult. A csökkenéshez a befektetett pénztőke
némi apadása is hozzájárult. A kamatbevételben történt kiesést a költségek visszafogásával sikerült
ellensúlyozni,. A tapasztalatok arra utalnak, hogy reális tervezés, feszes költséggazdálkodás folyt a
beszámolási időszakban;
2. az Alapítvány anyagi forrásai az Alapító Okiratában az Alapítók által lefektetett célok
megvalósítására kerültek igénybevételre. A vagyon felhasználásával kapcsolatos alaphatározatból
kiindulva a Kuratórium 2010. április 23.-ai rendes ülésén döntött az évi, illetve a távlatos
gyakorlatról. Ennek lényege: az Alapítvány vagyonának hozadékát leginkább az alaptevékenysége
szerinti működésre fordíthatja. Amennyiben ez a forrás nem fedezi az alapvető működés költségét,
úgy a Kuratórium külön döntése alapján a hiány az alaptőkéből kerül kiegyenlítésre. Az
alaptevékenység körébe tartozik: a könyvtár és dokumentációs-tár fenntartása, a kölcsönzések
végzése, a kutatás, a kutatásszervezés, a szakértői tevékenység, s az ezekhez illeszkedő személyi és
tárgyi feltételek anyagi megalapozása;
3. a vagyon szerkezetében: az ingatlan és a pénztőke egymáshoz viszonyított arányában
átrendeződés történt, együttes összegük (a külső bevételek csökkenése ellenére is) csak szerény
mértékben apadt;
4. az alaptevékenység: a könyvtári és dokumentációs szolgálat, a kutatásszervező és a
szakértői munka jól szolgálta a szövetkezés iránt érdeklődők összetett körét. A könyvtár a hazai
gyakorlatban egyedülállóan ad szellemi otthont és különféle támogatást a szövetkezeti elméleti

és gyakorlati kérdésekkel foglalkozó kutatók, oktatók, a tanuló ifjúság, illetve az. un. a civilek
számára. E munka továbbfejlesztésének fékezője a megfelelő személyi és anyagi feltétel hiánya. A
lehetőségek a jövőben is korlátozottak maradnak, ezért fontos, hogy az eddigi gyakorlat töretlen
maradjon, ha lehet javuljon.
5. a könyvtári szolgáltatást leginkább kutatók, oktatók, diákok, doktoranduszok, elméleti és
gyakorlati szakemberek, a civil szféra képviselői veszik igénybe; a könyvtár egy része számítógépre
került, a továbblépés pénz kérdése; általában sok a pályázati kiírás, szövetkezeti azonban alig, vagy
semmi, a téma leértékelődése áll a jelenség mögött. Az eddig hiányzó honlap létesítése megtörtént,
85 oldalnyi taralom került feltöltésre, ennek további bővítése folyamatos feladat marad. A Weblap
címe: www.szovetkezetikutato.hu A Honlapon történő párbeszéd folytatása céljából bővítettük email
elérhetőségünket,
az
eddigi
(kutatointezet@coop.hu)
mellett
fekete.jozsef@szovetkezetikutato.hu elérhetőséget is teremtettük.
6. a „Szövetkezés” c. tudományos és tájékoztató folyóirat XXX. évfolyamának 2009/1-2-es
összevont számában közölt szakcikkek segítették a szövetkezeti mozgalom aktuális kérdéseinek
tisztázását, helyesen orientálták a gyakorlatot, kezdeményező szerepet töltöttek be az érdekelt
irányító állami szervek felé azzal, hogy a jelenen túl a jövő felé forduljon a figyelem. Az írások a
szerzők hitelességével is párosultak. Mindez együtt kiemelt érdeklődést váltott ki.
Az orgánum az Intézet munkálkodásának fontos részét képezi, általa (a tudomány „nyelvén”)
párbeszéd bontakozhat ki a szövetkezeti mozgalom és a társadalom (az állam) érdekelt tényezőivel.
A folyóirat olyan funkciót tölt be, amelyre ma nincs más vállalkozó, hiteles szereplője a
szövetkezeti ügy képviseletének. Az Alapítvány továbbra is elkötelezi magát a folyóirat
megjelentetése mögött, a jövőben is biztosítja a szükséges anyagi feltételeket.
7. A tárgyév elején befejeződött „A szövetkezetek szabályozása Magyarországon (18752008) c. könyv kiadásával kapcsolatos munka. A hazai szövetkezeti szabályozás 133 éven át
folytatott gyakorlatának összefoglalása figyelemre méltó teljesítmény a szövetkezeti
szakirodalomban. A speciális szövetkezeti szabályozást tárgyaló könyv megismerésére nemcsak a
témában beavatott szakmai körök (kutatók, jogászok, oktatók, stb.) részéről történt nem várt
érdeklődés, hanem az állami intézmények és az irányító hatóságok is felfigyeltek a terjedelmes
produkcióra. Az elmúlt három évben egyéb szellemi produkciók mellett két könyv (…. „ az
áfészektől a coop-rendszerig”… 510 old.; „ a szövetkezetek szabályozása” 600 old.) jelent meg.
8. az Alapítvány a hazai szövetkezeti mozgalomban egyedülálló szerepkört tölt be,
önállóságát, függetlenségét, legitimációját megtartotta, tevékenységével a beszámolási időben is a
közös szövetkezeti ügyet szolgálta. A rendelkezésre álló keretek és anyagi lehetőségek között a
tudomány nyelvén képviselte a szövetkezők érdekét. A közeg, amelyben hatni próbált legjobb
esetben közömbös maradt, a szövetkezők köre erőteljesen megcsappant, elbizonytalanodott.
Ezekből adódtak az Alapítvány időszerű teendői a 2010. évben. Az adott körülmények között az
említett aktivitás felértékelődött. Fokozódott tevékenysége elsősorban az országos szövetkezeti
szövetségekkel, az érdekelt felsőfokú intézményekkel, csökkent az állami irányító hatóságokkal az
együttműködése. A kapcsolatfenntartás, mint eszköz, a jövőben is kiemelt figyelembe részesül az
Alapítvány keretei között.
9. Az Alapítvány az év során is eleget tett törvényes kötelezettségének, a közhasznúsági
követelmények szellemében dolgozott, javultak a működés körülményei, noha e téren jelentős
elmaradások is tapasztalhatók, elsősorban a könyvtár állagának megóvásában, s az
eszközfejlesztésben.

Forrás: Szövetkezeti Kutatási Alapítvány Kuratóriumának Irattára. 2011

