BEST Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010. évre
Az Egyesület a 2010. évi tevékenységéről az alábbi közhasznúsági jelentés keretében
számol be.
Közhasznúsági jelentés tartalma:
I. Szervezet bemutatása, közhasznú tevékenységéről szóló rövid beszámoló
II. Számviteli beszámoló

I. A szervezet bemutatása
1. Az Egyesület azonosító adatai
•

•

Az Egyesület neve: Európai Mérnökhallgatók Egyesülete Helyi Csoportja Közhasznú
Egyesület
Az Egyesület angol elnevezése: Board of European Students of Technology Local
Group
Az Egyesület rövid neve: BEST Közhasznú Egyesület

•
•
•

Az Egyesület székhelye: 2120 Dunakeszi, Erkel Ferenc utca 4.
Az Egyesület címe: 2120 Dunakeszi, Erkel Ferenc utca 4.
Az Egyesület internetes honlapja: http://www.best-budapest.hu

•

Az Egyesület adószáma: 18149636-1-13

•

2. Az Egyesület céljai:
A BEST Közhasznú Egyesület (a továbbiakban Csoport) a Board of European Students of
Technology elnevezésű nemzetközi szakmai diákszervezet tagszervezete. A Csoport
alapszabályában igazodik a nemzetközi szervezet alapszabályához.
A szervezet célja olyan tevékenységek és programok kidolgozása és megszervezése,
amelyek az európai mérnökhallgatók szakmai fejlődését támogatják, illetve segítségükkel
nyitottabbak lehetnek nemzetközi értelemben az által, hogy jobban megértik az európai
kultúrákat és megtanulnak nemzetközi környezetben együttműködni. Ennek alapján
tevékenységeit a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a kultúra, a
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és
a kapcsolódó szolgáltatások, valamint az európai integráció elősegítése terén fejti ki.
A Csoport az 1997. évi CLVI törvény 26.§ c./ pont 4. alpontjának megfelelően, nevelési és
oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési programokat (Nyári Egyetem Program), a
1997. évi CLVI törvény 26.§ c./ pont 18. alpontjának megfelelően a munkaerőpiacon
hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésére és ehhez
kapcsolódó szolgáltatásokat szervez.

3. Az egyesület jogállása

A Csoport közhasznú szolgáltatásaiból a tagokon kívül bárki részesülhet, amennyiben
pályázatát, jelentkezését a Közgyűlés vagy az Elnökség egyszerű többséggel elfogadja.
A Csoport non-profit szervezet. A Csoport gazdálkodása során elért eredményét nem osztja
fel, hanem elsődlegesen a szervezet cél szerinti tevékenységének ellátására fordítja. A
szervezet vállalkozási tevékenységet másodlagosan, közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
A Csoport közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független.
Pártnak vagy országgyűlési, illetve helyi önkormányzati választásokon képviselő jelöltet állító
szervezetnek, egyéni jelöltnek adományt, támogatást nem nyújt, továbbá párttól vagy
országgyűlési, illetve helyi önkormányzati választásokon képviselő jelöltet állító szervezettől,
egyéni jelölttől adományt, támogatást nem fogad el.

4. Az egyesület szervezete
•
•
•

Közgyűlés
Elnökség
Ellenőrző Bizottság

Közgyűlés:
A Csoport legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a Csoport összes rendes tagjából
(továbbiakban tag) áll, és a Csoportot érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés
határozatképes, ha azon a teljes jogú tagoknak legalább 2/3-a jelen van.
Elnökség:
Az Elnökség tagjai az Elnök, a Titkár, a Pénzügyes, a Vállalati kapcsolatokért felelős alelnök,
a Marketingért felelős alelnök, az Emberi erőforrásokért felelős alelnök és az IT-rendszerért
felelős alelnök.
Az Elnökség mandátuma egy évre szól (fordulónap augusztus 20.), rendkívüli tisztújítás
esetén a mandátum a mindenkori Elnökség mandátuma végéig tart. Elnökségi tag
lemondása vagy visszahívása esetén a rendkívüli Közgyűlést 30 napon belül össze kell
hívni.
Ellenőrző Bizottság:
Az Ellenőrző Bizottság három főből (elnök és két tag) áll, akiket a Közgyűlés választ meg. Az
Ellenőrző Bizottság feladata az éves költségvetés célszerű felhasználásának és a Csoport
szabályszerű pénz- és vagyonkezelésének, valamint az Alapszabály betartásának
ellenőrzése. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása egy évre szól.

5. Az Egyesület gazdálkodása:
Az Egyesület vagyonával a jelen Alapszabályban rögzített célok megvalósítása érdekében
az Alapszabály és a hatályos jogszabályok keretei között szabadon gazdálkodik.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A vállalkozása során elért eredményeit nem
osztja fel, azt kizárólag a jelen Alapszabályban foglalt célok elérése érdekében kifejtett
tevékenysége során használhatja fel.
Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékéről.

II. Számviteli beszámoló
A Pest Megyei Bíróság az Egyesületet 2010-ben 13.PK 60.006/2010/4 számú határozattal
közhasznú besorolású szervezetként vette nyilvántartásba.
Az Egyesület az Alapszabályban rögzített célok megvalósítása érdekében szükséges
előkészületeket 2010-ben megkezdte. A tényleges tevékenységét 2011-ben kezdi meg.
Emiatt pénzügyi mérleg a 2010-es évre nem készült.

