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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2011. ÉVRŐL
Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19.§-ában szabályozott
beszámolási szabályok alapján.
A Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség (továbbiakban: Szövetség)
gazdálkodását a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992.
(VII.23.) kormányrendelet, míg a beszámoló készítését
· a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint
· a
289/2002.(XII.23.)
kormányrendelettel
módosított
224/2000.
(XII.19.)
kormányrendelet ’’a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló
készítési és könyvvezetési sajátosságairól’’ szabályozza.
A Szövetség a számviteli politikájában rögzítettek alapján 2011. évben a 224/2000.
kormányrendeletben meghatározottak szerint kettős könyvvitellel alátámasztott beszámolót
készít, amelynek részei:
1. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves
beszámolójának mérlege
2. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves
beszámolójának eredménykimutatása

I.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (MELLÉKELVE)
Eredménykimutatás főbb adatai:
Közhasznú tevékenység

Bevétele
Ráfordítása
Eredménye

9 077 EFT
13 164 EFT
-4 087 EFT

A Szövetség 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
A Szövetség közhasznú tevékenysége keretében az épületgépészeti szakterület
fejlődését elősegítendő tájékoztatások, tudományos és szakmai konferenciák,
oktatás, szakmai bemutatók szervezése; elsősorban K+F szakértői munkák
elkészítése; a szakma érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteinek összefogása,
képviseletének koordinálása a meghatározó.

II.

VAGYON FELHASZNÁLÁSA
A Szövetség a működését 1998. szeptember 29.-én kezdte, induló tőke nélkül.
Működése során a cél szerinti alaptevékenységéből származó eredményei alapján
2008. év végére 4 744 EFT eredménytartalékot (tőkeváltozást) sikerült felhalmoznia.
2009. évben közhasznú besorolást nyert, 2010. december 31-ig a közhasznú
tevékenységéből származó eredményeivel együtt 7 645 EFT eredménytartalékkal
(tőkeváltozással) zárta az évet.
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2011. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, a közhasznú tevékenységből
4087 EFT negatív eredménytért el, így a 2011.december 31-i Saját tőke 3 558 EFT.

III.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
2010. évben a szövetség központi költségvetési támogatásban nem részesült.

IV.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

V.

KAPOTT TÁMOGATÁSOK
A magánszemélyek által a személyi jövedelemadójuk
támogatásból a Szövetség 2011. évben 169 EFT-tal részesült.

1%-ból

felajánlott

Jogi személyek 250 EFT-tal támogatták közhasznú céljainak megvalósítását.

VI.

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
Rendszeres juttatásban a vezető tisztségviselők nem részesültek, részükre kizárólag
az igazolt belföldi kiküldetési költségeik kerültek megtérítésre.

VII.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA
A Szövetség, mint közhasznú szervezet politikamentesen, alapszabályában
meghatározott cél szerinti tevékenysége keretében szoros szakmai kapcsolatokra
törekszik az államigazgatási szervekkel, hazai és nemzetközi társszervezetekkel. A
Szövetség folyamatos együttműködést alakított ki a Mérnöki Kamarával, a
Hungexpoval, tagjai vagyunk az Építőipari Mesterdíj Alapítványnak, részt veszünk a
Hungarotherm Nagydíj Bizottságban, aktív részvevői vagyunk a Gázipari Műszaki
Szakbizottságnak, valamint a Kéményseprő Közszolgáltatási Törvény előkészítő
bizottságának. Elnökségünk tagjai rendszeresen részt vesznek a budapesti, pécsi és
a debreceni műszaki egyetem épületgépész hallgatóinak államvizsga bizottságaiban.
Az Alapszabály szerinti közhasznú tevékenység keretében 2011-ben végzett
feladataink közül kiemelést érdemelnek az alábbi nagyrendezvények:
2011. február 24-25.
2011. április 5-10.
2011. június 3.
2011. június 15-17.
2011. október 13-14.
2011. december 2.

Pollack Expo Pécs
Hungarotherm Kiállítás (Hungexpo)
Építők Napja rendezvény
43. Nemzetközi Gázkonferencia
Debreceni Épgép., Gép. és Épip. Szakmai Napok
Magyar Épületgépészek Napja

A felsorolt nagyrendezvényeken kívül rengeteg szakmai program (előadások,
ankétok, kisebb konferenciák, kerekasztal beszélgetések stb.) is kiegészítették a
központi programokat. Ezeken a rendezvényeken tagjaink nagy aktivitással vettek
részt.
Budapest, 2012. március 28.

Matuz Géza
Elnök
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