Közhasznúsági jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2010. évi
tevékenységéről
A Fővárosi Bíróság a Magyar Elektrotechnikai Egyesületet 1989-ben, 390. nyilvántartási
sorszámon 13. Pk. 60.421/1989/11. számú végzéssel, mint társadalmi szervezetet vette
nyilvántartásba, majd a 2000. január 20-án kelt végzésével közhasznú szervezetté
nyilvánította. A MEE az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásainak, valamint alapszabálya és belső
szabályzatai figyelembevételével végzi tevékenységét. Gazdálkodásunkat a számvitelről
szóló újra kodifikált és többször módosított 2000. évi C. törvény és a 114/1992 és a
224/2000 (XII.19.) sz. Korm. rendeletek szabályozzák.
Egyesületünk a hivatkozott rendeletek és a számviteli politikájában meghatározott
beszámoló készítés rendje alapján állítja össze a kettős könyvvitelt vezető egyéb
szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét, valamint eredmény
kimutatását.
1. Számviteli beszámoló
Egyesületünk tevékenységét a hatályos alapszabálya, szervezeti és működési
szabályzata, ügyrendjei, gazdálkodási szabályzatai alapján végzi a mindenkori érvényes
jogszabályok szerint a GB (Gazdasági Bizottság) javaslatai és az EB (Ellenőrző
Bizottság) felügyelete mellett. A MEE 2010. évi beszámolója a közhasznú egyszerűsített
éves beszámoló mérlege, eredmény-kimutatása, valamint tájékoztató adataiból áll.
2. Költségvetési támogatás:
2010.évben az egyesület költségvetési forrásból támogatásban nem részesült.
3. Vagyon felhasználása
2010. január 1-én Egyesületünk mérleg szerinti saját tőkéje 250 617 eFt. Összetétele:
Induló tőke 13.986 eFt; Tőkeváltozás (eredménytartalék) „megalakulástól” 1992.01.01től 2009.12.31.-ig 236 631 eFt, amelynek összetétele: a cél szerinti majd a közhasznú
tevékenységek eredménye: 248 278 eFt, vállalkozási tevékenységek eredménye : -11
647. eFt. 2010. évi gazdálkodási eredmény: közhasznú tevékenységből 1 361 eFt,
vállalkozási tevékenységet 2010. évben sem folytatott, így összevontan is 1 361 eFt .
Ennek megfelelően 2010. 12.31.-én a saját tőke állománya 251 978 eFt.
4. Célszerinti juttatás
Az egyesület célja szerinti tevékenysége keretében 2010. évben:
• a tagság körében ingyenesen nyújtotta az Elektrotechnika c. szakmai folyóiratot,
• fejlesztette honlapját és tagnyilvántartó rendszerét a szakma és a tagság hiteles
információ szolgáltatása érdekében,
• az egyesületi szakosztályok/társaságok és szervezetek által a tagság számára
ingyenesen szervezett rendezvényeket, előadásokat, vitadélutánokat egyéb szakmai
összejöveteleket, MUBI üléseket stb.
• Adott pénzbeli és/vagy nem pénzbeli támogatások:
o Energetikai Szakkollégium Egyesület 300 eFt
o Nyugdíjas Villamos Szakemberek Alapítványa részére adott támogatást 164
eFt összegben;
o Universitas –Győr Non profit Kft 50 eFt
o GAMF Alapítvány 20 eFt;
o MTESZ Baranya m. és Békés m. Szervezete részére 195 eFt;
o Árvíz károsultak megsegítése 800 eFt
5. Egyéb kapott támogatás
• Az adózók SZJA 1 %-os felajánlásaiból 300 eFt, működési támogatásra, szakmai
tapasztalatcserékre.
• Jogi személyek támogató adományai: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 5 950 eFt;
EDF DÉMÁSZ Zrt. 1 000 eFt; MVM Zrt. 2 000 eFt; Elektrotechnikai Alapítvány 975
eFt; Magyar Energetikai Társaság 91 eFt;

6. Pályázati bevételek
• NCA működési pályázatra 727 eFt (2010.01.01.-2010.05.31. között felhasználható 277
eFt; 2010.06.01.-2010.12.31. között felhasználható 450 eFt),
• NCA Civil szervezetek bemutatkozására szolgáló MEE kiadvány pályázat 615 eFt
• OMMF (Laikusok villamos baleseteinek elkerülésére szolgáló ismertető anyag,
valamint a villamos felhasználói berendezések biztonsági szabályozása 8 200 eFt)
7. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Rendszeres juttatásban a vezető tisztségviselők nem részesültek, részükre igazolt
belföldi kiküldetési költségeik kerültek megtérítésre.
8. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
2010. évi közhasznú tevékenységünket elsősorban továbbra is a szakmai kultúra
terjesztése, az iparági eredmények ismertetése, ismeretterjesztése, továbbá oktatás,
szakmai tanácsadás, részvétel az energetika alakításában, az elektrotechnika
népszerűsítése tevékenységek tették ki.
Az Elektrotechnika folyóiratot és mellékletét továbbra is eljuttattuk tagjainknak, oktatási-,
és egyéb intézményekbe, társszervezetekhez annak érdekében, hogy rendszeres
információt biztosítsunk számukra. Honlapunkat és tagnyilvántartó rendszerünket
folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy elektronikusan is minél szélesebb
körben és minél gyorsabban ismertethessük a szakmával foglalkozókkal, az iránta
érdeklődőkkel és tagságunkkal az iparágban történt legfontosabb eseményeket és
eredményeket.
A szakmai továbbképzések színvonalának biztosítása érdekében MSZ EN ISO
9001:2009 minőségirányítási rendszert működtetünk. A Felnőttképzési Akkreditáló
Testület által 2004. március 24. óta akkreditált intézményként működünk, az NSZFI által
vizsgaszervezésére feljogosított intézményként 11 OKJ szakma vizsgáztatását
biztosítjuk az egyéb tanfolyami oktatásokon túlmenően. Továbbra is kiemelten kezeltük
a nem bevételes szakmai tájékoztató jellegű rendezvényeket, munkabizottsági üléseket,
melyen a MEE tagokon túl számos más érdeklődő is részt vett. A Magyar
Elektrotechnikai Egyesület alapításának 110. évfordulója alkalmából „Szakmai civil
szervezetek szerepvállalása az energetikában” címmel ünnepi konferenciát tartottunk a
Magyar Tudományos Akadémián. Az állami befizetési kötelezettségeinknek határidőre
eleget tettünk.
9. Könyvvizsgálói záradék kivonata:
A könyvvizsgálat során a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2010. évi éves
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az
érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam. A
könyvvizsgálat során elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a
beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli alapelvek szerint
készítették el. Véleményem szerint a beszámoló a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
2010.XII.31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzetéről megbízható és
valós képet ad. A közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban
van.
Budapest, 2011. április 13.
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