Ellenőrző Bizottság jelentése
a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Közgyűlésének,
az Egyesület 2019. évi működéséről és gazdálkodásáról
Az Egyesület, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. előírásai alapján felülvizsgált
és módosított - a Fővárosi Törvényszék által 2016. augusztus 3-án kelt, 13.Pk.60.426/0989/36
számú végzésével jóváhagyott - Alapszabály szerint működik. Ezt az Alapszabályt az
egyesület székhelyének változása (Székhelye: 1135 Budapest, Tahi u. 53-59.), és az
elnökséget érintő tisztújítás miatt a 2017. április 27-i közgyűlés módosította. A módosított
Alapszabályt a Fővárosi Törvényszék elfogadta és április 27-i hatállyal bejegyezte (Bejegyző
határozat száma: 13.Pk.60424/1989/1).
Az egyesület a szakmai érdekképviseleti tevékenységét a Ptk. 2013. évi. V. törvény, a Civil
szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásai, valamint az egyéb szervezetek
beszámoló készítéséről szóló 224/2000.(XII.19.) kormányrendelet előírásai szerint végezte és
végzi.
„A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és
közhasznossági melléklet” -et az egyesület a PK-542 nyomtatványon nyújtja be.
Az egyesület az alaptevékenysége mellett - közhasznú tevékenységnek számító, a szakmai
ismeretterjesztés, valamint a tudományos eredmények közreadásának szándékával megjelenő
szaklapok (Magyar Grafika, Papíripar) kiadásában szereplő hirdetések miatt - vállalkozási
tevékenységet is folytat. Ezt a Számviteli törvény előírásai miatt vállalkozási tevékenységként
kezeli.
Célszerinti tevékenysége során figyelemmel van a 2014. évi LXXVI. innovációs törvényben
megfogalmazottakra. Így feladatának tekinti, hogy a szakmai közössége számára szervezett
konferenciákon, szimpóziumokon és szakmai kiállításokon, a nyomda és papíripar területén
jelentkező fejlesztések, legújabb elérhető technikák megismerhetőek, a hazai és külföldi
szakmai tanulmányutak szervezése által megtekinthetőek legyenek.
A fentiek alapján az egyesület a bevételeit és ráfordításait „Alaptevékenység” és
„Vállalkozási tevékenység” szerinti részletezésben elkülönítetten tartja nyílván. A költségek
költség nemenként és költség helyenként is kimutathatóak, az alkalmazott munkaszámos
megoldás alapján minden szakmai tevékenység külön-külön értékelhető, az eredményesség
megállapítható.
A 2019-es gazdasági évben az egyesület ügyvezetése és elnöksége a 2019.05.08-án megtartott
közgyűlésen elfogadott éves terv alapján végezte munkáját.
Az évi hat alkalommal megtartott elnökségi üléseken állandó napirendként szerepelt a már
megvalósult programok értékelése, a tervezett szakmai konferenciák, kiállítások, szakmai
utak előkészítése és megrendezése.
Az elnökség rendszeresen kapott tájékoztatást a költségeknek az éves tervhez viszonyított
alakulásáról, továbbá az elnökségi üléseket követő három hónap likviditásának várható
alakulásáról. Az ülésekről minden alkalommal – a feladatokat és határozatokat is tartalmazó jegyzőkönyv készült, eljuttatva azt az elnökség, az ügyvezetés és az ellenőrző bizottság
tagjaihoz.
Az egyesület alaptevékenységének céljaiként megvalósított kiállítás (PPDexpo),
szimpóziumok, konferenciák közül az alábbi rendezvények voltak nagyobb jelentőségűek: a
rendezvényekre 304 fő regisztrált, melyek közül is kiemelkedik a Flexo szimpózium(140 fő)
konferencia Mezőkövesd/üzemlátogatás Eger-Füzesabony helyszínekkel valamint Nyomdász
Vándorgyűlés Szentgotthárdon, összekötve Zalalövői Elanders Kft. (113 fő) megtekintésével,
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A Papíripari Szakosztály – a 10 évvel ez előtti papíripari beruházás jubileuma alkalmából
nemzetközi szakmai konferenciát tartott a Hamburger Hungária Kft pénzügyi támogatásával
és a Vajda Papír (Dunaföldvár) megtekintésével
2019-ben az egyesület a negyedik alkalommal rendezte meg – 3.245 nm alapterületen - a
PPDexpo/SignExpo kiállítást a BOK csarnokban. A 95 kiállító, a három napos rendezvény
alatt 3.800 szakmai résztvevőt vonzott, lehetőséget adva az előzetesen regisztráló szakmai
látogatóknak és a diákoknak az ingyenes belépésre. A kiállítással egy időben szakmai
előadások, programok is zajlottak.
A Restaurátor Szakosztály negyedévente tartja szakmai programjait, amely a papírrestaurálás
területén az egyetlen nyilvános fórum az országban. E mellett múzeumi, levéltári látogatások
is színesítik programjaikat, betekintést engedve a nyilvánosság számára kevésbé ismert belső
részlegek megtekintésére.
A fentieken túl az egyesület számos kisebb rendezvényt szervezett, valamint az egyesület
tisztségviselői és ügyvezetője képviselték az egyesületet a szakmai partner szervezeteknél
(NYPSZ, CSAOSZ, NYDSZ). A kiegészítő melléklet és a PK-542 jelentés ezekre részletesen
kitér.
A „Magyar Grafika” szaklap 2019-ben is hat alkalommal jelent meg. A nyomtatásban és
digitális formában (mgonline) is hozzáférhető tartalom az egyesületi tagokon és előfizetőkön
kívül eljut a szakmai oktatási intézményekbe, múzeumokba, könyvtárakba is.
A „Papíripar” szaklap 2019-ben is két-két összevont számban számolt be a csomagolóanyag
gyártók legújabb fejlesztéseiről, a papíripar területén történő eseményekről.
Az ügyvezető és gazdasági vezető elkészítette a 2019. évi mérleget, az eredmény kimutatást
továbbá a PK-542 számú közhasznúsági melléklet alapját is képező kiegészítő mellékletet,
melyet az elnökség 2020. március 25-i ülésén elfogadott, a közgyűlés elé való terjesztésre
és jóváhagyásra javasolt.
Az egyesület alaptevékenységének bevételeit a tagdíjak és az SZJA 1% felajánlása mellett a
nyomdaiparhoz és a papíriparhoz kötődő szakmai szimpóziumok, kiállítások, tanulmányutak,
továbbképzések, tanfolyamok szervezése jelentik, mely szerint a 2019. évi alap és közhasznú
tevékenység bevétele 43.945 eFt volt.
A vállalkozási tevékenység bevétele 11.542 eFt.
Az alaptevékenység bevételének –az előző évhez viszonyított - növekedését a sikeresen és
eredményesen lebonyolított PPDexpo/SingExpo kiállítás eredményezte, ezzel részben
kompenzálva a tagdíjbevételek (9,5%) és a belföldi rendezvények bevételeinek (37%)
elmaradását.
A vállalkozási tevékenység bevételének növekedését a hirdetési bevételek 11 %-os
emelkedése adta.
A mérleg és eredmény kimutatás alapján az Egyesület 2019.évi gazdálkodásáról
megállapítható:

A 2019. évi összes árbevétel: 55.487 eFt
A 2019. évi költségráfordítás: 52.015 eFt,
A 2019. évi eredmény: 3.472 eFt
A működési költségek felosztására vonatkozó szabályok figyelembevételével - az
alaptevékenység eredménye: 3.792 eFt, a vállalkozási tevékenység eredménye: - 320 eFt
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Köszönet illeti az egyesület Elnökét, Elnökségét, Ügyvezetőjét, a Gazdasági vezetőt, a
„Magyar Grafika” és a „Papíripar” Főszerkesztőjét, a Szakosztályok vezetőségeit a
2019-ban végzett munkájáért.
Az egyesület gazdálkodása az év során kiegyensúlyozott volt, nem volt likviditási
probléma. Az egyesület a szállítói és adófizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette, a
bevételek fedezetet nyújtottak a költségek finanszírozására.
Az egyesületi vagyonelem 2019. évi értéke 6.412 eFt (a vagyonértékelésnél meghatározó
tételként szereplő hirdetési bevételek, terjesztési példányszám, egyéni tagok tagdíj
arányosított része (40%) alapján számolva).
Mivel az előző évi összegtől való eltérés 4 %, így a vonatkozó jogszabályok szerint az
egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.
A saját tőke értéke: 17.491 eFt
A fentiek alapján az Ellenőrző Bizottság a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület
2019. évi „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és
közhasznúsági melléklet” -et (PK-542), és a „Kiegészítés a 2019. évi mérleg és eredmény
kimutatáshoz, valamint a közhasznúsági melléklethez PK-542)” jelentést a
Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Budapest, 2020.április
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