Ellenőrző Bizottság jelentése
a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Közgyűlésének,
az Egyesület 2020. 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 akkori változása (Székhelye: 1135 Budapest, Tahi u. 53-59.), és az
elnökséget érintő esedékes 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-642 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.
Alaptevékenysége során figyelemmel van a 2014. évi LXXVI. innovációs törvényben
megfogalmazottakra. Így feladatának tekinti szakmai közössége számára szervezett
konferenciákon, szimpóziumokon és szakmai kiállításokon, a nyomda és papíripar területén
jelentkező fejlesztések, a technikai haladás eredményeinek minél szélesebb körben történő
terjesztését.
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 2020-as gazdasági évben az egyesület ügyvezetése és elnöksége a 2020.évi – már online
módon lebonyolított- közgyűlésen elfogadott éves terv alapján végezte munkáját.
Az elnökségi ülések az elfogadott ülésrend szerint 2020-ban is megtartásra kerültek, de a
Covid-19 pandémia miatt erre 2020.márciustól már online formában került sor, az elnök által
megadott felületen. Az ülések napirendjét jelentősen meghatározta, hogy a pandémia milyen
hatással lesz az egyesület éves működésére.
A járványhelyzet miatt a tervezett 14 rendezvény helyett csak a Flexo konferencia
megrendezésére kerülhetett sor még 2020.februárban, mely igen sikeres volt. Azt követően az
elnökségi üléseken olyan döntés született, hogy a 2020.első félévére tervezett szakmai
rendezvények egy része átkerül az őszi időszakra, de a pandémia fokozódása miatt ezeket a
rendezvényeket is töröltük.
Az egyesület már 2019.végén megkezdte a 2020.évi „drupa” részvétel előkészítő munkáit
(regisztráció, szállásfoglalás, stb), azonban a drupa-Düsseldorf kiállítás először áthelyezésre
került 2021.évre, majd a 2021. évi döntés szerint a kiállítás legközelebb 2024-ben kerül
megrendezésre.
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Az elnökség a korábbi gyakorlat szerint rendszeresen kapott tájékoztatást a költségeknek az
éves tervhez viszonyított alakulásáról, továbbá az elnökségi üléseket követő három hónap
likviditásának várható adatairól. Az ülésekről minden alkalommal – a feladatokat és
határozatokat is tartalmazó - jegyzőkönyv készült, eljuttatva azt az elnökség, az ügyvezetés és
az ellenőrző bizottság tagjaihoz.
A „Magyar Grafika” szaklap 2020-ban öt nyomtatottt (2-3.szám összevontan) és egy online
formában 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 2020-ban is két-két összevont számban számolt be a csomagolóanyag
gyártók legújabb fejlesztéseiről, a papíripar területén történő eseményekről.
Az ügyvezető és gazdasági vezető elkészítette a 2020. évi mérleget, az eredmény kimutatást
továbbá a PK-642 számú közhasznúsági melléklet alapját is képező kiegészítő mellékletet,
melyet az elnökség 2021. március 25-i ülésén elfogadott, a közgyűlés elé való terjesztésre
és jóváhagyásra javasolt.
Az egyesület alap- és közhasznú tevékenységének bevételei a pandémia miatt lényegesen
elmaradtak a tervezettől. Az előző évhez viszonyítva a bevételek 52,7 %-al csökkentek (ezen
belül az egyéni tagdíjak 13,5%-al, a jogi támogatói díjak 4,1 %-al csökkentek, mivel csökkent
a pártoló és egyéni tagok száma is).
A vállalkozási tevékenység bevétele 14,1 %-al csökkent az előző évhez képest. A hírdetési
bevételek csökkentek, de ezt némileg kompenzálta a „Színmérés a nyomdaiparban”
szakkönyv megjelenése, értékesítése
Az egyesület bevételei:
A 2020. évi alap- és közhasznú tevékenység bevétele: 20.780 eFt volt.
A vállalkozási tevékenység bevétele: 9.918 eFt..
A mérleg és eredmény kimutatás alapján az Egyesület 2020.évi gazdálkodásáról
megállapítható:

A 2020. évi összes árbevétel: 30.698 eFt
A 2020. évi költségráfordítás: 33.865 eFt,
A 2020. évi eredmény: - 3.167 eFt (veszteség)
A működési költségek felosztására vonatkozó szabályok figyelembe vételével - az
alaptevékenység vesztesége: -2.762 eFt, a vállalkozási tevékenység vesztesége: - 405 eFt
Likviditási probléma a veszteséges gazdálkodás ellenére sem volt, köszönhetően az előző
évek eredményes gazdálkodásának.. Az egyesület a szállítói és adófizetési kötelezettségeit
határidőre teljesítette, a bevételek és megtakarítások fedezetet nyújtottak a költségek
finanszírozására.
Az egyesület számláján lekötött banki betétként szerepel 13.000 eFt összeg, mely összeg a
Felsőfokú Szakképzési Alapítvány felszámolása miatti bírósági végzés alapján került az
egyesület számlájára
Az egyesületi értékelési tartalék (vagyonelem) 2020. évi értéke 5.561 eFt (a
vagyonértékelésnél meghatározó tételként szereplő hirdetési bevételek, terjesztési
példányszám, egyéni tagok tagdíj arányosított része (40%) alapján számolva).
A saját tőke értéke: 13.473 eFt
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Az egyesület Elnökét, Elnökségét, Ügyvezetőjét, a Gazdasági vezetőt, a „Magyar
Grafika” és a „Papíripar” Főszerkesztőjét, a Szakosztályok vezetőségeit köszönet illeti
meg a 2020-ban - és a teljes ciklusban - végzett munkájáért.
Az Ellenőrző Bizottság megköszöni, hogy az egyesület vezetése az elmúlt négy évben is,
folyamatosan támogatta a munkáját, egyben köszönetet mond a közgyűlésnek a hosszú
évek alatti bizalomért.
A jelen közgyűlésen az ellenőrző bizottság tagjai mandátumukról lemondanak, és a
megválasztott új bizottságnak és az egyesületnek sok sikert kívánnak a jövőbeni
munkájukhoz.
A fentiek alapján az Ellenőrző Bizottság a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület
2020. évi „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és
közhasznúsági melléklet”-et (PK-642), és a „Kiegészítés a 2020. évi mérleg és eredmény
kimutatáshoz, valamint a közhasznúsági melléklethez PK-642)” jelentést a
Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Budapest, 2021. május
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