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1. Számviteli beszámoló 
 
A számviteli törvény (2001) szabályozza a vállalkozók, valamint a nem nyereségorientált 
szervek, egyéb szervezetek vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének alakulását bemutató 
beszámoló készítés szabályait. 
Sztv. felhatalmazást ad (178.§), hogy az egyéb szervezetek beszámoló készítési 
kötelezettségét kormányrendelet szabályozza 224/2000 (XII.19.) 
 
a) A beszámoló formája 

1. Egyszerősített beszámoló 
2. Egyszerősített éves beszámoló 
3. Közhasznú beszámoló 

 
1.  Egyszerősített beszámolót készíthet az az egyszeres könyvvitelt alkalmazó társadalmi 
szervezet, alapítvány, amely 
- vállalkozási tevékenységet nem folytat (értékhatártól függetlenül) 
- éves összes árbevételének összege (vállalkozási + cél szerinti tevékenység bevétele 

együtt) két egymást követı évben az 100 milliót Ft-ot nem haladja meg 
 
Egyszerősített beszámoló részei: 
- egyszerősített mérleg 
- eredmény levezetés 
 
2. Egyszerősítet éves beszámolót köteles készíteni (kettıs könyvvitelt alkalmaz) az a társadalmi 
szervezet és alapítvány, amelynél az éves összeg árbevétel összege (vállalkozási + cél szerinti 
árbevétel együtt) két egymást követı évben meghaladja az 50 millió Ft-ot, az ezt követı 2. év 
január 1-tıl + a bevételétıl függetlenül a közalapítvány. 
 
Ennek részei: 
- mérleg 
- eredmény kimutatás 
 
3. Közhasznú beszámolót köteles készíteni minden közhasznú, kiemelkedıen közhasznú 
besorolású alapítvány, közalapítvány társadalmi szervezet. 
A közhasznú beszámoló készítésénél és annak könyvvezetéssel történı alátámasztásánál az 
elızıek szerinti értékhatárokat kell figyelembe venni. (Kettıs vagy egyszeres könyvvitel.) 
 
A közhasznú beszámoló részei: 
(ha a szervezet nem a Sztv. 1., 2., számú melléklete szerinti éves beszámolót választja: 
- mérleg 
- közhasznú eredmény kimutatás / eredmény levezetés 
- tájékoztató adatok 
 
Minden kettıs könyvvitelt vezetı szervezet – közhasznúsági fokától függetlenül változhat, 
hogy:  
- a 219/1998. kormányrendelet megfelelı melléklete vagy 
- a Sztv. 1., 2. számú melléklete szerinti beszámolót készíti el. 
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b) Könyvvizsgálati, nyilvánosságra hozatali, közzétételi kötelezettség 
Nem köteles beszámolóját felülvizsgáltatni az  alapítvány (kivétel közalapítvány) társadalmi 
szervezet, amely 
- egyszeres könyvvitelt vezet, vagy 
- kettıs könyvvitelt vezet, de árbevétele a tárgyévet és a tárgyévet megelızı év átlagában 

nem éri az 100 millió Ft-ot 
 
Nyilvánosságra hozatali, közzétételi kötelezettség 
Jogi alap: 219/1998. Kormányrendelet 6. § 
A letétbe helyezés alapítvány, társadalmi szervezetek vonatkozásában fel sem merülhet, csak 
a cégbírósági bejegyzéső szervezeteknél.  
 
Közzététel: ha az alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet 
- valamilyen más jogszabály pl. Ptk., non-profit tv. alapján fontosabb adatait köteles 

nyilvánosságra hozni ill. 
- saját elhatározásától nyilvánosságra hozza. 
 
Közzéteheti:  
- Magyar Közlöny Hivatalos Értesítıjében 
- székhelyén történı betekinthetıséggel 
- vagy egyéb más, rögzített módon tehet eleget. 
 
E közzététel határideje: a tárgyévet követı év május 31. 
 
Más jogszabály alapján elıírt nyilvánosságra hoz kötelezettség pl. ha az alapszabályban 
rögzítjük: 
A közhasznúsági jelentés (beszámoló), annak valamennyi része nyilvános, amelybe bárki – az 
egyesület mőködésérıl, az igénybe vehetı szolgáltatásairól, információ győjtés, tájékozódás 
érdekében – betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. 
Az egyesület székhelyén biztosítani kell az éves közhasznúsági jelentések hozzáférhetıségét, 
a legutóbbi évi jelentést a hirdetı táblán ki kell függeszteni. 
Saját elhatározásból a választott módon, illetve helyen lehet közzétenni. Pl.: www.eck.hu, 
Hírlevél, Saját honlapon. 
 
Az elızıekbe nem tartozó szervezeteknek pl. nem közhasznú szervezetek 
- nem nyilvánosságra hozatali  
- nem közzétételi 
- nem letétbe helyezési kötelezettsége nincs, a beszámolót azonban legkésıbb a tárgyévet 

követı év május 31-éig el kell készítenie és a jóváhagyásra jogosult testülettel el kell 
fogadtatnia. 
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

2011. ÉV 

Sor- 

szám 

A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév 

a b c d e 

1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 0  0 

2. I. Immateriális javak    

3. II. Tárgyi eszközök 0  0 

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök    

5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 233               421 

6. I. Készletek    

7. II. Követelések    

8. III. Értékpapírok    

9. IV. Pénzeszközök 233                421 

10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  
(1.+5.sor) 

233  421 

11. C. Saját tıke (12.-16. sorok) 233  421 

12. I. Induló tıke / Jegyzett tıke    

13. II. Tıkeváltozás / Eredmény 133  233 

14. III. Lekötött tartalék    

15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl 
(közhasznú tevékenységbıl) 

100  188 

16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységbıl 

   

17. D. Tartalék    

18. E. Céltartalék    

19. F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) 0  0 

20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek    

21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek    

22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(11.+17.+18.+19. sor) 

233  421 

 
Keltezés:  2011.május 21. 

Az egyéb szervezet vezetıje
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

2011. ÉV 

Sor- 

szám 

A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév 

a b c d e 

1. A. Összes közhasznú tevékenység 
bevétele (I.+II.) 

281  236 

2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT 
BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 

281  236 

3. 1. Közhasznú célú mőködésre kapott 
támogatás 

26  236 

4. a) alapítótól    

5. b) központi költségvetéstıl   0 

6. c) helyi önkormányzattól 26  164 

7. d) társadalombiztosítótól    

8. e) egyéb 23  50 

9. f) továbbutalási céllal kapott 0  0 

10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 100  0 

11. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó 
bevétel 

   

12. 4. Tagdíjból származó bevétel 130  20 

13. 5 Egyéb bevétel 2  2 

14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ 
BEVÉTELEK 

0  0 

15. 
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 
(1.+2.) 0  0 

16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek    

17. 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek    

18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 281  236 

19. D. Pénzbevételt nem jelentı  bevételek 
(A./II. +B./2.) 

0  0 

20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.) 

181  48 

21. 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 181  48 

22. Ebbıl: továbbutalt támogatás 0  0 

23. 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 0  0 

24. 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 0  0 

25. 4. Ráfordításonként nem érvényesíthetı 
kiadások 

0  0 
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26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.) 

0  0 

27. 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások    

28. 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások    

29. 3. Ráfordítást jelentı elszámolások    

30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı 
kiadások 

   

31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1. +2.) 100  188 

32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 
pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 

100  188 

33. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi 
eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) 

   

34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+1. 
+2.) 

0  0 

35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben 
realizált eredménye (A./II.-E/2.-E./3.) 

   

36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben 
realizált eredménye (B./2.-F/2.-F/3.) 

   

37. I. Adózás elıtti eredmény (B./1.-F./1.) 
+H/2 

0  0 

38. J. Fizetendı társasági adó 0  0 

39. K. Tárgyévi eredmény 100  188 

40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 
eredménye (A.I.+A./II.)-(E/1+E/2+E/3) 

100  188 

41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
eredménye (I-J) 

0  0 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 0 

43. 1. Bérköltség 0 

44. ebbıl: megbízási díjak  

45.             tiszteletdíjak  

46. 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 0 

47. 3. Bérjárulékok 0 

48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások 48 

49. C. Értékcsökkenési leírás 0 

50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások 0 

51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 

52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 50 
Keltezés: 2011. május 21. 

Az egyéb szervezet vezetıje 
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2. Beszámoló költségvetési támogatásról 
 
A non-profit tv. írja elı, hogy a közhasznú szerveztek a kapott költségvetési támogatás 
felhasználásáról kötelesek elszámolni, természetesen az erre kötött támogatási szerzıdés alapján. 
Ennek megfelelıen kell a közhasznúsági jelentés részeként a felhasználásról számot adni. 
Amennyiben a szervezet költségvetési támogatást nem kapott, ezt írja be: 
 „Az egyesület 2011. évben költségvetési támogatást kapott.” 
Amennyiben költségvetési támogatásban részesült, vagy kettıs könyvvitelt alkalmazó szervezet, a 
következı kimutatást készítse el:  
 
 

KIMUTATÁS 
a költségvetési támogatás* felhasználásáról 

2011. év 
 

E Ft-ban 
Támogatás Felhasználás összege Támogatást 

nyújtó neve idıpontja összege 
Felhasználás 
célja elızı évi tárgyévi 

Átvitel 
összege 

Közigazgatási 
és 
Igazságügyi 
Minisztérium 
NCA-EM-10-
P-0240 

2010.10..08. 100.000.- mőködési      60.000   40.000.-             0 

                         

 
 
 
 
 
* Forrásai: 

- normatív költségvetési támogatás, 
- államháztartás alrendszerétıl kapott támogatás, 
- költségvetési törvényben nevesített támogatás, 
- valamely költségvetési szervtıl kapott támogatás. 
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4. A vagyon felhasználásáról szóló kimutatás 
 
 
Kötelezı tartalmi elıírás nincs. 
Amennyiben az egyesületnek vagyona nincs, mőködésének programjainak forrását a tárgyévi 
bevétel fedezte, ezt írják be a közhasznúsági jelentésbe. 
Amennyiben a szervezet kettıs könyvvitelt alkalmaz és vagyonnal rendelkezik, a következı 
kimutatást javasoljuk elkészíteni:  
 
 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a vagyon felhasználásáról 

2011. év 
 
 

E Ft-ban 
Változás Megnevezés Elızı évi 

összeg e Ft 
Tárgyévi 

összeg e Ft % eFt 
Megjegyzés 

Induló tıke          233           421 180,69      188  
Tıkeváltozás          233           421   

180,69 
     188  

Tıkeváltozás csökkenésére ható 
tényezık: 

     

- közhasznú tevékenység tárgyévi 
eredménye 

        100           188 100,00         88  

- vállalkozási tevékenység tárgyévi 
vesztesége 

         0             0           0  

- egyéb          0             0           0  
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés:  a 2011. évben az egyesület közhasznú tevékenységébıl  188.359.- Ft összegő 
pénzügyi eredmény keletkezett, mely az elızı évhez képest   88.584- Ft növekedést mutat.  
 
Az egyesület 2011.évben egyszeres könyvvitelt vezet. 
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4. A cél szerinti juttatások kimutatása 
 
Nincs kötelezı elıírás a tartalmi tagolásra vonatkozóan. 
Egy dolog, amit szem elıtt kell tartani, a személyiségi jogok ne sérüljenek, hiszen a közhasznúsági 
jelentésbe bárki betekinthet, ill. abból másolatot készíthet! 
 
 

KIMUTATÁS 
a cél szerinti juttatásokról 

2011. év 
 
 

E Ft-ban 
Juttatás összege Változás Juttatás megnevezése 

elızı évi tárgyévi % Ft 
Megjegyzés 

Közhasznú tevékenység keretében 
nyújtott 
- pénzbeni juttatások összesen 

0 0    

ebbıl: adóköteles 0 0    
           adómentes 0 0    
- természetbeni juttatások 
összesen 

0 0    

ebbıl: adóköteles 0 0    
           adómentes 0 0    
Egyéb 0 0    
Összesen: 0 0    
 
 

E Ft-ban 
Juttatás összege Változás Juttatás megnevezése 

elızı évi tárgyévi % Ft 
Megjegyzés 

Egyéb cél szerinti, de nem 
közhasznú tevékenység keretében 
nyújtott 

0 0    

- pénzbeni juttatások 0 0    
- nem pénzbeni juttatások 0 0    
Egyéb 0 0    
Összesen: 0 0    
 
 
Az egyesület 2010.évben nem nyújtott adományt, juttatást közhasznú tevékenysége keretében. 
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5. Kimutatás a kapott támogatásokról 
 
A közhasznú szervezeteknek kimutatást kell készíteni a beszámolási idıszakban a kapott 
támogatásokról. 
Javasoljuk az alábbi kimutatás elkészítését: 
 
 

KIMUTATÁS 
a kapott támogatásokról 

2011. év 
 
 

 Ft-ban 
Támogatás összege Változás Támogató megnevezése Támogatott 

cél elızı évi tárgyévi % Ft 
Központi költségvetési szerv mőködési 0               0      0  
Elkülönített állami pénzalap  0 0   
Helyi önkormányzat és szervei          26000 164000 100,00 138.000 
Kisebbségi települési önkormányzat  0              0   
Települési önkormányzat társulása  0 0   
Magánszemély  0 0   
Egyéni vállalkozó  0 0   
Jogi személyiségő gazdasági 
társaság 

 0 0   

Jogi személyiség nélküli társaság  0 0   
Közhasznú szervezet  0 0 0  
Szja 1%-a (APEH)  23.000         50.029   2,18  27.029 
Egyéb  0 0   
Összesen:  49.000 214.029 4,37  165 029 
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6. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 
 
A közhasznúsági jelentéshez kimutatást kell készíteni a közhasznú szervezet vezetı 
tisztségviselıinek nyújtott juttatásokról, azok értékérıl illetve összegérıl. 
A közhasznú szervezet a felelıs személyt (köztük a vezetı tisztségviselıket), a támogatót, valamint 
a személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások, illetve a 
társadalmi szervezet által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratának 
megfelelı juttatások – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
A beszámolóban tehát a vezetı tisztségviselıknek adott cél szerinti juttatásokról, illetve egyéb (pl. a 
vállalkozási tevékenység keretében nyújtott) pénzbeli és nem pénzbeli juttatások, szolgáltatások 
összegszerő kimutatásra szükséges, ide értve továbbá – ha van – a díjazásaikat is! 
Vezetı tisztségviselı: 
- az alapítvány és a közalapítvány kezelıje, illetve kezelı szervezetének és felügyelı szervének 

elnöke és tagja, továbbá – ha az alapítvány kezelı szervezete elkülönült jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkezı szervezet vagy állami szerv – a kezelı szervezet egyszemélyi 
felelıs vezetıje vagy ilyen jogkörben eljáró testületének tagja;  

- a társadalmi szervezet ügyintézı és képviseleti vagy felügyelı szervének elnöke és tagja 
- a … ügyvezetıje, valamint a felügyelı bizottság elnöke és tagja 
- továbbá – mindhárom szervezet típusnál – a közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett 

szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a 
létesítı okirat szerint egyszemélyi felelıs vezetı, feladatot ellátó személy. 

Amennyiben a szervezet vezetı tisztségviselıi semmiféle juttatást nem kaptak, ezt kell beírni a 
közhasznúsági jelentésbe. 
A vezetı tisztségviselık semmiféle juttatást nem kaptak. 
Amennyiben kaptak a következı kimutatást javasoljuk elkészíteni: 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 

2011. év 
 
 

E Ft-ban 
Juttatás összege Eltérés Juttatás megnevezése 

elızı évi tárgyévi % Ft 
Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0   
Természetbeni juttatások 0 0   
- szja mentes 0 0   
- szja köteles 0 0   
Értékpapír juttatások 0 0   
Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0   
Költségtérítések 0 0   
Adott kölcsönök összege 0 0   
- kamatmentes kölcsönök 0 0   
Egyéb juttatások 0 0   
Összesen: 0 0   
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7. Rövid tartalmi beszámoló 
 
Rövid – igény szerinti terjedelmő – szöveges beszámolót kell összeállítani a szervezet közhasznú 
tevékenységérıl. 
Ennek során a szervezet adottságainak, sajátosságainak megfelelıen kerülnek bemutatásra a létesítı 
okiratában megfelelıen kerülnek bemutatásra a létesítı okiratában megfogalmazott cél szerinti 
tevékenységei körül azok, amelyek közhasznú tevékenységei, azaz a közhasznú mőködése. 
 
 
 
 
 

A 2011. évi Közhasznú tevékenység szakmai, tartalmi beszámolója. 
 
 
 
Általános bemutatás: 
A szervezet a Heves Megyei Bíróság PI.60.005/1999/2. számú végzésével 1999. február 01-én  a 
Csányban 1999. január 06-án kelt alapszabály alapján  nyilvántartásba vette, majd 2007.március 26-
án P.60.0005/99/9. számú végzésével az alapszabály módosításokat elfogadta. 
 
Nyilvántartási szám: 1351 
 
A társadalmi szervezet neve: CSÁNYI DINNYE- ÉS ZÖLDSÉGTERMELİ  VÉDEGYLET 
 
A társadalmi szervezet székhelye: 3015 Csány, Szövetkezet út 2. 
 
A képviselı neve és címe:  Gál Tiborné 
                                            3015 Csány, Petıfi u.31. 
 
A mőködési kör jellege:  foglalkoztatási csoportot tömörítı szervezet, 

     Érdekképviselet 
 
A társadalmi szervezet jogállása: közhasznú szervezet 
 
Adóköteles tevékenység kezdete: 1999. május 20. 
 
Adószám: 18580583-1-10 
 
Könyvvezetés módja: egyszeres könyvvitel 
 
Az Egyesület jogi személy. 
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Szervezeti elvárások: 
2010 év második felében a Közgyőlés által is elfogadott 2011- évi program megvalósítását tőztők ki 
célul. E mellett az alapszabályban foglalt tisztségviselıi választásnak is eleget kellett tennünk. Az 
éves program kialakításánál figyelembe vettük az elızı évek tendenciáit, illetve az egyesület 
tagjainak motiváltságát. Ennek ellenére célkitőzéseink csekély mértékben valósultak meg.  
 
 
Infrastruktúra-változások: 
2011 évben eszközparkunk, felszereltségünk nem változott. 
 
 
Anyagi változások-forrásteremtés: 
Szervezetünk bevételeinek biztosítására – tagdíjakon kívül- több pályázatot is benyújtott, melyek 
közül kettı nyert. Hagyományırzı rendezvény szervezésére több mint 500 e Ft-t, képzésre több 
mint 1500 000 Ft-t. A források felhasználása 2012-2013 évre csúszott át.  
 
 
Szervezeti változások, taglétszám alakulása:  
Egyesületünk jelenleg 45 taggal rendelkezik. Ez –az elızı évekhez képest- kismértékő csökkenés, 
melynek oka elsısorban a tagdíj be nemfizetés. Egyesületünk tagjai ennek ellenére is a település 
zöldség-gyümölcstermesztéssel foglalkozók zömét tömöríti.  Tagjaink közül 35 fı állandó, vagy 
felkért önkéntes. 
 
 
Személyi változások: 
2011. május 3-i Közgyőlésünkön Gál Tibornét megerısítettük elnöki tisztségében.  
 
 
Szervezeti tevékenység: 
Az évet a hagyományosnak mondható szakmai elıadássorozattal kezdtük. Ennek keretében a  
RAJK ZWAAN, a NUNHEMS, a ZKI-ZRT cégek szakemberei, jöttek el hozzánk. De a  MAGYAR 
KWIZDA KFT, a COMPO GmbH, a MALAGROW KFT kollégái  is tartottak tájékoztatókat a 
korszerő növénytermesztés újdonságairól, módjairól. Az elıadás sorozatot az Agrodiszkont Zrt-vel 
közösen szerveztünk.  
Egyesületünk részvételével alakult meg a Zagyvaság LEADER Akciócsoport. 
Részt vettünk a hatvani Civil Sokadalom Fesztiválon. 
Társ szervezıi voltunk a 2011. augusztus 6-i Csányi Dinnye Fesztivál-falunapnak. Tagjainkkal részt 
vettünk a lebonyolításban is. A rendezvényen önkénteseink szervezıi feladatokat láttak el, illetve 
egyesületünket népszerősítı pontot állítottunk föl. 
Tanulmányút keretei között, ellátogattunk Erdélybe.  
Szeptembertıl egyesületünk elnöke bekerült a LEADER akciócsoport Helyi Bíráló Bizottságának 
tagjai közé.  
Az év utolsó napján megtartottuk –évzáró- Szilveszteri összejövetelünket.  
 
 
 
Kommunikációs tevékenység: 
Rendezvények: 2011-ben is részt vettünk egyesületünk népszerősítésére alkalmas rendezvényeken. 
(Pl: Civil Sokadalom-Hatvan) 
Honlap: Folyamatosan bıvítjük, aktualizáljuk honlapunkat. 
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Egyesületi ügyfélkezelés, hálózati tevékenység: 
Hírlevél: Továbbra is mőködtetjük, tagi elektronikus hírlevél rendszerünket. 
Taggyőlések: 2010.ben is több alkalommal (alapszabály szerint) összehívtuk taggyőléseinket, ahol 
tájékoztattuk tagjainkat az egyesületben aktuálisan zajló folyamatokról. 
Szakmai problémákkal küzdı tagjainkat folyamatosan ellátjuk szakmai iránymutatással, javaslattal. 
Az egyesület tagjai között hálózatos eszközhasználati rendszer mőködik, mely egyre intenzívebb 
termékértékesítési együttmőködéssel egészül ki.  
 
 
Terveink 2012-évre: 
A már megnyert forrásokra támaszkodva 2012-ben megrendezzük, illetve elindítjuk 
hagyományırzı rendezvényünket, és a szakirányú továbbképzést. Terveink között szerepel 
honlapunk fejlesztése, illetve taglétszámunk kismértékő növelése is.  
Szakmai képzésünk mellett, elıadássorozat indítása is célunk.  A tagság elvárásának megfelelıen a 
LEADER és egyéb források lehívásához is szakmai háttérsegítség nyújtását is tervezzük. 
 

 
 
 
 
 

Záradék:  
 
A közgyőlés a közhasznú jelentést 2012. május 25-én elfogadta. 
 


