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1. A szervezet alapadatai 

1. Elnevezés: Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület (MLSZSZ) 

2. Képviselő: Dr. Lajos Péter 

3. Székhely: 1046 Budapest, Berzsenyi tér 11/E. 

4. Levelezési cím: 1046 Budapest, Berzsenyi tér 11/E. 

5. Adószám: 18134467-1-41 

6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 7.Pk.60.973/2008/1.    2009.01.22. 

8. Közhasznúsági végzés száma, kelte: 7.Pk.60.973/2008/1.    2009.01.22. 

9. A szervezet célja:A logopédia tudományának fejlesztése, a tagok tudományos 

módszertani ismereteinek elmélyítése, a logopédiai ismeretek társadalmi 

terjesztése, szakmai érdekeinek megfogalmazása, képviselete, védelme és 

érvényesítése hazai és nemzetközi fórumokon. 
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Az egyesület 2009.évi számviteli beszámolója: 

 

2. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolójának mérlege és eredmény kimutatása 

 

Mérleg - 2009. év 

 Előző év ( e Ft) Tárgy év ( e Ft) 

Befektetett eszközök: 0 207 

Forgóeszközök: 0 0 

Pénzeszközök:  0 122 

   

Eszközök összesen:  0 329 

 

Saját tőke: 0 329 

Induló tőke: 0 0 

Tőkeváltozás: 0 0 

MSZE tárgyévi: 0 329 

Céltartalék: 0 0 

Kötelezettségek: 0 0 

   

Források összesen: 0 329 

 

A mérleg adati könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. (A könyvvizsgálat az egyesület 

részére nem kötelező.) 

 

Eredménykimutatás 2009. év előző év (e Ft)  tárgy év (e Ft) 

 

Közhasznú tevékenység bevétele:  0 369 

Pénzügyileg rendezett bevételek: 0 362 

Közhasznú célú működésre kapott tám 0 96 

- alapítói támogatás: 0 0 

Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 

Közhasznú tev.-ből származó bevétel: 0 0 

Tagdíjból származó bevétel: 0 266 

Egyéb bevétel: 0 0 

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek: 0 7 

Vállalkozási tevékenység bevétele: 0 0 

Összes pénzbevételek: 0 369 

 

Közhasznú tevékenység ráfordításai: 0 40 

- ráfordításként érvényesíthető kiadások: 0 40 

-eszközváltozások: 0  0 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 0 0 

- ráfordításként érvényesíthető kiadások: 0 0 

 

Tárgyévi pénzügyi eredmény: 0 329 

Közhasznú tevékenység tárgyévi  

Pénzügyi eredménye: 0 329 

Vállalkozási tevékenység tárgyévi 

Pénzügyi eredménye: 0 0 
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Adózás előtti eredmény: 0 329 

Fizetendő társasági adó: 0 0 

Tárgyévi eredmény: 0 329 

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye:  0 329 

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye: 0 0 

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 

Az egyesület 2009. évben költségvetési támogatást nem kapott. 

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Bevételek: 

Támogatások 96 000 

Tagdíj bevétel: 266 000 

Kamat bevétel: 177 

Összes pénzforgalmi bevétel: 362 177 

Lekötött betét növekedése:  7 081 

Összes közhasznú bevétel: 369 258 

 

Kiadások: 

Bank és postaköltség: 13 275 

Irodaszer, nyomtatvány: 11 415 

Élelmiszer: 2 710 

Szakkönyv: 4 965 

Pendrive: 3 000 

Közjegyzői díj: 4 500 

Összes pénzforgalmi kiadás: 39 865 

Összes közhasznú kiadás: 39 865 

 

Az egyesületünknek nincs alkalmazottja, a vezető tisztségviselők, tagok nem részesültek 

juttatásban.  

 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása 

Egyesületünk 2009. évben nem nyújtott ösztöndíjjuttatást.  

 

 

6. Elkülönített állami pénzalaptól nem kapott támogatást, kisebbségi települési 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási 

önkormányzattól és mindezek szerveitől nem kapott támogatást egyesületünk 2009. 

évben. 

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének 

kimutatása 
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Az egyesület 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető 

tisztségviselőinek. 

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója  

Az egyesület az alapszabályban meghatározott célokkal összhangban a 2009-es évben: 

- a logopédia tudományának fejlesztésével  
- a tagok tudományos ismereteinek elmélyítésével 
- a logopédusok szakmai érdekképviseletével 
- a főiskolai/egyetemi képzésben logopédiai szakképzettséget szerzett 

gyógypedagógusok nemzetközi képviseletével 
- a logopédusok szakmai ismeretbővítési lehetőségének megteremtésével 

foglalkozott. 
 

2009-ben elvégeztük az egyesülettel kapcsolatos adminisztratív teendőket, melyek a szervezet 

jogszerű működését is lehetővé teszik. Szervezetünket bejegyezte a Fővárosi Bíróság. 

Az Egyesületet, mint társadalmi szervezetet nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság, 

valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint a közoktatásban érdekelt pedagógus 

szakmai szervezetet. 

 

2009 márciusában az FPI-ben szervezett szakmia nap alkalmával ismertetőt tartott dr. Lajos 

Péter, az MLSZSZ elnöke, az egyesület megalakulásáról és céljairól, valamint 

együttműködésre kérte fel a logopédusokat szakmai munkacsoportok létrehozására. 

 

2009. május 16-án az MLSZSZ megalakulása alkalmából megtartotta első szakmai 

konferenciáját, melyet Lőrik József tanár úr tiszteletére is rendezett. A konferencia izgalmas, 

tartalmas előadásai sok belépő tagot vonzottak. A 2009-es évben 139 tag jelentkezett az 

MLSZSZ tagjai közé. 

 

A 2009-es évben egyesületünk felvette a kapcsolatot a CPLOL-lel, a logopédusok nemzetközi 

szervezetével. A belépéssel kapcsolatos teendők már a 2010-es év feladatai voltak. 

 

A szakmai célkitűzéseknek eleget téve a munkacsoportok alakulása is megkezdődött, melyek 

eredményes (immár 2010-es) munkájáról az egyesület hamarosan beszámolót készít. 

. 

A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület Közgyűlése 2010. november 13-án 

jóváhagyólag tudomásul vette és elfogadta a 2009. évi tevékenységről készült közhasznúsági 

jelentést. 

 

 

Budapest, 2010. november 13. 

 

 

Dr. Lajos Péter 

elnök 


