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1. A szervezet alapadatai
1. Elnevezés:

Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület

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:

2009.01.22.

7.Pk.60.973/2008/1.

9. A szervezet célja:A logopédia tudományának fejlesztése, a tagok tudományos
módszertani ismereteinek elmélyítése, a logopédiai ismeretek társadalmi
terjesztése.

-1Az egyesület 2010.évi számviteli beszámolója:
2. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves
beszámolójának mérlege és eredmény kimutatása
Mérleg - 2010. év
Előző év ( e Ft)
Tárgy év ( e Ft)
Befektetett eszközök:
207
212
Forgóeszközök:
0
0
Pénzeszközök:
122
318
Eszközök összesen:

329

530

Saját tőke:
Induló tőke:
Tőkeváltozás:
MSZE tárgyévi:
Céltartalék:
Kötelezettségek:

329
0
0
329
0
0

530
0
329
201
0
0

Források összesen:
329
530
A mérleg adati könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. (A könyvvizsgálat az egyesület
részére nem kötelező.)
Eredménykimutatás 2010.év
előző év ( e Ft )
tárgy év ( eFt )
Közhasznú tevékenység bevétele:
I.Pénzügyileg rendezett bevételek:
Közhasznú célú működésre kapott tám.
- alapítói támogatás:
Pályázati úton elnyert támogatás:
Közhasznú tev.-ből származó bevétel:
Tagdíjból származó bevétel:
Egyéb bevétel:
II.Pénzbevételt nem jelentő bevételek:
Vállalkozási tevékenység bevétele:
Összes pénzbevételek:

369
362
96
0
0
0
266
0
7
0
369

330
330
167
0
0
0
157
6
0
0
330

Közhasznú tevékenység ráfordításai:
- ráfordításként érvényesíthető kiadások:
-eszközváltozások:
Vállalkozási tevékenység ráfordításai:
- ráfordításként érvényesíthető kiadások:

40
40
0
0
0

129
129
0
0
0

Tárgyévi pénzügyi eredmény:
Közhasznú tevékenység tárgyévi
Pénzügyi eredménye:
Vállalkozási tevékenység tárgyévi
Pénzügyi eredménye:

329

201

329

201

0

0

-2 Adózás előtti eredmény:
Fizetendő társasági adó:
Tárgyévi eredmény:
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye:
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye:

329
0
329
329
0

201
0
201
201
0

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az egyesület 2010.évben költségvetési támogatást nem kapott.
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Bevételek:
Támogatások:
Tagdíj bevétel:
Kamat bevétel:

167 000
157 000
5 763

Összes pénzforgalmi bevétel:
Összes közhasznú bevétel:

329 763
329 763

Kiadások:
Bank és postaköltség:
Irodaszer, nyomtatvány:
Élelmiszer:
Dekoráció:
Web szerkesztés:
Adatmentés:
Tárhely:
Összes pénzforgalmi kiadás:
Összes közhasznú kiadás:

55 350
1 980
45 498
7 820
1 875
3 750
12 375
128 648
128 648

Az egyesületünknek nincs alkalmazottja , a vezető tisztségviselők, tagok nem részesültek
juttatásban.
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
Egyesületünk 2010. évben nem nyújtott ösztöndíj juttatást.
6. Elkülönített állami pénzalaptól nem kapott támogatást,
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől nem kapott támogatást
egyesületünk 2010. évben.

-37. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének
kimutatása
Az egyesület 2010. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető
tisztségviselőinek.
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Az egyesület a 2010-es évben is törekedett a logopédusok ismeretbővítési
lehetőségeinek,
érdekképviseletének,
valamint
nemzetközi
reprezentációjának
megvalósítására.
2010. március 13-án, Subosits István tiszteletére rendeztük meg II. Konferenciánkat.
Az előadások a logopédiai diagnosztikával, a logopédia és a nyelvészet, valamint a logopédia
és a pszichológia kapcsolatával foglalkoztak. Nagy érdeklődést váltott ki a konferenciát
követő, a logopédiai munka jogi hátteréről és az érdekképviselet kérdéseiről tartott fórum.
A 2010. november 13-ai konferencia a gyemek- és felnőttkori fonációs zavarok
hátterét, diagnosztikai és terápiás lehetőségeit tárgyalta. A logopédiai és orvosi vonatkozású
elméleti előadások után a téma gyakorlati bemutatására is sor került.
A Párizsban megrendezett, a főiskolai és egyetemi logopédusképzéssel kapcsolatos,
nemzetközi CPLOL-konferencián Dr. Lajos Péter, az ELTE BGGYK Fonetikai és Logopédiai
Tanszék vezetője, az MLSZSZ elnöke képviselte a tanszéket és az egyesületet.
Lőrik József munkacsoportja a Lőrik József és Májercsik Edit által összeállított
tesztfeladat alkalmazhatóságát vizsgálta és vizsgálja a gyakorlatban. A Debrecenben és a
környéken dolgozó kollégák tesztelési munkájának eredményeiről a MAGYE-MFFLT 2010-es,
debreceni konferenciáján számoltak be. Elismerés illeti az önzetlenül közreműködő kollégák
munkáját.
A márciusi konferencián tartott érdekvédelmi fórumot követően, a kollégáknak
lehetőségük volt a szakmát érintő törvényekkel, rendeletekkel, jogszabályokkal kapcsolatos
kérdéseiket írásban feltenni. A legtöbb kérdés a 40/2010 OKM rendelet új elemeivel, az
óraadó logopédusok óraszámával, valamint a beszédfogyatékos SNI kérdéskörével
kapcsolatban érkezett, melyekre a kérdezők levélben választ is kaptak.
Bővülő honlapunkat egyre többen látogatják. Az aktuális hírek mellett publikációkat,
logopédus elődeink munkásságáról szóló írásokat, valamint jogszabályokat is találnak az
érdeklődök.
.
A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület Közgyűlése 2011. április 9-én
jóváhagyólag tudomásul vette és elfogadta a 2010. évi tevékenységről készült közhasznúsági
jelentést.
Budapest, 2011 április 9.
Dr Lajos Péter
elnök

