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1. A szervezet alapadatai
1. Elnevezés:

Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület

2. Képviselő:

Fehérné Kovács Zsuzsanna

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.
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Az egyesület 2011. évi számviteli beszámolója:
2. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves
beszámolójának mérlege és eredménykimutatása
Mérleg - 2011. év
Befektetett eszközök:
Forgóeszközök:
Pénzeszközök:

Előző év ( e Ft)
212
0
318

Tárgy év ( e Ft)
220
0
1010

Eszközök összesen:

530

1230

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

530
0
329
201
0
0

1230
0
530
700
0
0

Források összesen:

530

1230

A mérleg adati könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. (A könyvvizsgálat az egyesület
részére nem kötelező.)
Eredménykimutatás 2011. év
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:

előző év ( e Ft )

tárgy év ( eFt )

330
330
167
0
0
0
157
6
0
0
330

1108
1108
252
0
250
0
598
8
0
0
1108

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

129
129
0
0
0

408
408
0
0
0

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

201

700

201

700

0

0
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Adózás előtti eredmény:
Fizetendő társasági adó:
Tárgyévi eredmény:
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye:
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye:

201
0
201
201
0

700
0
700
700
0

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az egyesület 2011.évben költségvetési támogatást nem kapott.
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Bevételek:
Támogatások:
Tagdíj bevétel:
Pályázati támogatás:
Kamat bevétel:
Összes pénzforgalmi bevétel:
Összes közhasznú bevétel:

252 000
598 000
250 000
7 651
1 107 651
1 107 651

Kiadások:
Bank és postaköltség:
Irodaszer, nyomtatvány:
Dekoráció:
Tárhely:
Honlap:
DVD:
Szakkönyv:
Telefon ktsg:
Pályázati tám. felhasználása:
Repr:

76 523
3 560
3 600
12 375
30 000
3 199
9 380
10 000
250 390
9 349

Összes pénzforgalmi kiadás:
Összes közhasznú kiadás:

408 376
408 376

Az egyesületünknek nincs alkalmazottja, a vezető tisztségviselők, tagok nem részesültek
juttatásban.
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
Egyesületünk 2011. 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 2011.
évben.
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7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének
kimutatása
Az egyesület 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető
tisztségviselőinek.
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója.
2011-ben dr. Lajos Péter lemondott az elnöki tisztségről. Az elnök nélkül maradt egyesület
próbálta, a működési alapszabály és a törvény adta lehetőségeket kihasználva, a kontinuitást
fenntartani, a futó programjait (pályázat, pályázati elszámolás) megvalósítani. Az elnökség és
a felügyelőbizottság eltökélt és lelkes munkájának köszönhetően sikerült ez a nehéz feladat.
Az MLSZSZ 2011. április 9-én Mozgásban a beszéd címmel megrendezte IV. konferenciáját.
A nyár folyamán, nyertes pályázatunk folytatásaként, profi grafikus (Zoltán Gábor) által
tervezett honlapunk lett, amelyre Jankó István, elnökségi tagunk, fokozatosan töltötte fel a
tartalmakat (lásd! www.mlszsz.hu), és azóta is elismerésre méltó munkát végez a honlapon.
Szintén ennek a pályázatnak köszönhetően készült el az egyesület LOGOPÉDIA című
folyóiratának arculata (tervező: Zoltán Gábor, grafikus) is.
2011. november 12-én az MLSZSZ megszervezte őszi, V. Konferenciáját. (Változások a
közoktatásban és diagnosztikus tevékenység a logopédiában címmel.) A konferencia előtt
megtartott közgyűlés választotta meg az új elnököt (Fehérné Kovács Zsuzsanna), az
elnökhelyettest (Szatmáriné Mályi Nóra), az új titkárt (Nagy Katalin Kitty), valamint a
felügyelőbizottság új tisztségviselőit (elnök: Kas Bence, Schuchné Rumpli Henriett).
Még az ősz folyamán kezdtük el szervezni, kialakítani a koncepcióját a Logopédia Európai
Napja rendezvény 2012. évi megrendezésének. Ebben fontos szerepet szántunk a logopédus
hallgatóinknak is, akik önkéntes munkavállalásukkal aktívan segítették e program
megvalósulását. (a CPLOL útmutatásainak jegyében meg is tartotta az MLSZSZ rendezvényét
2012. március 6-án, illetve 10-én. Sajtótájékoztatót tartottunk (MLSZSZ) 2012. február 28-án,
délelőtt 11.00 és 12.00 óra között a Chagall Caféban. Itt, az MLSZSZ meghívására, a
logopédiai szakma egységesen képviseltette magát (szakszolgálatok, alapítványok
mutatkoztak be a sajtónak), annak érdekében, hogy a magyar társadalom figyelmét felhívjuk a
kommunikációs zavarok prevenciós lehetőségeire és az érintett személyek támogatási
lehetőségeire.
2011-ben megalakult a LOGOPÉDIA című folyóirat a szerkesztőbizottsága (elnök: Lőrik
József), amely gyűjti a tanulmányokat. A lap meghatározó szakmai fórummá kíván válni
Magyarországon. A rovatok kialakítása még folyamatban van.
2011-ben díjalapítási tervünket is megtárgyalta az elnökség:
Az MLSZSZ egy évente átadandó szakmai díjat kíván alapítani, amelynek elnevezését a
tagság döntésére szeretné bízni. Sarbó Arthur és Roboz József a két javasolt név, akikre a
honlapon lehet majd szavazni. A díj odaítélésére, a pályázás/pályáztatás eljárási rendjének
kimunkálására külön grémiumot hoz létre az egyesület. Ennek pénzügyi forrásait (a díj
plakettjét) is próbálja megteremteni.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a szakma képviseletében jó kapcsolatot ápolunk a többi
logopédiai szakmai/civil szervezettel (MAGYE, MFFLT, Demoszthenész Egyesület stb.),
ennek köszönhetően talán sikeresebbé válhat a logopédia érdekérvényesítő szándékaink
megvalósulása.
Aktív szakmai munkára kérnénk tagjainkat. Szeretnénk, ha önkéntes munkájukkal sikeresebbé
válhatna az egyesületünk, hogy a helyi szinteken is elinduló egyesületi munka hozzájárulna
ahhoz, hogy elismertebbé váljon a logopédiai, a logopédusok munkája.
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Köszönet az éves munkáért az alelnököknek, a főtitkárnak, az elnökségnek, a
felügyelőbizottság tagjainak, minden önkéntesnek, aki munkájával hozzájárult az alapító
okiratban kijelölt feladatainak megvalósulásához.
A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület Közgyűlése 2012. április 14-én
jóváhagyólag tudomásul vette és elfogadta a 2011. évi tevékenységről készült közhasznúsági
jelentést.
Budapest, 2012. árilis 14.

Fehérné Kovács Zsuzsanna
elnök

