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PK-141
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

08 Győri Törvényszék 2 0 1 4

Mosonmagyaróvár9 2 0 0

Kötélgyártó utca

2-4.
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Winkler Károly
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Mosonmagyaróvár
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Szervezet neve:

Az egyszerűsített beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

C. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Szöveg

(Adatok ezer forintban.)
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Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

8 787 9 046

3 477 4 272

5 310 4 774

8 787 9 046

8 652 8 652

7 409 8 381

271 271

454

518

135 82

135 82

8 787 8 734
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Szervezet neve:

PK-141
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

A. Végleges pénzbevételek,
elszámolt bevételek (I+II)

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

I. Pénzügyileg rendezett
bevételek

ebből:

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- egyéb bevételek

- támogatások

II. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek

B. Végleges pénzkiadások,
elszámolt ráfordítások
(III+IV+V+VI)

III. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások

IV. Ráfordítást jelentő
eszközváltozások

V. Ráfordítást jelentő
elszámolások

VI. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény
(I-III-VI)

D. Nem pénzbeli realizált
eremény [II-(IV+V)]

E. Adózás előtti eredmény
(I+II)-(III+IV+V)

(Adatok ezer forintban.)

2 667 2 790 4 316 3 209 6 983 5 999

2 667 2 790 4 316 3 209 6 983 5 999

1 938 2 128 1 938 2 128

78 662 78 662

651 0 651 0

2 213 2 395 3 773 3 431 5 986 5 826

2 213 2 395 3 773 3 431 5 986 5 826

454 395 543 -222 997 173

454 395 543 -222 997 173
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Szervezet
neve: 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

F. Fizetendő társasági adó

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

G. Adózott eredmény (E-F)

H. Jóváhagyott osztalék

I. Tárgyévi eredmény (G-H)

A. Központi költségvetési
támogatás

Tájékoztató adatok

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasz-
nálásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Végleges pénzbevételekből,
elszámolt bevételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele

H. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a köz-
hasznú tevékenység érdekében
felmerült pénzkiadás, ráfordítás

I. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a
személyi jellegű ráfordítás

   - ebből: vezető tisztségviselők
 juttatásai

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-141
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

0 2525 0

454 395 518 -222 972 173

454 395 518 -222 972 173
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Szervezet
neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgy év

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgy év (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.   Vezető tisztségviselőknek nyújtott
      juttatás (összesen)

PK-141
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.09 11.56.44



Szervezet
neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-141
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

6 983 5 999

6 983 5 999

5 986 5 826

972 173

0 0
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-141
M1 -  Mellékletek

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-141-03 Jegyzőkönyv

PK-141-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-141-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-141-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-141-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-141-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

08 Győri Törvényszék

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.09 11.56.45
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Közgylés jegyzkönyve a 2014. évrl (2015.05.15.).pdf



Mosonmagyaróvár és Vidéke
Ipartestület’

9200, Mosonmagyaróvár
Kötélgyártó u. 4.

Tel/Fax.: (96) 215 987
Mobil: +36 20/629-75-25

E-mail:  ipartestulet@movip.hu 

A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület 
2014. évi Közgyűlésének jegyzőkönyve

Helyszín: 9200. Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 10.
Városi Irodaház

Időpont: 2015. május 15.  16.30  órakor

Jelen vannak: 

IPOSZ  (országos) elnök:  Németh László     

Elnök:              Winkler Károly                           

Elnökségi tag:  Fenes Gábor                                  

                          Kulacs  Zoltán                                

                          Kárpáti  Zoltán                              

                          Németh Krisztián                           

                          Rigó Péter                                       

                          Domonkos  Sándor                         

Póttag:              Domonkos  Vince                         

Felügyelő Bizottság:   Kránitz  Ferenc                    

                                      Malek  Józsefné                    

                                      Tonomár  Tibor
                     
  Titkár:                        Banyár Tamás 
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Mosonmagyaróvár és Vidéke
Ipartestület’

9200, Mosonmagyaróvár
Kötélgyártó u. 4.

Tel/Fax.: (96) 215 987
Mobil: +36 20/629-75-25

E-mail:  ipartestulet@movip.hu 

  A megjelent ipartestületi tagok száma 48 fő az elnökséggel együtt. /lásd:  
  jelenléti ív/

Közgyűlés menetrendje:

16.00   Gyülekezés
16.30   Közgyűlés megnyitása
17.00   Közgyűlés ismételt megnyitása 

 
Winkler Károly elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
meghívóban előzetesen meghirdetett időpontban a megjelent tagok létszámát 
tekintve határozatképtelen, ezért kérte minden iparos társam türelmét. Az 
Alapszabály előírásának értelmében a VI. fejezet 12. §. (4) – (5) szakaszra 
hivatkozva  fél óra várakozási szünetet rendelt el.

17.00 A Közgyűlés ismételten megnyitásra kerül.  

Winkler Károly elnök megállapította, hogy a Közgyűlés a megjelentek 
létszámától  (47 fő) határozatképes az előre meghirdetett napirendek tárgyában.
 
Felkérte a tagságot az Iparos induló közös eléneklésére.

Winkler Károly elnök megválasztatta:

a jegyzőkönyv vezetőt: Szabóné Papp  Zsuzsannát 

a jegyzőkönyv hitelesítőket: Varga Tamás és Németh Krisztián személyében. 

A Közgyűlés levezető elnökének felkérte Banyár Tamást, Ipartestületünk 
titkárát.
 
A tagok nyilatkoztak arról, hogy elfogadják a felkérést.    

A közgyűlés résztvevői egybehangzóan elfogadták a jelöléseket.
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Mosonmagyaróvár és Vidéke
Ipartestület’

9200, Mosonmagyaróvár
Kötélgyártó u. 4.

Tel/Fax.: (96) 215 987
Mobil: +36 20/629-75-25

E-mail:  ipartestulet@movip.hu 

Winkler Károly elfogadtatta a napirendet, közölte, hogy új napirend 
tárgyalására az Alapszabály értelmében nincs lehetőség. 
Bemutatta az elnökségi tagokat és a póttagokat.

Napirend

1.) Az Elnökség tájékoztatója a 2014. évben végzett munkáról 
2.) A 2014 - ban végzett munkák eredménye és értékelése 
3.) Az ipartestület Pénzügyi Felügyelő Bizottságának beszámolója
4.) Az ipartestület létszámának alakulása
5.) A Segédlevél Közhasznú Alapítvány beszámolója
6.) Az ipartestületi jutalmazások, elismerések átadása:  10-20-30 
éves emléklapok, arany és ezüstgyűrűk

Winkler Károly tisztelettel  köszöntött  minden megjelent iparos társat a 
Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület nevében. Németh László urat, az 
Országos IPOSZ elnökét és a vezetőség tagjait.
Felkérte Németh László IPOSZ elnököt, tartsa meg ünnepi köszöntőjét.

Németh László Köszöntötte a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület 
vezetőségét és tagjait. 

Elmondta, hogy az érdekképviseleti munka hatékonyságának növelése kiemelt 
feladat. Nemcsak az egyeztető fórumokon kívánnak részt venni, hanem ezen túl 
is erősítenék a kapcsolatot a kormányzati szervezetekkel, az önkormányzatokkal
és a főhatóságokkal, hogy az ipartestületi tagok megfelelő érdekképviselethez 
jussanak.
Nem titok, hogy az IPOSZ egy ideje anyagi problémákkal küzdött, amelyek 
erősen korlátozták az érdekvédelmi tevékenységre fordítható forrásokat is.
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Mosonmagyaróvár és Vidéke
Ipartestület’

9200, Mosonmagyaróvár
Kötélgyártó u. 4.

Tel/Fax.: (96) 215 987
Mobil: +36 20/629-75-25

E-mail:  ipartestulet@movip.hu 

Sikerült azonban az IPOSZ régi, használaton kívüli ingatlanjait értékesítenünk. 
Ez sokat segített az anyagi helyzet rendezésében.

A szakmunkásképzési rendszer továbbfejlesztése szintén a prioritások közé 
tartozik. Az ipartestületek fontosnak tartják a tanulóhelyek biztosítását, és 
felkészülnek mesterképzésben való aktív részvételre – jelezte az elnök.

Szólt arról is, hogy az IPOSZ az iparkamarával egyeztetni szeretne arról, hogy 
kötelező tagság esetén milyen együttműködés valósuljon meg. Németh László 
leszögezte: az iparosok nem tartják életszerűnek a kötelező kereskedelmi és 
iparkamarai tagságot. Az éves kamarai hozzájárulást most is adóteherként élik 
meg, keveslik azt a szolgáltatást, amennyit a kamarai törvény előír – tette hozzá.

Az IPOSZ elnöke rámutatott arra is, hogy az uniós források elosztásánál a mikro
vállalkozásokra és családi vállalkozásokra a jövőben jobban oda kellene 
figyelni. A 2007-2013. közötti ciklusban a mikro vállalkozások az összes 
forrásnak nagyon kis részét kapták támogatásként – emlékeztetett, és úgy 
vélekedett, hogy 2014-2020. között ennek lényegesen nagyobbnak kell lennie.
A kisvállalkozások a növekedési hitelprogramból 2014-ben nem tudtak úgy 
részesedni, mint ahogy szerettek volna, mert a kereskedelmi bankok az első 
ütemben a kis cégek által szükségesnek tartott hiteleknél nagyobb összegek 
kihelyezésében voltak érdekeltek .
Megjegyezte, hogy a bankok még mindig kockázatosnak tartják a 
kisvállalkozások, a mikro cégek hitelezését, de az IPOSZ abban bízik, hogy 
lesznek olyan lépések, amelyek hozzásegítik őket is a kedvezményes 
hitelkonstrukciókhoz.
Ismert, a jegybank által 2013. júniusában útnak indította növekedési 
hitelprogram az eltelt másfél év alatt 17-18 ezer mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak adott mintegy 1200 milliárd forint összegben hitelt.
Itt a növekedési potenciál.

Hozzátette: csalódást okozott a vállalkozásoknak, hogy nem indult el az uniós 
források nagyobb kihelyezése, amely az idén tavaszra várható.
Németh László szerint fontos lenne az iparosoknak, hogy a mikro cégek is 
helyzetbe kerüljenek az uniós pályázatoknál, és ne csak a termelői tevékenység, 
hanem a szolgáltatóipar is kapjon lehetőséget. A kisvállalkozókból nőhet majd 
ki a hazai iparnak az a szegmense, amely előbb-utóbb külpiacra is tud majd 
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Mosonmagyaróvár és Vidéke
Ipartestület’

9200, Mosonmagyaróvár
Kötélgyártó u. 4.

Tel/Fax.: (96) 215 987
Mobil: +36 20/629-75-25

E-mail:  ipartestulet@movip.hu 

termelni, szolgáltatni, esetleg stabil beszállítója lehet egy-két nagyobb 
vállalatnak – jegyezte meg. Egyszerűbb pályázatok kellenek
Az IPOSZ tagsága fontosnak tartja, hogy egyszerűsödjön a pályázati rendszer, 
könnyebben lehessen beadni a jelentkezéseket, és ne kelljen ehhez külön 
szakértőket igénybe venni – hangsúlyozta az érdekképviselet elnöke, aki arra 
számít, hogy az idei évre várt alacsony infláció, gazdasági növekedés teljesül, 
így a mikro- és kisvállalkozások számára is érezhetővé válik a növekedés 
előnye.
Példaként említette Németh László, hogy az építőipar tavalyi növekedésében a 
magasépítés területe még kevésbé teljesített, és a kisvállalkozások főként ebben 
érintettek. Reményeik szerint elindulnak majd olyan programok, folyamatok, 
amelyek bővítik a kisiparosok lehetőségeit, ilyen lehetne a lakáspiac élénkülése.
Több egyeztetést akarnak.
Németh László elmondta azt is: az iparostársadalomnak elvárása, hogy a 
kormány szélesebb körben egyeztessen a szakmával, az iparos réteget is vonja 
be a folyamatba, például az országos bértárgyalásokba és a továbbképzések 
területén jelenjen meg a szakma véleménye.
Az IPOSZ-nak 220 ipartestület a tagja, amelyek mintegy 30 ezer vállalkozást 
képviselnek. A szervezet mintegy 220 szakmát fed le, köztük magas élőmunkát 
igénylő kézműves területeket, valamint lassan feledésbe merülő szakmákat.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége is értékeket őriz a népi kézművességi 
szakmák támogatásával, és a szervezet ezen oldalát is szeretnénk megmutatni" - 
mondta az elnök. Azért nagyon fontos ez a tevékenységük, mert olyan kihalt 
szakmákat ápolnak ezek az iparművészek, amik feledésbe merülnének. Ezért 
jelentős az együttműködés a Nemzeti Művelődési Intézettel, amelynek 
keretében felkarolják ezeket a szakmákat.

Winkler Károly megköszönte Németh László tájékoztatását.

Banyár Tamás: 

Felkérem Winkler Károly elnök urat, tartsa meg beszámolóját és értékelését a 
2014. évről!
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1.) Az Elnökség tájékoztatója a 2014. évben végzett munkáról

Winkler Károly:

Mozgalmas évet zárt 2014-ben is a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület. 
Elmondhatjuk, hogy az alapvető célkitűzéseinket ismét sikeresen 
megvalósítottuk. Tevékenységünk nagyon szerteágazó. Nagy létszámú 
rendezvények szervezését tudhatjuk magunk mögött. A mai gazdasági 

helyzetben az előző évekhez képest a civil szervezetek számára a 2014-es évben 
kevesebb pályázati finanszírozási lehetőség adódott, illetve megszűnt. 
Ezen tevékenység ellensúlyozására Ipartestületünk a 2014-ben  a szervezeti élet 
hatékonyabbá tételével igyekezett munkáját bővíteni, fejleszteni. Az egyik 
legfontosabb célunk  aktivizálni a tagságunkat. Ezen felül egyre több fiatal 
iparos bevonása és támogatása minél szélesebb  körökben.
- Az elnökség összetételét tekintve azonos a korábbival. (Az alapszabály 
értelmében öt évre választva, 2010-2015-ig) Az ipartestületi titkári teendőket 
2012. áprilisa óta Banyár Tamás végzi.
-  Az üléseket az elnökség havi rendszerességgel tartotta, melytől néhány 
rendhagyó esetben eltértünk. Az ülések határozatképesek voltak és nyilvánosan 
zajlottak. 
-   Fiatal vállalkozókat vontunk be a munkába, melynek célja, hogy minél 
szélesebb körben megismerjék az ipartestületünk munkáját, feladatait. 
Az ülésekre vendégek meghívása. ( Polgármester, Alpolgármester, 
Önkormányzati bizottságok, Gy-M-S megyei Kormánymegbízott) 
-  Helyben működő iparosok aktiválása
-  Megyei Szövetségi ülések, Regionális ülések ( javaslatok)
-  IPOSZ országos ülések ( Felszólalások)

2.)   A 2014 – ban  végzett munkák eredménye és értékelése

Sikerek:  -   eredményes kapcsolattartás az önkormányzatokkal
- egyes csoportok érdekeinek érvényesítése 
- Ipartestületünk szélesebb elismertségének és megismerésének 

megteremtése, az előző éveket felülmúló és intenzívebb, állandó
jelenlét a médiákban (helyi TV, rádió reklámok, sajtó – 
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- Lajtapress (cikksorozat, reklám lehetőségek megteremtése) 
Moson Vármegye, Civil Szemle, Kisalföld, Iparos Újság

- iparos bál 
- A „Moson Vármegye Iparosa Díj” átadása
- Segédlevél Közhasznú  Alapítvány” munkájának 
    támogatása
-   kirándulások
- kapcsolódás a városi rendezvényekhez 
- május 1-i rendezvény 
- családi nap az Itatónál 
- makett kiállítás 

               -   Együttműködés a helyi Iparkamarával
 -  alkotmány ünnepe, kézműves kirakodó vásár  
 -  koszorúzások
-   nyugdíjas nap
-   téli fesztivál
-   adventi forralt bor árusítása ipartestületünk javára
- szakmunkás tanulók támogatása – kiválóak díjazása
- pályaorientációs pályázatokon részvétel
- iparosok részére tanfolyamok, tréningek szervezése
- törvényi módosítások felkutatása, azokra az iparosaink 

figyelmének felhívása 

3.) Az ipartestület létszámának alakulása

Vállalt feladatok: Szervezeti létszám növelése

Pozitívan értékelhetjük ezt az évet.  2013. év elején 185 fő volt az 
Ipartestületben. 
Jelenleg (2014. december 31-én) 193 fő, tagot tartunk számon. 

Banyár Tamás:

Van – e az  Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak vagy iparos társainknak
kiegészítése az elhangzottakhoz?
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Kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz vagy azzal kapcsolatban kérdést 
feltenni?

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az elnökség beszámolóját a 2014 –es évről  
kéz feltevéssel elfogadni szíveskedjenek!

A szavazás eredményeként megállapítom, hogy – ellenszavazat és tartózkodás 
híján- a Közgyűlés a beszámolót egyhangúan  elfogadta. 

4.) Az Ipartestület Pénzügyi Felügyelő Bizottságának beszámolója 
a 2014-es évről

Banyár Tamás:

Felkérem Kránitz Ferencet az Ipartestület Pénzügyi Bizottság beszámolójának 
ismertetésére! 

Kránitz Ferenc:

A legfontosabb gazdasági feladatunk a mostani pénzügyi állapotnak        
a fenntartása, lehetőség  szerinti  növelése, az ipartestület gazdálkodásának 
folyamatos fenntartása.
Az Ipartestület erre a bevételre a tagdíjakból, támogatásokból, adományokból és 
a bérleti díjakból tett szert. Pozitív eredménnyel zártuk az évet.
Ipartestületünk 20 főt támogatott kamatmentes támogatással, amely felvehető
1. millió forintig és 12 hónap alatt kell visszafizetni. Ezt a pénzt, bárki felveheti, 
aki megpályázza és a bizottság pozitív döntése alapján akár 3 nap alatt hozzá 
lehet jutni. Az Ipartestület ezzel is segíti tagságának iparosait. 

Jelenlegi pénzügyi helyzet

Bevételek:

Pénztár: (2014. 12.31. állapot:) 274.750,- Ft
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OTP folyószámla:                        62.541,- Ft
OTP elkülönített számla:            802.081,- Ft
Duna Tak.Szöv. folyószámla:  3.634.366,- Ft

Összesen:                                4.773.738,- Ft

Bérleti díj:                                3.207.340,- Ft
Tagok befizetése:                     2.128.300,- Ft
Támogatás:                                  661.800,- Ft

Összesen:                                 5.997.410,- Ft

Kiadások: 
segédanyagok                                                 167.995,-
villamos energia díja                                      315.106,-
gázdíj                                                                - 5.709,-                                          
vízdíj                                                                 57.600,-
irodaszer                                                         157.205,-
nyomtatvány                                                      8.930,-
fűtés                                                               470.271,-
közös költség                                                 261.180,-
szállítás, rakodás, raktározás                           39.600,-
postai  és távközlési szolgáltatás                    443.785,- 
utazási költség                                                  16.445,-
hirdetés, reklám                                                95.183,-
könyvelés                                                       122.700,-
folyóiratok és szakkönyvek előfizetése           13.000,-
egyéb igénybe vett szolgáltatás                     217.192,-
IPOSZ tagdíj                                                    36.000,-
Bankköltség                                                     94.183,-
alkalmazotti bér                                          1.755.000,-
gépkocsi költségtérítés                               1.274.520,-
munkaadói járulék                                        271.221,-
szakképzési hozzájárulás                               15.000,-

Összesen:                                                  5.826.407,-
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Összegezve a kiadások:

anyagköltség                                              1.432.578,-
igénybe vett szolgáltatások                           983.905,-
egyéb szolgáltatások                                       94.183,-
bérköltség                                                  1.755.000,-
személyi jellegű egyéb kifizetések            1.274.520,-
bérjárulékok                                                  286.221,-     

Összesen:                                                  5.826.407,-

Banyár Tamás:

Van – e az  Elnökség tagjainak vagy iparos társainknak kiegészítése az 
elhangzottakhoz?

Kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz vagy azzal kapcsolatban kérdést 
feltenni?

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a Pénzügyi Felügyelő Bizottság beszámolóját 
2014. évről kéz feltevéssel elfogadni szíveskedjenek!

A szavazás eredményeként  megállapítom, hogy – ellenszavazat és tartózkodás 
híján- a Közgyűlés a beszámolót egybehangzóan elfogadta. 

5.) A Segédlevél Közhasznú Alapítvány beszámolója -  Kulacs 
Zoltán

Banyár Tamás: 

Felkérem Kulacs Zoltánt a „Segédlevél Közhasznú Alapítvány” titkárát, hogy 
tartsa meg beszámolóját az alapítvány 2014-s tevékenységéről!
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Kulacs Zoltán:

A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület 2011. március 03- án létrehozott 
egy alapítványt, a „Segédlevél Közhasznú Alapítvány”-t, amelynek 
az elnöke Bősi Éva. 

Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű szakmunkás tanulók segítése, a 
térségben élők szociális helyzetének segítése, oktatási intézmények támogatása, 
rendezvények, kulturális események bonyolítása, hagyományőrzés, kiadványok 
szerkesztése és terjesztése, nemzetközi kapcsolatok építése, természetvédelem 
és környezetvédelem támogatása, egészségmegőrzés, rehabilitációs 
foglalkoztatás.
Ha segíteni szeretne, kérjük, hogy a Segédlevél Alapítvány javára ajánlja fel az 
adójának 1% -t!
Az Alapítványnak, melyet Fenes Gábor és Winkler Károly 70.000,- 70.000,- Ft 
alaptőkével hozott létre, közösségépítő szerepe van. Szükség lenne összefogni 

az Önkormányzattal és más intézményekkel. Ösztöndíj megalapításán is 
gondolkodik az Ipartestület. Az alapítvány szorosan együttműködik az 
Ipartestülettel. Banyár Tamás koordinálja a rendezvényeket, mint a családi nap, 
adventi jótékonysági bormérés, együttműködés a dunaszigeti Kolping iskolával.
Az alapítvány könyvelője az alakulástól 2013. december 31-ig Borbélyné 
Csordás Katalin. 2014. január 1-től a könyvelést Vitéz Eszter, Ipartestületünk 
könyvelője vette át.
 
Az alapítvány pénzügyi helyzete az alaptőkével és a rendezvényeken befolyt 
összegekből 2014. december 31-én 592.430,-

Banyár Tamás:

Van – e az  Elnökség tagjainak vagy iparos társainknak kiegészítése az 
elhangzottakhoz?
Kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz vagy azzal kapcsolatban kérdést 
feltenni?

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a „Segédlevél Közhasznú Alapítvány” 
beszámolóját 2014. évről kéz feltevéssel elfogadni szíveskedjenek!
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A szavazás eredményeként  megállapítom, hogy – ellenszavazat és tartózkodás 
híján- a Közgyűlés a beszámolót egybehangzóan elfogadta. 

6.) Az ipartestületi jutalmazások, elismerések átadása 10-20-30      
éves emléklapok, arany és ezüstgyűrűk a 2014-es évre

A díjakat Winkler Károly és Németh László adták át.

-10 éves  - Jubileumi Oklevél  /2004 - /:        

1.)   Bolla Gyula              
2.)   Czigány Mihály
3.)   Domonkos Vince
4.)   Family-Friss Kft
5.)   Flexcenter Szifa Kft

6.)   Galgóczi Emma
7.)   Magdács Kft
8.)   Molnár Miklósné
9.)   M-Uno Kft
10.) Schlitt és Schlitt Bt
11.) WD Bt

- 20 éves  - Jubileumi Oklevél  /1994 - /:

1.)  Sza-Sza Taxi Bt
                       
                   

-30 éves – Jubileumi Oklevél   /1984 - /:      

1.)  Kobli Lajos
2.)  Laube Walter Gáborné
3.)  Renk János
4.)  Winkler László
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-  Ipartestületi Tagsággal járó Pecsétgyűrűk:

-25 éves – Jubileumi Ezüstgyűrű /1989 - /:  

1.)  Elek Csilla
2.)  Fazekas Balázs
3.)  Losonczi Sándor
4.)  Pinterics Ferenc
5.)  Trapli Zsolt

-40 éves – Jubileumi Aranygyűrű /1974 - /:  

 1.) Bab Aladár
2.) Varga Frigyes

-Arany és Ezüst Koszorús Mester Címek adományozása:

Arany koszorús mester fokozat: (3 fő)

Takács István - bognár 
Török Mihály - vízvezeték szerelő
Pinterics Ferenc – fafaragó

Ezüst koszorús mester fokozat: (4 fő)

Meichelbeck Gábor - villanyszerelő
Horváth István - szobafestő
Vecsei Zoltán - ács
Winkler Károly – villanyszerelő-villamosipari kereskedő
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Emléklap az Ipartestületért végzett munkáért: (9 fő)

Dallos Tamás,                                  Bősi Éva
Korcz Miksa,                                    Szabóné Papp Zsuzsanna
Heveder Zoltán,                                Talabér János
Stark Ernő,                                        Horváth Zsolt
Bolla Gyula

A díjak átadása után Winkler Károly köszöntötte a díjazottakat. Mindenkinek 
megköszönte a részvételt.

Banyár Tamás:

Minden kedves iparos társunknak köszönetet mondok a megjelenésért és a 
Közgyűlést befejezettnek nyilvánítom.

Mosonmagyaróvár, 2015.május 15.

      Jegyzőkönyv vezető :                …………………………………
                                                                         Szabóné Papp Zsuzsanna       
                                                                         kereskedő

      Jegyzőkönyv hitelesítők:           …………………………………          
                                                                               Németh Krisztián                                
                                                               autóvillamosság szerelő

                                                                                   

                                                          …………………………………   
                                                                       Varga Tamás
                                                                       bútorasztalos
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