
Közhasznúsági jelentés a MEE Világítástechnikai Társaság 2009. évi 

tevékenységéről

Társaságunkat a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján a 

Fővárosi Bíróság 390. nyilvántartási sorszám 13. Pk. 60.421/1989/11. számú 

végzéssel közhasznú szervezetté minősítette 2000. január 20-án. Működésünket az 

1989. évi II.tvr. az egyesülési jogról, míg gazdálkodásunkat a számvitelről szóló újra 

kodifikált 2000. évi C. törvény és a 114/1992 és a 224/2000 Korm. rendeletek 

szabályozzák. Társaságunk a hivatkozott rendeletek és a számviteli politikájában 

meghatározott beszámoló készítés rendje alapján állítja össze a kettős könyvvitelt 

vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét, 

valamint eredmény kimutatását.

1. Számviteli beszámoló

Társaságunk tevékenységét a hatályos alapszabálya alapján végzi a mindenkori 

érvényes jogszabályok szerint és az EB (Ellenőrző Bizottság) felügyelete mellett. A 

MEE VTT 2009. évi beszámolója a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 

mérlege, eredmény-kimutatása, valamint tájékoztató adataiból áll.

2. Költségvetési támogatás: -

3. Vagyon felhasználása

2009. január 1-én Társaságunk mérleg szerinti saját tőkéje 21594e Ft. Összetétele: 

Induló tőke 0 Ft; Tőkeváltozás (eredménytartalék) "megalakulástól" 13.105e Ft, a cél 

szerinti majd a közhasznú tevékenységek eredménye :  8489e Ft, vállalkozási 

tevékenységek eredménye : 0 Ft. 

4. Célszerinti juttatás

A társaság célja szerinti tevékenysége keretében 2009. évben: 

• a tagság körében ingyenesen nyújtotta az Elektrotechnika c. szakmai 

folyóiratot,



• a társaság a tagság számára ingyenesen szervezett rendezvényeket, 

előadásokat, egyéb szakmai összejöveteleket és világítástechnikai 

szemináriumokat a Világítás Házában

• rendszeresen megküldtük tagjaink számára a Fény Hírlevelünket, ami a 

legaktuálisabb szakmai és társasági információkat tartalmazza

• azon tagjaink számára, akiknek nincs internetes elérhetőségük, nyomtatott 

formában küldjük meg a Fény Hírlevelet.

• a Világítástechnikai Évkönyv 2008-2009 c. kiadványunkat tagságunknak 

térítésmentesen elérhetővé tettük.

• Rendszeresen tájékoztatjuk tagjinkat rendezvényeinkről és egyéb szakmai 

kérdésekről a VTT honlapján.

5. Egyéb kapott támogatás: -

6. Pályázati bevételek: -

7. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Rendszeres juttatásban a vezető tisztségviselők nem részesültek, részükre igazolt 

külföldi és belföldi kiküldetési költségeik kerültek megtérítésre. Külföldi kiküldetés 

Isztambulba volt a LUX Europa Konferencia kapcsán. 

8. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

• 2009. évi közhasznú tevékenységünket a világítási kultúra terjesztése, az 

iparági eredmények ismertetése, ismeretterjesztése, továbbá oktatás, szakmai 

tanácsadás, részvétel a világítás népszerűsítése tevékenységek tették ki.

• Az Elektrotechnika folyóiratot és a Fény Hírlevelet továbbra is eljuttattuk 

tagjainknak, annak érdekében, hogy rendszeres információt biztosítsunk 

számukra. 

• Megújítottuk, és rendszeresen karbantartottuk honlapunkat annak érdekében, 

hogy ne csak nyomtatott formában, hanem elektronikusan is minél szélesebb 

körben ismertethessük a szakmával foglalkozóknak és az az iránt 



érdeklődőknek a világítástechnika területén történt legfontosabb eseményeket 

és eredményeket. Új honlapunk címe: www.vilagitas.org.

• Világítástechnikai továbbképzéseket szerveztünk villamos mérnökök számára, 

amelyen a résztvevők illetve sikeresen vizsgázók 10 kreditpontot kaptak.

• Továbbra is kiemelten kezeltük a nem bevételes szakmai tájékoztató jellegű 

rendezvényeket, a világítástechnikai szemináriumokat, melyen a MEE VTT 

tagokon túl számos más érdeklődő is részt vett.

• Megszerveztük az immár hagyományos Hallgatói Ankétot, amelyen a végzős 

világítástechnika szakos hallgatok mutathatták be szakdolgozatukat az 

érdeklődőknek. A részvétel térítésmentes volt. 

• Tagjaink térítésmentesen regisztrálhattak a Fényszennyezés Konferencián 

2009. novemberében.

• A 2009 év őszén jelentettük meg a Közvilágítási Kézikönyvet, melyet tagjaink 

kedvezményes áron vásárolhattak meg.

• Az állami befizetési kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk.

Budapest, 2010. április 6.
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