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A2oL4. évi gazdasági tevékenység rövid értékelése
(Kiegészítés a 2ol4. évi mér|eg és eredmény kimutatáshoz, valamint a

közhasznúsá9l melléklethez - Pk-l42)

1. Kiegész.tő megjegyzések a 2oL4. évi gazdasági beszámolóhoz
1.1 Jogszabá|yi  háttér
A civ iI  tV.,  va|amint a 224/2oo (XII.19) '  a 342/2olr.  (XII.  29.) és a 350/2011 (XII '30)
kormá nyrende|etek figye|em bevéte|éVe| a TMTE 2014. évi gazdasági beszámolóját a
következő formában készítette e|:
1. A kettős könyw.te|t vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámo|ója

(mér|eg- és eredmény-kimutatás) és közhasznúsági m€|léklete
PK- 142 nyomtatVány

2. A 2oL4' évi gazdasági tevékenység rövid értéke|ése (kiegészítés a 2014. évi
mér|eg és eredmény kimutatáshoz, valamint közhasznúsá9. me|lék|eth€z)

3. Közhasznúsági mel|ék|et szöveges kiegészítése

A gazdasági beszámo|ó dokumentumait az E||enőrző Bizottság 2015. ápr i| is 29- i  Ü|ésén'
az |ntéző Bizottság 2015' május o7-i Ü|ésén megvitatta, és e|fogadásra aján|ja a
Kü |döttközgyű |ésnek.

1.2 Számvite|i beszámo|ó
A 2oL4. évi mér|eg beszámo|ót a szakma 96 Kft. konyve|ő iroda Vezetője Nagyné Lesti
KataI in á l|ította össze az 1. pontban szerep|ő formában.

A mér|eg főösszege: 11 680 EFT, az eredmény _ 4 391. EFT, ame|y 17 633 EFT bevéte| és
a 22 024 EFT kiadás egyen|ege.

Aktív időbel i  e|határo|ásokl 1544 EFT

Tárgyévben (2014) ke|etkező bevéte| 100 EFT
sET projekt pá|yázati támogatás t 444 EFT

Passzív elhatárolások: 295 EFT

Tagdíjak 2015 évre 216 EFT
Tárgyévet (2014) érintő kö|tségek 79 EFT

Követe|ések| 2 233 ÉFT

Vevők 2 013 EFT
Irodabér|ethez kapcso|ódó kaució 22o EíÍ

K.ite|ezettséoek: 599 EFT, me|y a 2014' december havi bér után fizetendő SZJA és a
járu|ékok összessége és egy szá||ító szám|a.

2oI4. dec. havi bér után sZ]A + járu|ékok 588 EFT
Szá||ító (postakö|tség) 11 EFT
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Az eredmény kimutatás e|emzése
Az egyszerűsített beszámo|ó ered mény. kimutatásá hoz a következő kiegészítő
megjegyzéseket fűzzük:

BevéteIek
fu ta r t a |mazzaa rendezvények , t anu |mányu tak ,
tanfoIyamok, szakértői munkák, azaz a közhasznú szakmai tevékenység beVételét,
va|amint egyéb, működési bevéte|eket (p|:szakmai hirdetés a hon|apon).
A szakmai munka bevételeinek és ráfordításainak rész|etezését az a|ábbi táb|ázatban
mutat iuk be:

Működési bevéte| 2014.ben 691 EFT Vo|t.

Eovéb bevételek|
n z o+s err tisszegű egyéb bevéte| a tagdíjbevéte|en és a támogatási bevéte|eken kíVü|
minimá|is kamatbevéte|t tartaImaz.

A tagdíjbevételekben (egyéni 51o EFT + jogi 4 705 EFT = 5 215 EFT) mintegy 1solo-os
eme|kedés köVetkezett be az e|őző évi bevéte|ekhez képest. Ezt az évvégi, a
tagVálIa Iatokhoz intézett feIhívásunkra érkezett tagdíj kie9észítések eredményezték.
Sajnos, az egyéni tagdíjbevéteIek tagsá9unk öregedéséveI cs ökkennek.

Támogatási bevéte|einket (2 43o EFT) egyrészt a közhasznú cé|ú működésre kapott
szJA 1olo.os feIaján|ások adják, ame|y összességében (214 EFT) az e|őző éViné|
42 EFr-É| kevesebb |ett. Másodrészt az egyéni és jogi tagoktól - e|sősorban az év végi
fe|hívásra - érkezett önkéntes befizetésekbő| (605 EFT) adják, harmadrészt pedig a
2o14. évi célfetadatokra, pá|yázati úton e|nyert támogatásokból tevődik össze, úgyis,
m in t :

Megjegyzés: A közvet|en EU-s pá|yázati támogatásbó| 2014-2016 között megva|ósu|ó
sef prójet<tre támogatási e|ő|eget kaptunk, ezért azt csak a projektrész e|számo|ását és
e|fogadását k öVetően, a 2015. évi mér|egben szerepe|tetjük.

Az összes bevéte| 2014-ben 77 633 EFT, ame|y te|jes egészében közhasznú
bevéte|ének minősÜ|, hiszen az a|apszabá|yban r ögzített k özhasznú tevékenységhez
kapcso|ódik. A TMTE 2014-ben sem fo|ytatott vá||a|kozási tevékenységet, í9y adófizetési
köteIezettsége nem keIetkezik.

Ráfordítások:
Áz anyagje||egű ráfordítások (11 395 EFT) je|entősen csökkentek eIsősorban a
feInőttképzési tevékenység nagymértékű visszaesésének köVetkeztében. A szemé|yi
je||egű ráfordítások (10 138 EFT) is cs ökkentek'

Meqnevezés Közhasznú szakmai munka (EFT)
BevéteI Költsée Egyenleg

szakmai képzések 4 3t9 2 654 1  665
Be|fö|di és nemzetközi szakmai
rendezvénvek, tanuImányutak

5  Z O 5 1  015 2 248

Szakértő i  munkák L 397 140 1, 257
Szak|ap, k iadvány 172 160
összes közhasznú szakmai munka 9151 3 969 5  182

FV-I- 1 3-B-001 3 foqvasztóvédeImi pá|yázat 242 EFT
oMMF.11-0090 oá|vázat 2014. évi rész 1 329 EFT
ósszes eIszámoIt pá|yázati támo9atás: 1611  EFT
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A 2oI4' évi gazdálkodás eredménye - 4 39I EFT egyen|eget mutat. A passzíV időbe|i
elhatáro|ások összege 295 EFT.ot, az aktív időbe|i e|határo|ások összege 1 544 EFT.ot
tesz ki  a 2o|4. évi mér|egben.

A 2o14. évi oazdasáoi tevékenvséo éÉéke|ése

A 2o14-es év rendkívül inek mondható az Egyesü|et é|etében. Az év során olyan t ö rvényi
vá|tozások |éptek hatá|yba (CiviI törvény, Fe|nőttképzési törvény)' amelyek
működésünket és tevékenység ü n ket nagyban meghatározzák. Az új törvényi
e|őírásoknak va|ó megfe|e|és je|entős szemé|yi és sze||emi kapacitást kötött |e' s ráadásuI
bevéte|eket egyelőre nem' csak kiadásokat eredményezett. Ezeket a |épéseket azonban a
szervezet működésének, fennmaradásának érdekében mindenképpen meg ke||ett tenni,
így ezt az évet a ,,befektetés a jövőbe,, sz|ogenne| |ehetne a |egjobban je||emezni.

A TMTE szervezeti működéséhez 2014-ben sem kapott pá|yázati támogatást és nem
vo|tak o|yan új pá|yázati lehetőségek sem itthon, ahova egy-egy újabb projektte|'
rendezvénnye|, esé||ye| pá |yázhattu nk VoIna.

Viszont konzorciumi tagként bekapcso|ódtunk egy közvet|en EU.s támogatású, 36 hónap
megvalósítási idejű, a textiIipari KKV.k energiahatékonyság növe|ését cé|uI tűző
programba (SET), me|y 2014. ápr iI is 1-Ve| vette kezdetét.

MiVe| e projekthez kapcso|ódóan 2o14-ben csak elő|eg kifizetés történt e|számolás még
nem, ezért a tárgyévi tevékenységhez kötődő kó|tségek (|sd. aktíV e|határo|ásban) és a
bevéte|i o|da| - azaz az e|ő|eg . könyve|éstech nikai|ag csak 2015.ben |esznek reaIizá|Va.

Az év e|ső fe|ében fo|ytattuk felnőttképzési tevékenység ü n ket e|sősorban a korábban
nyert pá|yázatok kapcsán. Í9y va|ósu|hatott meg ,,Az egyéni védőeszközök műszaki
k öveteiményei,  k ivá|asztásuk szempontjai ,  forgaIomba hozataIuk és aIkaImazásuk
szabá|yai (PL.785o)" munkavéde|mi- és , ,A minőségÜgyi v i ták és az e9yéb hibás
te|jesítések mege|őzése, i||etve békés úton történő rendezésének |ehetőségei a texti|.,
ruházati- és tisztítóiparban,, fogyasztóvédeImi képzés.
Májusban végzett az uto|só, a régi oKJ szerint oktatott csoport a Vegytisztító. kelmefestő
mosodás képzésen. Sajnos, új csoport indítására szeptemberben nem vo|t mód, mive|
fe|nőttképzési tevékenységünk, i||etve az oKJ-s tanfolyam újra engedé|yeztetése
hónapokat csúszott.
A második fé|évben egyet|en jeIentősebb, vá||aIkozás á|tal  e lnyert,  a munkavá||a|ók
gyakor|ati képzését támogató projektekben tudtunk csak a|vá ||a|kozóként részt venni.

Összességében a fe|nőttképzési tevékenység árbevéteIe a fenti események
következtében 2014.ben drasztikus mértékben, a 2013. évihez képest 80o/o-kkaI
csökkent '

zoL4-ben az e|őző évihez hason|ó nagy nemzetközi konferenciára nem kerü|t sor'
Lépéseket tettünk a Magyar Kémikusok Egyesü|etéveI egy újabb 2015-ös közös
konferencia megszervezésére a Horizont 2o2o-hoz kapcso|ódóan, de 2ol4-es
minisztériumi kÜ|ön keret, ame|y az anyagi háttér egy meghatározó részét biztosíthatta
vo|na, - épp kiosztás e|őtt .  e|vonásra kerü|t.

2o14-ben is fo|ytatódott az évek óta pénzügyi|eg is eredményes egyÜttműködés a BKIK
Texti| és Ruhaipari Szakmai osztá|yáva|, ame|y BKIK anyagi hozzájáru |ásáva |, több
közösen szervezett be|fö|di rendezvény, és egy határ menti ruhaipari tanulmányÚt
sikeres megszervezését jeIentette.

A fe|nőttképzési engedé|yeztetési időszakot áthida|andó néhányat a régi rendszer szerint
bejegyzett képzéseink közÜ| (Minőségügyi v i ták.. .;  Egyéni védőeszköz . . ' . )  -  meIyek
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fe|éoítése arra aIkaImas Vo|t - napokra bontottan, rendezvénysorozat formájában
hird;ttünk meg. Hasznosítottuk a már meg|évő, összeá||ított tematikát, de |ehetőséget
adva így az érdek|ődőknek a te|jes program me||ett, csak egy-egy napi részvéte|re is. Az
edd igi Épasztalatok azt mutatták, hogy a programra i|y módon összességében nagyobb
az érdek|ődés.

Új kezdeményezésként egy-egy e|őadóva| és témakörre| (fogyasztóvéde|em, színtrend,
ruhaipar i  vá ||aIat irányítás stb.),  ún. konzuItációs napot is me9hirdettünk' me|ynek
keretében kisebb csoportban, az e|őadást követően közvet|en, szemé|yes konzu|tációra is
|ehetőség nyí|t a résztvevők számára. Ugyan e bevezetési szakaszban, a programok az
Egyesü|et számára egye|őre nem hoztak meghatározó bevéte|eket, várható, hogy a
jöVőben ezekre is nagyobb igény mutatkozik majd.

Bár a tava|yi évhez hason|ítva több mint 600lo-05 visszaesés mutatkozik a szakmai
rendezvényekné|, kÜ|f ö ld i  tanuImányutakná|, ez a két év Va|ójában nem
összehason|ítható, hiszen a 2013.as nagy nemzetközi eseményre csak sok.sok évenként
kerü| ránk a sor és hagyományos. kr.iIfö|di szakmai vásár|átogatásainkra is csak
maximum 2 éVente van aIka|om, 2o!4-re i|yen utat nem is tudtunk tervezni.

Végü|, a gazdasági eredményhez kisebb mértékben hozzájáru|tak az egyesÜ|eti szakértők
bevonásávaI megva|ósított szakmai megbízásos projektek is.

Összefogla|va a 2oL4' évi negatív eredmény (. 4 391 EFT) kia|aku|ásában fajsú|yosan a
további működést |ehetővé tevő, a törvényi szabá|yozások vá|tozását IeköVető,
költségekke| járó, de bevéte|t majd csak a jöVőben hozó tevékenységek elvégzése,
va|amint engedé|y, i||etve a pá|yázatok hiányában a második fé|évben a fe|nőttképzési
tevékenység drasztikus (összességében 8Oo/o.os) csökkenése játszotta a szerepet. E
hataImas bevéte|kiesést, sem a közhasznúsági mel|ék|etben rész|etezett sokrétű szakmai
tevékenységge|, sem pedi9 a jogi tagvá||a|atoktó| kapott magasabb tagdíj és támogatási
bevéte||el  nem Vo|t kompenzá|ható.

4. Közhasznúsági mel|ék|et
^ 2or4. évi gazdasági beszámo|ót a mér|eg és eredmény kimutatás me||ett a hatá|yos
jogszabá|y szerint e|készített Közhasznúság. me|lék|et teszi te|jessé, ame|y rész|etes
beszámo|ót tarta|maz az a|apcé| szerinti és a közhasznú tevékenységekrő|, be|eértve a
kozhasznú jogá||ás megá||a pításához szükséges a|apadatokat és támogatási  mutatókat is.

Budapest, 2015. május 20.

Határozati javasIat:

Az Intéző Bizottság az E||enőrző bizottság e|őzetes jóváhagyásávaI javaso|ja, hogy a
KÜ |döttközgyű |és a következő határozatot fogadja e|:

A TMTE 2015. május 2o-i KÜ|döttközgyű|ése a 2014. évi mér|eget, eredmény
kimutatást és közhasznúsági beszámolót fogadja el. A mér|eg főösszege: 11 68o
EFT, az eredmény - 4 391 EFT' ame|y a 17 633 EFT bevéte| és a 22 o24 EFT
kiadás egyenIege.

TMTE Intéző Bizottsága neVében
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A 2oL4' évl mér]eget, eredmény kimutatást és közhasznúság. me!|ék|etet
e|fogadta a TMTE xLiII. KÜLDöTTKöZGYűLÉSE 2015. május 2o-án
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Jegyzőkönyv hiteIesítők
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