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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Makettinfo Online Klub Egyesület 2009. évi tevékenységéről.
Számviteli beszámoló:
A Makettinfo Online Klub Egyesület a 2009-es évben az alábbi bevételekkel rendelkezett:
Bankon keresztül:
Áthozat a 2008-as évről
37tag tagdíja
Kamat
Csalogány Optikától támogatás

107.822.-Ft
190.500.-Ft
112.-Ft
50.000.-Ft
348.434.-Ft

Készpénzben:
Áthozat 2008-as évről
13.511.-Ft
Anubis Bt-től támogatás
5.000.-Ft
Oroszné Borics Gabriellától támogatás 10.000.-Ft
Pretox Kft-től támogatás
10.000.-Ft
Iusta Kft-től támogatás
10.000.-Ft
Konkoly Electro Kft
10.000.-Ft
Pro-start Modell Kft
10.000.-Ft
TK-Office Kft
5.000.-Ft
73.511.-Ft
Ez összesen 421.945.-Ft-ot tett ki.
Az egyesület kiadásai a következőképpen alakultak:
Kiállítás díjai
Működési költség
Évközi versenyekre MOK Különdíj Kupák
Számlakezelési díj

210.627.-Ft
29.088.-Ft
19.140.-Ft
8.673.-Ft

Az összes kiadás: 267.528.-Ft.
Az Alapszabály II. pontba foglalt célokat az egyesület szintén teljesítette erejéhez mérten.
Ennek során az alábbi felajánlásokat, támogatásokat nyújtotta:
1. Az évközi makett versenyeken különdíjként 1-1 kupát biztosítottunk a gyermek kategóriákban.
2. Tagjaink részt vettek a Makett Gála kiállításon, ahol gyerekeknek közös makett építéssel
egybekötve népszerűsítették a hobbyt.

Kapcsolat más szervezetekkel, egyesületekkel:
Közös tagok révén szorosabb még a kapcsolat a Bolyai Makett Klubbal, a Gersekaráti Minimánia
Makettépítő körrel, a Bakony Makett klubbal, a Borsodi Makett Klubbal,

Kapcsolat, kommunikáció:
Az egyesület honlapja a www.makettinfo.hu oldalon található, melyről elérhető az a fórum is, mely
a kapcsolattartás legfőbb eleme.
Mivel tagságunk az ország területén mindenfelé lakik, anyagi megfontolásokból szinte
lehetetlen az, hogy rendszeresen és személyesen tartsuk a kapcsolatot.
Az egyesület honlapja azonban ezt az űrt képes maradéktalanul betölteni, hiszen a fórumon
keresztül a tagok gyakorlatilag egész évben napi kapcsolatban álltak egymással.
A fentieken kívül a tagság az elmúlt 1 évben a meghatározott 1 taggyűlésen felül többször is
összejött, így a Jászberényi kiállítás alatt, a nyári Jászberényi találkozó alkalmával, az egész
hétvégés Veszprémi találkozó alkalmával, de sokan találkoztak egymással a Szolnoki,
Mosonmagyaróvári, Budapesti, Békéscsabai, Brnoi, Zalaegerszegi, Kőszegi, Érsekújvári,Jabbekei,
Bécsi, kiállítások, versenyek alkalmával, vagy a kecskeméti repülőnapon.
2009 január óta elérhető a www.makettinfo.hu oldalon a harmadik Makettinfo Kupa kiírása.
Költségvetési támogatás felhasználása:
Az egyesület költségvetési támogatást nem vett igénybe.
Az egyesület, vezető tisztviselőinek nyújtott juttatások értéke, ezek összege: 0.-Ft
Az egyesület tagjai juttatást nem vettek igénybe.
A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:
Az egyesület 2009. május 23-24-én tartotta meg Jászberényben, versennyel
egybekötött makett kiállítását. A maketteken kívül veterán motorok, egyenruhák, II. világháborús
relikviák, veterán járművek, kamionok is kiállításra kerültek.
A kiállítás teljes egészében nonprofit jellegű kulturális esemény volt, melyre sem nevezési díjat,
sem pedig belépődíjat nem szedett az egyesület.
Az egyesület bevételeinek jelentős része a kiállítás lebonyolítására lett fordítva.
Az egyesület, különböző maketteket gyártó, illetve forgalmazó cégek bevonásával, azok
felajánlásaival támogatott különböző makettező klubokat, szakköröket, ahol gyerekekkel
foglalkoznak.
Az egyesület által vásárolt makettekkel, kupákkal ajándékoztuk meg az országban megtartott
makett versenyek fiatal résztvevőit különdíjak felajánlása útján.

Jászberény, 2009. december 31.
Kiss Gábor sk.

