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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Makettinfo Online Klub Egyesület 2010. évi tevékenységéről.
a) Számviteli beszámoló:
A Makettinfo Online Klub Egyesület a 2010-es évben az alábbi bevételekkel rendelkezett:
Bankon keresztül:
Áthozat a 2009-es évről
42 tag tagdíja
Kamat
Egyéb
Csalogány Optikától támogatás
Nemzeti Civil Alapprogramtól tám.
Készpénzben:
Áthozat 2009-as évről
Selena Kft
Pretox Kft
Konkoly Electro Kft
Csizmadia és Tsa Kft
Red Scorpions Zrt
Váradi Csabáné
Jász Iron Kft

160.137.-Ft
224.000.-Ft
164.-Ft
455.-Ft
50.000.-Ft
150.000.-Ft
584.756.-Ft
280.-Ft
10.000.-Ft
10.000.-Ft
10.000.-Ft
3.000.-Ft
45.000.-Ft
4.000.-Ft
20.000.-Ft
102.280.-Ft

Ez összesen 687.036.-Ft-ot tett ki.
b) Az Egyesület a 2010-es évben költségvetési támogatást nem vett igénybe.
c) Az Egyesület vagyonának felhasználása a következőképpen alakult:
Kiállítás díjai
Működési költség
Évközi versenyekre MOK Különdíj Kupák
Számlakezelési díj

228.389.-Ft
201.961.-Ft
29.700.-Ft
37.638.-Ft

Az összes kiadás: 497.688.-Ft.
d) Az Egyesület a 2010-es évben, adott cél szerinti juttatásban nem részesült.
e) Az Egyesület a 2010-es évben a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kapott támogatást.

f) Az Egyesület vezető tisztviselőinek 2010-es évben nyújtott juttatások értéke, ezek
összege: 0.-Ft
g) Az Egyesület tagjai a 2010-es évben juttatást nem vettek igénybe.
h) A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
„Az egyesület közhasznú tevékenysége
Az egyesület céljának elérése érdekében – az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ában
felsoroltakkal összhangban - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére
irányuló alábbi cél szerinti tevékenységeket végez:
-

tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység.

Az egyesület sikeres működése érdekében más szervezetekkel is együttműködik”
(Alapszabály II/2. pontja)
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: A makettezés, mint
hasznos szabadidős tevékenység terjesztése az általános-és középiskolákban előadás és
látványmakettezés keretében. A gyermekek történelmi tudásának fejlesztése. Rendkívül
sikeres előadássorozatunkból sok fiatal jár folyamatos foglalkozásainkra az ország
minden pontjáról.
Más szervezetekkel való együttműködés: Feladataink között szerepel a civil
szervezetekkel történő együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás, rendezvények
lebonyolítása. Előadásokat szervezünk,és kiemelt napokon gyerekeket foglalkoztatunk.
Részt vettünk a XIV. Mosonmagyaróvári Nemzetközi Makettkiállítás és -versenyen, ahol
munkánkkal segítettünk a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében, a versenyen pedig
kiemelkedő eredményeket értünk el. Ezen kívül számos magyarországi versenyen
szerepeltünk társszervezőként, valamint tagjaink munkáival kiváló és kitűnő
értékeléseket elérve, mint pl.: XX. Országos Makettkiállítás és –verseny Szolnok, IV.
Makettinfo Kupa Jászberény, II. Nemzetközi Makettkiállítás és -verseny Miskolc, XVI.
Országos Makettkiállítás és -verseny Békéscsaba, IX. Bolyai Makettépítő Kupa Budapest,
II. Kőszegi Makettverseny Kőszeg, I. Pelikán Makett Kupa Gödöllő, segítséget nyújtottunk
a TIT HMHE-nek a Lajta monitor felújításában.
Kulturális tevékenység:
Kiállításaink:
IV. Makettinfo Kupa,Jászberény
Közlekedési Múzeum,Budapest
Buda Center,Budapest
Modellmánia 2010,Budapest
Modellbaumesse,Bécs
Publikációk: Az Egyesület folyamatosan publikálja munkáit és elért eredményeit, az
alábbi formában:
Internetes honlapokon (www.makettinfo.hu, www.attilaproductions.com,
www.makett.org)
Szaklapokban (Pro Modell)

Az Alapszabály II. pontba foglalt célokat az Egyesület szintén teljesítette erejéhez
mérten.
Ennek során az alábbi felajánlásokat, támogatásokat nyújtotta:
Az évközi makettversenyeken különdíjként 1-1 kupát biztosítottunk a gyermek
kategóriákban.
Tagjaink részt vettek az II. Makett Gála kiállításon, ahol gyerekekkel közösen
makettépítéssel 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, a
Gödöllői Pelikán Makett Klubbal, a Miskolci Makett Klubbal, a Miskolci Makettezők
Egyesületével,a TIT HMHE-vel.
Kapcsolat, kommunikáció:
Az Egyesület honlapja a www.makettinfo.hu oldalon található, melyről elérhető az a
fórum is, mely a kapcsolattartás legfőbb eleme.
Tagjaink többször szerepeltek munkáikkal különböző médiákban mint tv, rádió, újságok.
Mivel tagságunk az ország területén elszórtan 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, de sokan találkoztak egymással a
szolnoki, mosonmagyaróvári, budapesti, békéscsabai, brnoi, jabbekei, bécsi, miskolci
kiállítások, versenyek alkalmával, vagy a Kecskeméti Repülőnapon.
Az Egyesület 2010. június 5-6-án tartotta meg Jászberényben versennyel
egybekötött makettkiállítását. 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 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 makettversenyek fiatal résztvevőit különdíjak felajánlása útján.
Jászberény, 2010. december 31.

Kiss Gábor sk.

