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Az ÉRTÉKTEREMTŐK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE
Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről
I. BEVEZETŐ RÉSZ
Székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 40.
Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Sőtér Kálmán u. 46.
Nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság 13763
Adószám: 18023707-1-42
Bankszámlaszám: 10702019-22580603-51100005
E-mail: ermosz@ermosz.hu
Honlap: www.ermosz.hu
II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az ÉRTÉKTEREMTŐK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE 2012. évben
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve
egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza.

III. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID
TARTALMÚ BESZÁMOLÓ
Májusban somogy megyei képviselőnk segítségével fórumbeszélgetést szerveztünk a
bodrogi Polgármesteri Hivatal kultúrtermében. A meghívottak környékbeli
polgármesterek, vállalkozók, valamint a téma iránt érdeklődők voltak, kb. 40 személy.
Tagjaink közül 4 értékes vállalkozó (megújuló zöld energia , játszótér építő-és szakértő
cég, kaposvári pénzintézet, Haszonállattartók Szövetsége) részvételével sikeresnek
mondható előadások hangzottak el a 4 témakörben, majd kérdezni lehetett az
előadóktól..
Mindenki elégedetten, új információk birtokában távozott a rendezvényről.
Októberben tagjainkkal koszorúzni mentünk tiszteletbeli tagunk, v. Laki Károly
értékmentő, néprajzgyűjtő , Mátyásföld első sz. díszpolgára otthonának, ill.
múzeumának kertjébe.
Károly bácsihoz évente többször is ellátogatunk.

Decemberben a gödöllői egyetemen előadást szerveztünk Dr. Hidvégi Máté professzor
úrnak, aki az AVEMAR és az ONCOMAR feltalálója.
Érdekes és izgalmas előadását feszült figyelem kísérte, mivel országunkban egyre több
áldozatot támad meg a gyilkos kor.
A professzor úr támogatónk és tiszteletbeli tagunk. Azzal támogatja a Szövetségünket,
hogy bárhova eljön nekünk előadást tartani, teljesen díjmentesen.

IV. AZ ÉRTÉKTEREMTŐK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGÉNEK
2013 ÉVRE VONATKOZÓ TERVEI
Szövetségünk megalakulása óta, egy olyan gyors ütemű fejlődésen ment keresztül, amely
szükségessé teszi a jelenlegi állapotok tovább gondolását.
Ahhoz, hogy munkánkat eredményesebben tudjuk folytatni a jövőben támogatásokra van
szükségünk. Az eddigi tevékenységünket értékelni kell, kitűzött céljainkhoz a munkákat
újra ki kell jelölni, illetve a szükséges változtatásokat véghez kell vinni.

1./ Lehetséges támogatók felkutatása, hosszabb távú támogatói, együttműködési
szerződések kötése, a magyar vállalkozások segítése
2./ Pályázatfigyelés és pályázatokon való indulás
3./Még szorosabb együttműködés lehetőségének felmérése az intézményekkel,
vállalkozásokkal
4./ Laki Károly értékmentő múzeumának biztonságba helyezése, gazda felkutatása
5./ HUNGARIKUM programban való részvétel
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