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MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  

                                                    1028 Budapest Hidegkúti u 153.   

Felügyelő Bizottsága 

 

Vizsgálati jegyzőkönyv 

 

 

2014-05-06.-án gazdasági és pénzügyi ellenőrzést tartottunk, folyó évben első alkalommal, a K&M 

Congress Kft. irodájában, amely jelenleg 1064 Budapest, Podmaniczky utca 75.,IV.1 alatt található 

 

A vizsgálatot végezte:          dr. Fehérpataky József mint a Felügyelő Bizottság elnöke 

                                               dr. Vass Péter mint a Felügyelő Bizottság tagja                                     

                                                 

Jelen volt:                              dr. Vass Péter mint a Felügyelő Bizottság tagja  

                                                Mátray Katalin Ügyvezető Igazgató K&M Kongress 

     mint az MSOTKE megbízott ügyintézője. 

    Steiner János K&M Kongress Ügyvezető Igazgatója  

 

A vizsgálat időpontja:                           2014-05-06.-án 14.00-16.30 h.-ig 

 

A vizsgált időszak:                 2013 január 01 – 2013 december 31 

 

Ellenőrzési módszer:            Számlaellenőrzés a 2013-as Főkönyvi kivonatból,  

                                valamint az MSOTKE működésével kapcsolatos dokumentumok bekérésével,  

                                                             törvényességi ellenőrzés végett 

 

A vizsgálat célja: annak megállapítása volt, hogy 

1./ az MSOTKE a törvényi előírásoknak megfelelően, szabályszerűen, az egyesület 

     alapszabályában megfogalmazott céljai szerint gazdálkodik-e a rendelkezésére 

     álló pénzeszközökkel és vagyonával, 

2./ az MSOTKE működése kapcsán, a fenti időszakban történt-e az alapszabályba, vagy a  

     vonatkozó törvényekbe ütköző ténykedés. 

 

Megállapításaink; 

1./ A fenti időszakban az egyesület az alapszabályban hét pontban kitűzött céljainak 

megvalósulására törekedett és jelentős eredményeket ért el. Újonnan alakuló sürgősségi Osztályok 

támogatásáról most sem találtunk adatokat. A szakemberképzés és továbbképzés, főként 

tudományos üléseken, kongresszusokon, prekongresszusi rendezvényeken történik. Ezen kívül 2013 

november 29.-én Debrecenben az MTA székházban hangzott el előadás a Sürgősségi láncról. 2013 

09 13.-án került megrendezésre az I Hazai Sepsisnap. 2013 október 16-20.-ig megtörtént a Triázs 

alapképzés. Sajnálatos módon az itt kiképzett oktatók további munkájáról nincs semmilyen adatunk. 

Pályázat; A 2012-ben kiírt „NEA Új nemzedék jövőjéért” pályázaton részt vettünk, 2013-ban 
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történt elbírálásnál a nyertesek közé kerültünk, de ennek még anyagi eredménye nem volt. 

Emlékérem odaítélés, a jelzett időintervallumban, nem történt. Díjkiosztásokra a kongresszusunkon 

került sor. (legjobb poszter, legjobb előadók) Társszervezetekkel (pl.: MOTESZ ) és külföldi 

szervezetekkel (EuSEM IFEM) a kapcsolat aktív. Honlapunk működik, gyakorlatilag naprakész, 

tudományos és szervezeti ismeretek tekintetében. A „Fórum” rovat sajnos nem. Folyóiratunk 

jelenleg nincs, sem független, sem OMSZ-al, vagy Resuscitatios társasággal együtt sem 

Az egészségmegőrzés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett propaganda tevékenységről 

nincs adat. 

 

 2/ Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3/ Tagsági viszonyok részben rendezettek, belépési nyilatkozatok többsége a belépés sorrendjében  

az irattárban megtalálhatók. Az egyesületben pártoló tag jelenleg nincs. Ifjúsági tagozatunk 2013 05 

10.-én megalakult (jegyzőkönyv, jelenléti ív) Bemutatkozás a kaposvári kongresszuson megtörtént. 

Tiszteletbeli tag; 2 fő. Tag kilépés, kizárás nem történt. A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése 

javulófélben, de továbbra is sok kívánnivalót hagy maga után. Az év elején: 449 tagunk volt, az év 

végére:497 nyilvántartott tagunk lett. Tárgyévben belépett új tagok száma; 133. Eddigi befizetések; 

1 988 000.-Ft helyett 203 000.-Ft  Az Egyesület iratiba betekintést sem tagok, sem hatóságok nem 

kértek. Tagok által bejelentett címváltozás elenyésző. 

  

4/ Tárgyévben két közgyűlés volt;  

 Időpont: 2013. május 10. 14:30 óra Helyszín: Stefánia Palota és Honvéd Kulturális Központ  

1143 Bp., Stefánia u 34-36 

Időpont: 2013. november 07. 17:30 óra Helyszín: Kaposvári Egyetem Kaposvár.Guba Sándor u 40 

Meghívók időben lettek kézbesítve, ez a postakönyvből volt ellenőrizhető. Jegyzőkönyv 

és a jelenléti ív elkészült, hitelesítő aláírás még hiányzik. 

A meghívókban szereplő napirendi pontokat (10+3) a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 A jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztásra kerültek. 

Ezeken a közgyűléseken 8 szabályszerű határozat született. A Határozatok Könyvében ezek 

szabályszerűen szerepelnek. A 7/2013-as határozat végrehajtása, csak a későbbiekben ellenőrizhető 

(tagdíj) 

Rendkívüli közgyűlés nem volt.  

    

5/ Tárgyévben az alapszabályban meghatározott tárgyévi négy elnökségi ülés megtartásra került;  

2013 03 01 székhelyen 

2013 05 10 MSOTKE Közgyűlést követően, ugyanazon helyszínen 

2013 07 24 székhelyen 

2013 11 06 Kaposváron a kongresszussal összefüggően 

Összehívásuk, megtartásuk, az alapszabálynak megfelelően, szabályszerűen történt 

Első alkalommal az elnökségi ülés határozatképtelen volt, így az ott tárgyalt 8 témából 

megfogalmazott 5 határozati javaslat e-mailben került körözésre. (eredménye későbbiekben 

ellenőrzendő) 

Második alkalommal 10 témából 3 határozat születet, kettő teljesült a 7/2013-as határideje a 

következő Elnökségi Ülés. 

Harmadik alkalommal 5 témából 2 határozat – teljesült, a harmadikkal kapcsolatban javaslat 

érkezett, ami eddig nem került megtárgyalásra (9/2013 Együttműködés az OMSZ-al) 

Negyedik alkalommal 5 témából 3 határozat született. (11/2013 és 13/1013 végrehajtása 

folyamatban, 212/2013 teljesült.  

Személyre szóló, 14 napon belül postai úton eljuttatandó határozat nem született. 

 

6/ A felügyelő bizottság tárgyévben két vizsgálatot folytatott, és két ülést tartott; 2013 05 02.-án 

Budapesten,1085 Gyulai Pál u. 24.a Szent Rókus Kórházban, valamint 2013 10 14.-én 1064 
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Budapest, Podmaniczky utca 75.,IV.1 K&M Congress Kft. irodájában. 

 A vizsgálatok az egyesület szabályszerű működésére és a pénzügyek törvényszerű kezelésére 

vonatkoztak. Jelenleg a honlapunkon a FB vizsgálati jegyzőkönyvei megtalálhatóak, valamint az 

ülések meghívói, mivel ezek nyilvános ülések. Érdeklődő, egyik alkalommal sem jelentkezett. 

                                                                                                                                                  

7/ Az oktatási bizottság tevékenysége, leginkább a kongresszusainkkal kapcsolatosan, 

    honlapunkon nyomon követhető, alapszabályunkkal megegyező. Kiemelendő a négy egyetem 

    oktatási standardjának meghatározása (Prof. Rudas László munkája) a graduális és post-graduális   

    képzés tekintetében, valamint a Triázs munkacsoport megalakulása, az oktatók kiképzése, de a  

    további tevékenységről nincs adat. 

                                                                                                 

8/ Etikai bizottságunk tárgyévben panaszos ügyben megkeresést nem kapott, egyéb 

    tevékenységének írásos nyomát nem találtuk. 

                                                                                                                                                  

9/ Társadalmi kapcsolatok bizottsága tevékenységének írásos anyaga, irattárunkban nem 

    található. Vezetőjétől ismételten beszámolót kérünk. 

 

10/ Tárgyévi dokumentumok-bekérve 

a/ Gazdasági terv 2013;  

Bevétel: 2 825 000-.Ft Teljesült bevétel; 2 094 286.-Ft 

Kiadás: 2 748 000.- Ft Teljesült kiadás;  6 017 844.-Ft 

b/ Munkaterv 2013; Tíz pontjából csupán egy, a radiológiai licenc vizsga nem teljesült, eddig. 

c/ Támogatási szerződések; SOTE TDK  (50 000.-Ft) 

d/ XII. MSOTKE Kongresszus Kaposvár  

    Megbízási Szerződés MSOTKE - K&M Congress Kft között még nem került aláírásra. 

    Előzetes költségvetés: Bevétel; 7 485 471-Ft Kiadás; 6 273 183-Ft Eredmény; 1 212 235-Ft 

f/ Toldi Könyvelői Kft-ből irattárunkba visszakerült 2013-as számlák, csoportosítva, leűzve. 

    Szúrópróba szertű betekintéssel talált, számunkra nehezen értelmezhető tételek; (Főkönyv:  

    1.sz.la oszt.: 122, 1221, 1229,  4.sz.la oszt.; 462, 46302  5. sz.la oszt.: 5124,  8. sz.la oszt.:  

    846, 848, 8425, ) külön kérésre értelmezésre kerültek, Alapszabályi kritériumoknak megfeleltek.  

g/ Triázs munkacsoportunktól és az Ifjusági Szekciónktól kapott éves beszámolójukban az  

    Egyesület célkitűzéseivel és rendelkezéseivel nem egyező pontot nem találtunk.  

 h/Korábban ellenőrzött fontos dokumentumok irattárunkban továbbra is  megtalálhatóak 

    (Megbízási szerződés MSOTKE és a K&M Congress. Kft között az egyesületi ügyintézésre 

    Könyvelési szerződés Toldi Könyvelői Kft-vel, 2010 01 20.-i dátummal 

    Pénzügyi szabályzat (Toldi Könyvelői Kft-vel is jóváhagyatva) 

    Házipénztár kezelési szabályzat ( K&M Congress. Kft-vel jóváhagyatva) 

    Bírósági végzés MSOTKE „tisztségviselő váltás” –ról (tudomásul véve) 

    Az MSOTKE a vonatkozó jogszabályok szerint továbbra is adómentességet élvez  

                 (vonatkozó dokumentáció) 

11./ Információk  

Az MSOTKE alkalmazottat nem foglalkoztat. 
Külföldi kongresszusi költségtámogatást, tagjaink közül tárgyévben senki nem kapott. 

Bognár Zsolt költségeit az UEMS Sürgősségi Szekció ülésén, a szabályzatnak megfelelően az Egyesület 

viselte. 

Közhasznúságunk egyenlőre fenntarthatónak bizonyult. 

 

12./ Számszakilag, vázlatosan; 

Kézi pénztárban: 2013 01 01; 1 087 070-Ft        2013 12 31;    164 015.-Ft 

Bankban:                                 4 973 574.-Ft                            1 930 861.-Ft 

SZJA 1%-ból bevételünk:            19 449.-Ft                                    

Részletezés a gazdasági beszámoló feladata! 
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A 2013 01 01-12 31-ig főkönyvi számlakivonat a vizsgálati jegyzőkönyv mellékletét képezi. A 

főkönyvi adatok mögötti számlákkal való azonosságért a könyvelői iroda vállal felelősséget.  

Az egyesület célkitűzéseivel ellenkező, illetve törvénybe ütköző pénzmozgásra utaló adatokat a 

főkönyvi kivonatban nem találtunk! (öt tétel pontosítása még folyamatban)  

 

 

Javaslat a fenti hiányosságok pótlása         

 

1./ Tagdíjak, rendezése 

2./ Ifjúsági tagozat dokumentumainak bekérése 

3./ 9/2013 Elnökségi határozat szerinti megállapodásra érkezett anyag tárgyalása.   

4./ Elnökségi Ülések határozatképtelensége esetén, az  e-mail szavazások utólagos megjelenítése. 

5./ A mindenkori aktuális kongresszusainkkal kapcsolatos szerződések megkötése legalább egy  

     hónappal a kongresszus előtt történjen és ebbe a FB betekintést nyerhessen, így időben 

     véleményezhessen. 

4./ Társadalmi kapcsolatok bizottságától beszámoló bekérése! 

5./ Triázs oktatás beindítása. 

 

 

Budapest., 2014-05-06 

 

 

 

         dr. Vass Péter    Mátray Katalin                           dr. Fehérpataky József  

a Felügyelő Bizottság tagja       ügyvezető igazgató K&M              a Felügyelő Bizottság elnöke  


