
MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

                                  Székhelye; 1028 Budapest, Hidegkúti út 153. 

 

                                                         Felügyelő Bizottságának 

          Vizsgálati jegyzőkönyve 

 

2020.02.21.-én gazdasági és pénzügyi ellenőrzést tartottunk, folyó évben első alkalommal, a K&M 

Congress Kft. irodájában /1064 Budapest, Podmaniczky utca 75. IV.1/, ahol az MSOTKE 

Titkársága és Irattára található. 

A vizsgálatot végezte:  Dr. Vass Péter, mint a Felügyelő Bizottság elnöke 

    Dr. Sajtos Erika, mint a Felügyelő Bizottság tagja 

    Dr. Máté Ágnes, mint a Felügyelő Bizottság tagja 

      

Jelen volt:                             

• dr. Vass Péter mint a Felügyelő Bizottság elnöke 

• Dr. Sajtos Erika, mint a Felügyelő Bizottság tagja 

• Dr. Máté Ágnes, mint a Felügyelő Bizottság tagja 

• Mátray Katalin ügyvezető igazgató K&M Kongress Kft., mint az MSOTKE megbízott 

ügyintézője. 

 

A vizsgálat időpontja:   2020.02.21.-án, 8.30-11.10 h.-ig 

A vizsgált időszak:                           2019.01.01. – 2019.12.31. 

Ellenőrzési módszer: 

• Számlaellenőrzés a 2019-es Főkönyvi kivonatból és a Közhasznúsági Jelentésből 

• Az MSOTKE működésével kapcsolatos dokumentumok bekérésével, törvényességi 

ellenőrzés végett 

 

A vizsgálat célja: annak megállapítása volt, hogy 

1./ az MSOTKE a törvényi előírásoknak és az ezzel összhangban lévő Alapszabálynak megfelelően, 

szabályszerűen, az Egyesület alapszabályában megfogalmazott céljai szerint gazdálkodik-e a 

rendelkezésére álló pénzeszközökkel és vagyonával, 

2./ az MSOTKE működése kapcsán, a fenti időszakban az Egyesület működése, tevékenysége az 

Alapszabálynak, SZMSZ-nek, illetve a vonatkozó törvényeknek megfeleltek-e? 

 

Megállapításaink; 

 

• A fenti időszakban az egyesület az alapszabályban hét pontban kitűzött céljainak 

megvalósulására törekedett és jelentős eredményeket ért el.  

o Újonnan alakuló sürgősségi Osztályok támogatása hasonlóan az előző évekhez igény 

szerinti Triázs oktatás formájában történt, egyéb ilyen irányú tevékenységre utaló 



adatot nem találtunk, igaz arra sem volt adat, hogy ilyen irányú igény jelentkezett 

volna.  

▪ 28 MSTR Tanfolyam került megszervezésre 

▪ 1 CORE Instructor tanfolyam zajlott le 

▪ Triázs core instruktor képzés folyamatosan zajlik – ennek egyenlőre 

hatásfoka számunkra kérdéses, mivel a CORE / Full Instructorok száma nem 

emelkedett érdemben az elmúlt 1 évben, 10 IC képzése zajlik jelenleg is 

o A szakemberképzés és továbbképzés, tudományos üléseken, kongresszusokon, 

prekongressz kurzusokon, és akkreditált kurzusokon történik (ASLS, TRIÁZS, 

Emelt szintű Légút, Nehezített Légút, PoCUS, Gyermek Polytrauma ellátás 

tanfolyam), illetve az Egyesület támogatása és felügyelete mellett a honlapról 

szabadon letölthető PoCUS tankönyv formájában történt. 

o Pályázat kiírás idén is a kongresszus kapcsán történt, részvételi támogatás 

formájában, a 35 év alatti legjobb előadásra 

o Pikó Károly Emlékérem odaítélése történt  

▪ Emlékérem átadás (dr. Svéd Lászlónak) 

▪ Díjkiosztásokra a kongresszusunkon került sor. (legjobb poszter, legjobb 

előadók)  

o Társszervezetekkel (pl.: MOTESZ, MOK Kórházszövetség ) és külföldi szervezetekkel 

(EuSEM, IFEM, ACEP, UEMS) a kapcsolat aktív. Honlapunk működik, 

gyakorlatilag naprakész, tudományos és szervezeti ismeretek tekintetében. Facebook 

oldal aktivitása kérdéses, friss információk, felület biztosítása lenne a célja, amit 

jelenleg hiányosan tölt csak be  

o Triázs tankönyv kiadása folyamatos (regisztrált tanfolyam résztvevőknek), a PoCUS 

tankönyv elérhetősége is folyamatos.  

o Az egészségmegőrzés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett propaganda 

tevékenység média (nyomtatott, elektronikus, rádiók, TV adók) megjelenések, 

interjúk, nyilatkozatok formájában történt. 

o Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból (Triázs kurzusok, ASLS tanfolyamok, 

PoCUS tankönyv) számos nem Egyesületi tag is részesült az elmúlt évben. 

 

• Az egyesület a közhasznúság feltételeinek eleget tett 

 

• Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet idén sem folytatott 

 

• Az Egyesület politikai tevékenységet idén sem folytatott 

 

• Tagsági viszonyok rendezése az Alapszabályban lefektetett elveknek megfelelően, 

Elnökségi határozatok alapján folyamatosan frissül és egyre rendezettebbé válik.  

o Tagnyilvántartás online felületről a tagok számára elérhető (mindenki a saját felület 

részét láthatja csak – GDPR elveknek megfelelően) 

o 2019.12.31.-én 702 regisztrált tagja volt az Egyesületnek, ebből 189 fő fizetett 

tagdíjat.  

o 0 tagtársunk kérte az elmúlt évben tagsági viszonyának megszűntetését 

o 0 tagtársunk tagsági viszonya szűnt meg elhalálozás miatt 

o 40 új tag felvétele történt meg 

o Tiszteletbeli tag továbbra is 2 fő 

o Tag kizárás fegyelmi okból nem történt 

o Tagdíjfizetés elmaradása miatti kizárás 2019-ben nem történt.  

o Pártóló és Ifjúsági tagja továbbra sincsen az Egyesületnek 

o Az Egyesület iratiba betekintést sem tagok, sem hatóságok nem kértek 

 



• Tárgyévben egy közgyűlés volt 

o Meghívók előírt időben lettek kézbesítve, ez a postakönyvből volt ellenőrizhető. 

o Jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészült. A jegyzőkönyv hitelesítése megtörtént. 

o A Közgyűléseken 9 szabályszerű (szavazati arány, határidő, felelős - értelemszerűen) 

határozat született. Honlapon megtekinthetőek. 

o Időpont: 2019. május 17. 19:30, Helyszín: Debrecen Kölcsey Központ 

▪ Kilenc határozatot fogadott el a közgyűlés,  

• Levezető elnök, Jegyzőkönyv vezető és hitelesítő elfogadása 

• Elnöki beszámoló 

• Gazdasági beszámoló és Közhasznúsági Jelentést 

• Munkaterv és Gazdasági terv 2019. 

• 2020. Évi Egyesületi Tagdíj mértékének változatlanul hagyását 

• Jelölö Bizottság Elnökének beszámolója 

• Szavazatszámláló Bizottság tagjai 

• Új Elnökségi Tag és új Felügyelő Bizottsági tag 

• Kádár Ügyvédi Iroda felkérése 

 

o Rendkívüli közgyűlés nem volt. 

 

• Tárgyévben az alapszabályban meghatározott négy elnökségi ülésből kettő megtartásra 

került; 

o 2019.02.12. A K&M Congress Kft. irodájában hat határozat (2.-8./2019) született.  

▪ A határozatok  egyhangúlag elfogadásra kerültek (2018-as Kongresszusi 

elszámolás, Jelölő Bizottság, Tagfelvétel, dr Szabó Zoltán Grámiumi 

képviselet állandó meghívása az Elnökségi ülésekre, Triázs IC-k 

költségtérítése, Triázs Instruktor képézés tematika elkészítése, Triázs 

tanfolyam költségtervezet elkészítése) 

▪ Összehívása, megtartása, az alapszabálynak megfelelően, szabályszerűen 

történt. (Jelenléti ívek, Jegyzőkönyvek, Azok hitelesítése, Szavazati arány) 

o 2018.11.07. 19:00, Hotel Azúr, Siófok, kilenc határozat (13.-21./2019) született.  

▪ A határozatok  egyhangúlag elfogadásra kerültek  (2020-as Kongresszus 

időpontja, SEECEDEM-nél Vámos Zoltán dr képviseli az MSOTKE-t, 

MSTR munkacsoport és Triázs oktatás kérdései, IFEM tájékoztatása dr Botos 

Péter lemondásáról, ASLS eszközök, Tagfelvétel, Súlyos Gyermeksérült 

Tanfolyam támogatása, ETC-vel egyeztetés, Singapore-i Sürgősségi 

Orvostani Társasággal tárgyalások kezdeményezése)   

▪ Összehívása, megtartása, az alapszabálynak megfelelően, szabályszerűen 

történt. (Jelenléti ívek, Jegyzőkönyvek, Azok hitelesítése, Szavazati arány) 

o Négy ülés és határozat hozatal e-mailban történt  

▪ Összehívásuk, megtartásuk szabályosan történt.  

• Pozitív visszajelzések e-miail-ban történtek 4-7  fővel. 

▪ 2019.01.25. egy határozat született. a 1/2019 sz. egyhangúlag elfogadásra 

került.  

▪ 2019.05.19. egy határozat született. a 9/2019 sz. egyhangúlag elfogadásra 

kerültek 

▪ 2019.06.17. egy határozat született. a 10/2019 sz. egyhangúlag elfogadásra 

került 

▪ 2019.09.09. egy határozat született. a 11/2019 sz. egyhangúlag elfogadásra 

került. 

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

 



• A Felügyelő bizottság az Alapszabályban és az SZMSZ-ben megfogalmazottak szerint 

működik  

o Tárgyévben egy vizsgálatot folytatott, az K&M Congress Kft. irodájában 

2019.03.13.-án  

o Az előírt kettő FB-i ülést is megtartottuk Helye; K&M Congress Kft. irodájában 

2019.03. 20.-án illetve Hotel Azúr Siófok, 2019.11.07.  

o Határozatokat szabály szerint gyűjtjük. A vizsgálatok az egyesület szabályszerű 

működésére és a pénzügyek törvényszerű kezelésére vonatkoztak.  

o Egyesületi tagok részéről észrevételek sem szóban, sem írásban nem érkeztek.  

o Bizottsági elnökökkel a kapcsolatunk aktív, bizottságaik tevékenységébe a 

betekintést megkaptuk.  

o Jelenleg a honlapunkon a FB vizsgálati jegyzőkönyvei részlegesen megtalálhatóak, 

valamint az ülések meghívói, mivel ezek nyilvános ülések.   

 

• Oktatási bizottság: A Tudományos Bizottság a 2019. évben is a Kongresszus előtt volt a 

legaktívabb. Előkészítő tevékenységként kijelölte a Kongresszus fő témáit, majd a delegált 

felelősökön keresztül megtörtént a szekciók megszervezése is. Fölvette a kapcsolatot az 

előadókkal és így biztosította, hogy az előadások a szakma számára releváns módon és 

megfelelő minőségben készülhessenek el. A Bizottság elvégezte a beérkezett absztraktok 

véleményezését is, majd javaslatot tett az előadás elfogadására/elvetésére, elfogadás esetén 

pedig a prezentáció módjára." 

o A bizottság tevékenysége alapszabályunkkal megegyező  

 

• Etikai bizottság tárgyévben panaszos ügyben megkeresést nem kapott. 

o A bizottság tevékenysége alapszabályunkkal megegyező 

 

• Társadalmi kapcsolatok bizottsága; Kiválónak ítélhető meg a társaságunk különböző 

képzéseken, konferenciákon való szereplése,ahol képviselőink magas fokú és szintű 

szakmaiságról tesznek és tettek tanúbizonyságot. 

o A bizottság tevékenysége alapszabályunkkal megegyező 

 

• Tárgyévi dokumentumok-bekérve ellenőrzésre 

o A 2019.01.01. -  2019.12.31.. időszak általunk áttekintett főkönyvi adatai mögötti 

számlákkal való azonosságért a könyvelői iroda vállal felelősséget.   

  

Egyéb Információk: Az MSOTKE alkalmazottat nem foglalkoztat. Külföldi kongresszusi illetve 

szekcióülési költségtámogatást, tagjaink közül tárgyévben dr. Bognár Zsolt (Brüsszel, EuSEM Council 

Meeting, Bécs illetve Lisszabon UEMS) és dr. Vámos Zoltán, dr Bagdy Virág (SEECEDEM).  
Az SEECEDEM Kongresszus egyik támogatott résztvevőjének a megnevezéséről Elnökségi Határozat 

van, azonban a második személy kiválasztása nem tisztázott és nem visszakövethető kritérium alapján 

történt. A továbbiakban ennek szabályozása is szükséges lenne.   

      

Az Egyesület gazdasági helyzete, Számszakilag, vázlatosan: 

 

Nyitó, 2019.01.01.     Záró, 2019.12.31. 

Kézi pénztárban: 19 575. HUF          69 260 HUF     

Bankban:  

 

FHB-TKB 7 608 951 HUF    5 999 188 HUF 

 

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

főkönyvi kivonatellenőrzött tételeiben nem találtunk! 



 

 

Javaslat         

1. Tagdíjak és tagnyilvántartás rendezése folyamatos, ennek folytatása szükséges 

2. Bizottságoktól éves beszámolók beszerzése 

 

 

Budapest., 2020.02.21. 

 

 

 

 

Mátray Katalin       dr. Vass Péter 

ügyvezető igazgató K&M      a Felügyelő Bizottság elnöke 

 

 

 

 

dr. Sajtos Erika       dr. Máté Ágnes 

a Felügyelő Bizottság tagja      a Felügyelő Bizottság tagja 

 


