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M E O S Z  Felügyelő Bizottságának 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉSE 
 

a Szövetség 2015-ben végzett 
 

tevékenységének ellenőrzéséről 



 

 
Tisztelt Küldöttközgyűlés! 
 
 
 
Szövetségünk 2015. április 08. napján elfogadott egységes szerkezetű alapszabálya 
14 §. 2/1. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: „A Felügyelő Bizottság (FB) köteles 
az Elnökség éves gazdasági beszámolóit, azok mellékleteit – a közhasznúság 
követelményeinek meglétét, a Küldöttgyűlés elé szánt előterjesztéseket, valamint 
a Szövetség tevékenységének egészét évente legalább egy alkalommal 
megvizsgálni, véleményezni és az eredményről az Elnökséget tájékoztatni és a 
Küldöttgyűlésnek beszámolni”. 
 
Az alapszabályban megfogalmazott tevékenységéről, az ellenőrzésről 2015. év 
vonatkozásában a Felügyelő Bizottság az alábbiak szerint számol be. 
 
Vizsgálódásaink alapvetően 3 jellemző területre irányultak. 
 

- Közhasznúság, gazdálkodás, 
Elnökség beszámolói, külső vizsgálatok, 

- Testületi munka, szakszerűség és dokumentálás, 
- közérdeklődésre számot tartó információk. 

 
A Felügyelő Bizottság tételes vizsgálati programot készített és fogadott el, melynek 
alapján a MEOSZ Elnökének, Főtitkárának, Gazdasági Vezetőjének és 
Irodavezetőjének hathatós segítségével 

2016. április 21-én 
külső szakértő bevonásával zárta le a tételes vizsgálatot. 
 
Rendelkezésre állt az április 8-án dátumozott független Könyvvizsgálói jelentés a 
Szövetség 2015. évi tevékenységéről Dr. Cseke László könyvvizsgáló munkájaként. 
A jelentés,- mely Küldöttközgyűlésünk előtt önálló napirendként is szerepel,- 10.778 
eFt veszteséget állapít meg, illetve az eszközök és források egyező végösszege 
349.409 eFt. A Felügyelő Bizottság meghallgatta az érintett vezetők tájékoztatását, 
melyet a Tisztelt Küldöttközgyűlés is megismer, a 2015. évi veszteséget nem tartja 
aggályosnak, tekintettel arra, hogy a veszteséget az értékcsökkenés, valamint a 
Posdru nemzetközi pályázatban megelőlegezett, de a Támogató részéről több éve 
vissza nem fizetett kiadások összegének leírása okozta. 
Záradékban a könyvvizsgáló leszögezi, hogy közhasznúsági egyszerűsített éves 
beszámoló a hatályos számviteli elvek szerint készült, megbízható és valóts képet 
ad. 
Az ellenőrzés során bizottságunk megnyugvással vette tudomásul, hogy a MEOSZ 
gazdálkodását a 2015. évben történt választások, tisztújítások nem okoztak a 
gazdálkodásban zavart, sőt több estben költségcsökkenést eredményezett: 
könyvelés költségei, Humanitás, támogató szolgáltatás, bérköltség, vállalkozói 
szerződések, stb. . 
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A Szövetségnél 2015. év során számos külső ellenőrzés és vizsgálat történt. Így 
 

- Magyar Államkincstár 
(Támogató Szolgálat. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 
után igényelhető állami támogatás) 

 
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 

(Komplex ellenőrzés is) 
 

- Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű 167.600.000,- Ft 
előirányzat. 

 
Bizottságunk tanulmányozta a külső ellenőrzési dokumentumok megállapításait, 
amelyekben olyan kitétel, marasztalás, mely hatással lett volna a működésre, 
küldöttközgyűlési intézkedést igényelne, nem volt. Több elenőrzés a korábbi 
időszak (2014) szakmai és pénzügyi ellenőrzése volt. 
 
1. Konkrét ellenőrzések: 

1.1. A Pénztár és működésének ellenőrzése:  
Pénzkezelési Szabályzata alapján a pénztár zárása havonta történik. Átlagos 
havi forgalma havi 1-2 millió forint között mozgott.  

1.2. Utalványozás:  
2015. májusa előtt az Elnök, a Főtitkár és a Gazdasági Vezető 
utalványozhatott, a tisztújítás után pedig az utalványozási jogot az Elnök és a 
Főtitkár gyakorolhatja. 
Célszerűnek tartja a Felügyelő Bizottság a vonatkozó szabályzat 
frissitését, aktualizálását. 

1.3. Költségfelhasználások: 
A költségfelhasználások a választott testületi tagoknál a megnövekedett 
gépkocsi használatban mutatkozik meg, melyet az elnökségi ülések és a 
feladatok megosztása eredményezett. Az útnyilvántartásokat pontosan vezetik 
a NAV által megállapított üzemanyagárak, illetve fogyasztási normák alapján, 
és a MEOSZ Elnöke, illetve a Főtitkár hagyhatja jóvá. 

1.4. Bérezés: 
A bérkifizetés minden hónapban a tárgyhót követő hónap második napjáig 
átutalással megtörténik. A járulékok a tárgyhót követő hónap 12 napjáig a 
NAV számláira befizetésre kerülnek. A munkabérek megállapítása a 
vonatkozó törvények és ahol szükséges, a közalkalmazotti bértáblának 
megfelelően történik, az ágazati bérpótlék és kiegészítő ágazati bérpótlék is 
megfizetésre kerül. 

1.5. Külföldi utazások: 
2015-ben választott tisztségviselőnek nem volt külföldi útja. 

 
 
 
2. Testületi ülések: A nyilvántartásokból megállapítható, hogy 2015. év során az 

Elnökség mintegy 9,- jegyzőkönyvezett ülést (de egyéb egyeztetéseket, 
előkészítő, informális megbeszéléseket is) tartottak. (Február, április, május, (két 
alkalommal) június, július, augusztus, november, december.) 
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Az üléseken több mint 70 határozat meghozatalára került sor,- mely 
határozathozatalok határozatképes szavazással történtek meg. 
2015. május 08-án került sor határozatképes küldöttközgyűlés megtartására. A 
tisztújítást is bonyolító ülésen 25 határozat született. 

A 2015. évi választások testületeinkben jól érzékelhető fiatalítást okoztak. 
Fokozódott a lendület, a választások nem okoztak felesleges megtorpanást. 
Az Elnökség dinamizmusát követi Bizottságunk is. Az üléseken,- számos 
alkalommal testületünk minden tagja részt vesz. Gyakori, hogy az elnökségi 
ülések is 100 %-ban határozatképesek. 

 
A Felügyelő Bizottság,- az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően-, minden 
hivatalos rendezvényről értesül. Élve,- ezzel a lehetőséggel,- az Elnökséggel a 
kapcsolata folyamatos, élő és egyeztetett. Folyamatos a különféle kiírt 
pályázatok oda Elnökség előtti bírálata és döntések, ugyan úgy, mint az 
Intervenciós Alap hasznosítása. 

 
Pozitív változásként értékelhető, hogy a nagyobb súlyú döntéseknél,- már az 
előkészítő szakaszban is igényli a Szövetség Elnöke a velünk történő 
egyeztetést. 
A mai Küldöttközgyűlés elé beterjesztett anyagokat is teljes mélységig 
megismertük az elnökségi tagokkal egy időben. 
 
Ajánlja a Felügyelő Bizottság, hogy a tagszervezetek az Elnökség publikus 
határozatairól kellő időben kapjanak tájékoztatást. 

 
3. Tisztújítás: A 2015. májusi tisztújítás az elnökök közötti feladatátadásra 

rányomta bélyegét, hogy az új elnök bírósági bejegyzésére későn, október 19-e 
után került sor. Zavaró gazdálkodási gondot még úgy sem okozott, hogy a 
gazdaságvezetés élén – a gazdasági vezető felmondása miatt - is változások 
történtek. 

 
4. Gazdálkodás 

Költségsoronként vizsgáltuk a bevételeket és kiadásokat. 2015. évre 
meglepetéssel vettük tudomásul,- hogy a bérsoron nem volt a tervezetthez 
viszonyított túllépés,- sőt cca. mintegy 7 milliós megtakarítás tapasztalható. 
Emelkedés ezen a soron 2016. évre várható. 
 
A tagszervezetek támogatásának 2016. évre tervezett 99 millió forintos 
nagyságrendje azonos a 2015. évi tervezettel és a tényleges 
felhasználással is. 
 
Javasolja viszont a Felügyelő Bizottság a Küldöttgyűlés számára,- tekintse a 
tényleges fizető taglétszám,- aktív, inaktív, elmaradt tagdíj befizetések, illetve 
következő év(-ekben) történt utólagos tagdíj kiegyenlítése okozta 
pontatlanságokat, értelmezési zavarokat, akár egy külön bizottság 
létrehozásával is! 

 
 

4.1. Tagegyesületek támogatása: Itt ad a Felügyelő Bizottság számot arról, hogy 
2012-15-ös időszakban 3.600.000,- Ft rövid lejáratú kölcsönt adott a MEOSZ 
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minden esetben határozatképes, többségi döntéssel, többségében 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül, a határozatok könyvében dokumentáltan. 

Ezen időszakban két tagegyesület 2-2 alkalommal kapott kölcsönt, melyet 
határidőre visszafizettek. Egy tagegyesületünk a 2014-ben felvett kölcsönéből 
a vizsgálat időpontjáig egy összeget nem fizetett vissza. 

      A Felügyelő Bizottság a nyilvántartásokban pontos, precíz munkát tapasztalt. 
 

A MEOSZ 2015. évben 175.600.000,- Ft állami támogatásból 56,52 %-ot 
(99.257.000) a tagegyesületeknek juttatott. 

 
5. Munkavállalók 

Néhány számadat: 
 2015. év során az elnökcsere előtt (április végére) 
  a munkavállaló részéről  3 fő 
  közös megegyezéssel  1 fő   
 távozott a Szövetségtől. 
 
  Választásokat követően (májustól) 
  munkavállaló részéről   1 fő 
  közös megegyezéssel   8 fő 
  próbaidő alatt    1 fő 
  kilépés      1 fő 

munkáltatói   felmondással  2 fő  
munkaviszony szűnt meg. 

 
Összesen 16 fő munkavállaló munkaviszonya szűnt meg a vizsgált 
időszakban, és közülük 12,5 %-éknak mondott fel a munkáltató. 

 
 

A jelentősnek tűnő  létszám csökkenés hatása a Szövetség tevékenységének 
vonatkozásában nem volt érzékelhető. Az újonnan belépő állomány szakmai 
tudása, felkészültsége és képzettsége ellensúlyozta a távozókat. A 
létszámváltozások 2015-ben a bértömeget,- meghatározó módon-,  nem 
befolyásolták, a bérgazdálkodás megtakarítással zárta az évet. 
 
 

 
Javasoljuk a Küldöttközgyűlésnek,- a sajátos belső vitát követően  
 

2015. évről szóló 
  - beszámolót, 
  - gazdasági közhasznú jelentés, 
  - közhasznúsági jelentést, 
  - a 2016. évi tervezetet 
 
elfogadásra, mert azok hitelesen tartalmazzák a Szövetség 2015 évben végzett 
tevékenységét és gazdálkodási eredményét.  
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Egyetértünk, és javasoljuk a Tisztelt Küldöttgyűlés számára a MEOSZ 
Alapszabályának módosítására előterjesztésre kerülő javaslatok elfogadását is. 
 
Az eredményességért köszönetemet fejezem ki a 2015-ös gazdálkodási és első 
részében regnáló,- majd az őket követő testületek tagjainak és vezetőinek. 
Külön köszönöm Kovács Ágnes jelenlegi MEOSZ Elnök munkáját, beleértve azt is, 
melyet a Felügyelő Bizottság részére nyújtott. 
 
Bizottságunk nevében köszönöm 
   Szakály József Főtitkár 
a gazdaság és irodavezető, a MEOSZ munkatársainak segítő közreműködését. 
Végül,- de nem utolsó sorban, köszönet Bizottságom minden tagjának. 
 

 
A Felügyelő Bizottság nevében itt szeretnék köszönetet mondani azoknak, - 
jelen és távol lévőknek egyaránt -, akik az elmúlt 35 év alatt rövidebb-hosszabb ideig 
együtt, egymásért tevékenykedtek a mozgáskorlátozott emberek érdekeinek 
védelmében, érvényesítésében és végigélték ezeket az éveket a maga 
gyötrelmeivel, szépségeivel, sikereivel és kudarcaival együtt. 

 
Őrizze meg és fokozza ez a generáció is a MEOSZ érdekérvényesítő erejét. Azt a 
szellemiséget, melyet elődeink (kik száma egyre kisebb), az elnökök, akik munkája 
külön-külön is fénylő csillag a fogyatékos mozgáskorlátozott emberek életében. 
Vigyék, fejlesszék, csiszolják azon emberek javára, akik akarata,- állapotukból 
adódóan végesebb,- a többieknél. 
 
A sors adjon erőt Nektek! 
 
Megismételve a köszönetet, elfogadásra javasolva az előterjesztéseket: 
 
 
Kíván további eredményeket a 
 
 
 
 

MEOSZ Felügyelő Bizottsága  
    nevében 

 
 

Balogh Zoltán sk 
        Elnök 
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