
 

 

MPRSZ FEB közgyűlési beszámoló 2020.05.19. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Ha ismerni akarod a múltadat - nézd meg a jelenlegi helyzetedet. 

Ha ismerni akarod a jövődet - nézd meg a jelenlegi cselekedeteidet. 

/kínai bölcs közmondás/ 

 

A  FEB az előző bölcs mondással köszönt mindenkit, mely elgondolkodtatott. 

Egyrészt nagyon sok mindenben visszaköszönt a múlt, jelenlegi tevékenységünk 

viszont előre vetíti a jövőt. 

 

Az a különleges helyzet állt elő, hogy a 2019. május 22.-i közgyűlésen 

beszámoltunk a 2018. évi munkánkról. A 2019. november 19.-i választó 

közgyűlésen az elmúlt három évről, illetve a 2019-es év addig eltelt időszakáról, 

most pedig a teljes 2019-es évet vettük górcső alá. 

 

A 2019-es év egy korszak lezárásáról és egy új ciklus beindításáról szólt. Bárki 

bármit is mond, minden szervezetben meghatározó a vezető habitusa, 

személyisége, karizmája. Így volt ez az elmúlt ciklusokban, és így van ez most 

is. És ez nem baj, sőt, ha az elnök mögött összezár a csapata, akkor ők, 

együttesen csodákra képesek. A pesszimisták mondhatnák, hogy régóta várjuk 

ezt a csodát. Mindeközben lehet, hogy épp most vagyunk e csoda részesei… 

 

A legutóbbi közgyűlésen egy emberileg és szakmailag is harcra kész csapat 

került megválasztásra. Többen benne voltak az előző elnökségben is, de az 

elnökség másik része új, ismert és elismert szakemberekkel egészült ki. És nem 

csak azért startoltak jól, mert új seprű jól seper, hanem azért is, mert kiegészítik 

egymást. Hogy egy fél év alatt mi minden változott, és mit tettek le az asztalra, 

azt beszámolójukból megtudható.  
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A mai rohanó világban nem könnyű társadalmi munkát vállalni, vagy azt bárkitől 

kérni, de aki vállalja ezt a „szolgálatot”, mert ez az, tőle jogosan várja el a tagság, 

a Szövetség érdekeit maximálisan képviselje. És eddig az elnök és az elnökség 

tagjai ezen elvárásnak maximálisan megfeleltek. 

Az elnökség havonta  ülésezett, amikor a helyzet úgy kívánta akkor online, az 

ülések előtt egy héttel előre, a napirendi pontok is meghatározásra kerültek. 

 

A  FEB nem akarja túllépni hatáskörét, eddig sem tette. Az Alapszabály szerint 

feladata a törvényesség, és a tagság érdekeinek védelme. A FEB minden tagja 

elkötelezett a Szövetségért, javaslatainkat, kéréseinket ez motiválta.  

A FEB rendszeresen kommunikált vertikálisan és horizontálisan is. Üléseink 

kapcsolódtak az elnökségi ülésekhez, melyeken részt vettük, volt amikor teljes 

létszámban.  

Ezen beszámolót a FEB elfogadta. 

 

Az elnökség munkáját nem a mi tisztünk értékelni. Ezt megteszik Önök, a tagság. 

 

A FEB,  a Szövetség múlt évi pénzügyi beszámolóját és  közhasznúsági 

jelentését előzetesen megkapta, azt tanulmányozta, és a következőket állapította 

meg:  

• A bevételi források, valamint a kiadások törvényes módon számlákkal, 

bizonylatokkal vannak alátámasztva. 

• A Szövetség a bevételi forrásaival ésszerű módon, a céljait és érdekeit 

szem előtt tartva gazdálkodott. 

• A Szövetség múlt évi tevékenysége, működése, céljaival és közhasznú 

jogállásával összhangban történt.  
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• Összességében megállapítható, hogy a Szövetség pénz- és 

vagyonkezelése, mindkét elnökség év közbeni munkája szabályszerű volt, 

gazdálkodását a bevételek optimális felhasználása jellemezte. 

 

A Szövetség gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott.  Az előző elnökségtől  nem 

egy üres kasszát kellett átvenni, hanem egy eredményesen gazdálkodót. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Fontos továbbra is a tagsági létszám növelése. Persze vannak olyan hangok, 

hogy nem a mennyiség, hanem a minőség számít. De mindkettő fontos. Egyrészt 

nagyobb lehet a súlya a Szövetségnek, másrészt a tagdíj bevétel sem mellékes.  

 

A mai helyzethez való alkalmazkodás jele, hogy igény merült fel az Alapszabály 

bizonyos pontjainak módosítására. Ebben a tisztségviselők körében konszenzus 

alakult ki, járuljunk hozzá tevőlegesen mindannyian, hogy naprakész legyen 

Alapszabályunk. 

 

Jogos elvárás a tagság részéről, hogy Szövetségünk a szakmai érdekképviselet 

meghatározó szervezete legyen. E területen vannak biztató előrelépések, de 

még messze nem annyi, amennyi lehetne. 

A sikernek érdekes a képlete. Ha életedben a sikert A-nak vesszük, akkor 
A=x+y+z. x a munka, y a játék, z pedig az, hogy befogod a szád."(mondta Albert 
Einstein). Nos, ebből ami biztos az a munka. Ebben minden tisztségviselőnek 
része volt. Most egy kicsit a szavakkal játszottunk, így a játék is megvolt. Ezután 
már jogos az igény, hogy fogjuk be a szánkat.  

Mielőtt megtenném, még pár szó. Az előző közgyűlésen megújult FEB még 

jobban megújul. Közel két évtizeden keresztül voltam a FEB tagja majd elnöke, 
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és igazán nagy élmény volt sok-sok jó emberrel megismerkedni, találkozni, 

szakmázni akár éjszakákon keresztül is. Hálás és nyugodt szívvel adom át a 

staféta botot utódomnak, mert tudom, jó kezekbe kerül. És amiben ezután is 

segíthetek, azt örömmel fogom tenni. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kérem beszámolónk elfogadását.  

 

 

A FEB nevében Durkó Sándor László 

 

 

 

 


