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Napirend

1.)

Szakmai beszámoló a 2016.11.16-17-i Országos Intézőbizottsági Ülés óta
eltelt időről
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár

2.)

Beszámoló a KTE 2016. évi gazdálkodásáról. Az egyesület 2016. évi
közhasznúsági jelentése és a közhasznú éves beszámolójának eredmény
kimutatása és mérlege
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár

3.)

Az Felügyelő Bizottság 2016. évi gazdálkodással és közhasznúsági
jelentéssel kapcsolatos beszámolója
Előterjesztő: Szűcsné Posztovics Ilona Felügyelő Bizottság elnöke

4.)

Egyebek

Dr. Tóth János főtitkár megnyitja az ülést, tájékoztatja a Bizottságot, hogy az ülés
megkezdése 30 perccel későbbre tolódott, hogy a Bizottság megfelelő létszámú legyen. 11
órakor az Bizottság 51%-a jelen van, így határozat képes. Dr. Tóth János felkéri a Bizottságot
az ülés napirendjének megszavazására, amelyet egyhangúlag elfogadnak. Dr. Tóth János
felkéri Szűcsné Posztovics Ilonát és Dr. Katona Andrást, hogy az ülésről készült jegyzőkönyvet
hitelesítsék.
Dr. Tóth János előterjeszti az 1. napirendi pontot és beszámol, az utolsó OIB ülés óta eltelt
időszakról. A 2016. novemberi OIB-t követően az év végéig nem volt jelentősebb esemény
vagy rendezvény a KTE szervezésében. 2017 februárjában került sor a Szállítmányozók és
Fuvarozók Tagozatának XXI. konferenciájára, melyet ezúttal új helyszínen, Siófokon
tartottak. A résztvevők és szervezők egybecsengő tapasztalata alapján is sikeresen zajlott a
konferencia. Hetedik alkalommal rendezte a KTE Győrben, a Közlekedéstudományi
konferenciát, a Széchenyi István Egyetem közreműködésével. 2017 márciusában a DKV-val
közösen került megrendezésre, a Regionális közlekedés aktuális kérdései című konferencia.
Mind a két konferencia szép létszámmal, színvonalas előadásokkal sikeresen lezajlott.
Az év során várható konferenciák közül Dr. Tóth János kiemeli a közelgő bükfürdői
rendezvényt, megemlíti, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a jövőben érdemes lehet
megfontolni új helyszín keresését. Az EPTS konferencia kapcsán megemlíti, hogy a szervezési
folyamatok aktívan zajlanak. A program három szekcióval - külföldi és magyar előadásokkal
egyaránt-színvonalasnak ígérkezik. A Közlekedés Kultúra Napjáról néhány szóval tesz
említést. A programszervezők listája ebben az évben is jelentősen bővül, reméli, hogy ennek
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hatására még több emberhez juthat el a kezdeményezés célja. Idén az osztrák társszervezet
felé való nyitással igyekeznek a Közlekedés Kultúra Napját nemzetközi szintre emelni.
Dr. Tóth János beszámol Dr. Fónagy János elnök úr országjáró körútjáról, amely során az
Elnök úr végig látogatja a területi szervezeteket. Az első három alkalom sikeres és érdekes
állomás volt, bízik benne, hogy a soron következőek is hasonlóan színvonalasan zajlanak
majd. A Városi Közlekedés c. lap első számának, szeptemberi megjelenése után, amelynek
költségeit a KTE vállalta magára, 2016 decemberében, majd 2017 márciusában új számokkal
jelent meg a lap, hála a BKK Zrt. anyagi támogatásának. A következő szám várhatóan június
végén lesz elérhető.
Dr. Tóth János helyt ad a felmerülő kérdéseknek. A Bizottságnak nincsen kérdése, így a
napirend 2. pontja következik.
Dr. Tóth János előterjesztésében röviden összefoglalja a beszámoló tartalmát. A bevételek
20%-os növekedése mellett a kiadások 30%-os növekedést mutatnak, mely az új feladatok
nagyobb költségei okozzák. Továbbá a nagyobb szerepvállalás a közhasznúság terén is a
kiadások növekedését okozzák. Ugyanakkor a 4,5 millió Ft-os eredmény, a kint levőségek
nélkül is, jónak tekinthető. A 2010-2012 közt tapasztalható csökkenést sikerült megállítani és
a hiányt pótolni. Az NFM támogatása 5+5 millió Ft a KTE működése és a
Közlekedéstudományi Szemle számára nagy segítség, bízik benne, hogy a jövőben is
számíthatunk a minisztériumi forrásra. A jogi tagok tekintetében is növekedés mutatkozik,
bővül a tagok létszáma és sikerült megegyezni a Volán utód társaságok tagdíjáról. Az 1%-os
adófelajánlásokat illetően is nagyobb összegről számolhat be a KTE. A több mint 600.000 Ft
befolyt támogatás, a Diplomaterv pályázat költségeinek fedezését teszi lehetővé.
Egyéni tagdíj elmaradás érzékelhető, melyre a csekken történő befizetés megszüntetése is
magyarázatul szolgálhat. Továbbá a 300 fős létszámcsökkenés szintén.
A 80 millió Ft-os tartalék megnyugtató alapot képez a közhasznú feladatok vállalására, mint a
2016-os iskolakezdési plakát kampány, melynek összege még visszatérítésre kerülhet az
egyesület részére.
Dr. Tóth János javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság véleményének megismerése után
lehessen kérdezni. Szűcsné Posztovics Ilona tisztelettel köszönti a Bizottság tagjait és
beszámol a Felügyelő Bizottság aznapi üléséről. A beszámolóból látható, hogy a rendezvények
fedezik a növekvő kiadásokat. A vagyonnal való gazdálkodás nagyon hatékony, 6 millió Ft
növekedés látszik. Míg 2015-ben 81,6 millió Ft volt a mérleg fő összege, ez 2016-ban 87,2
millió Ft. 80 millió Ft pénzeszközben és értékpapírban testesül meg, mely likvid, tehát
bármikor pénzé tehető. A fennmaradó 6 millió Ft pedig fennálló, aktív vevőkövetelésből
tevődik össze. 2015-ben a Bizottság kérte az Egyesület tárgyi eszköz listájának összeállítását,
ez továbbra is aktuális kérésként mutatkozik. Az érték nélkül nyilván tartott eszközök
névértéke 400. 000 Ft, melyről szükséges lenne a pontos leltár. A továbbiakban kiemelte,
hogy a beszámoló elkészülését akadályozza, a bizonylatok késedelme a területi szervezetek
részéről a KTE központja felé. Felhívja az Intéző Bizottság figyelmét a jogszabályi határidők
betartásnak fontosságára. Szűcsné Posztovics Ilona felszólalásának zárásaként a Bizottság
elismerését fejezi ki az egyesület munkáját illetően, mind a tagozatok, területi szervezetek
mind a Titkárság munkáját dicséri. A 2016-os év 150 millió Ft-os árbevétele, e szorgos munka
bizonyítéka.
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Dr. Tóth János megköszöni a Felügyelő Bizottság munkáját és lehetőséget ad az Intéző
Bizottságnak, hogy kérdéssel vagy hozzászólással éljen. Ő maga megragadja az alkalmat, hogy
ezúton is elnézést kérjen a Bizottságtól, hogy a bizonylati rend betartásáról kiküldött levél
hibásan a tagozatok részére is elküldésre került. Ez kizárólag azon területi szervezet számára
szól, ahol még nem kielégítő a bizonylatok továbbítási rendje a központ felé.
Kiss Béla Borsod-Abaúj-Zemplén megyei korábbi titkár a közhasznúsági melléklettel
kapcsolatban szeretné megemlíteni, hogy a közösségformáló erő szerepét hangsúlyozandó, a
Miskolci bál belekerülhetne az események listájába. Továbbá elmondja, hogy Borsod-AbaújZemplén megyében minden évben évbúcsúztató elnökségi ülést tartanak, szintén a közösség
formálás jegyében.
Dr. Tóth János megköszöni az észrevételt és megragadja az alkalmat, hogy hangsúlyozza a
rendezvények meghirdetésének fontosságát. Annak érdekében, hogy a területi
szervezetek/tagozatok tudjanak egymás munkásságáról, érdemes akár a zártkörű
eseményekről is tájékoztatni, melynek kiváló eszköze a KTE honlapja.
Magda Attila ügyvezető reagál Kiss Béla felvetésére, miszerint azzal a szándékkal hagyták ki a
Miskolci Bált a közhasznossági mellékletből, hogy elkerüljék az esetleges negatív megítélést a
közvélemény részéről.
Vasvári Péter Borsod-Abaúj-Zemplén megyei titkár felveti a KKN kapcsán, hogy nem tervezie az egyesület egy közös és egységes jelzés bevezetését, hogy ezzel is egységesítsék a KKN
megjelenését pl.: matrica, szalag vagy kiadvány kiosztása.
Dr. Tóth János kérésére Bíró József főtitkár-helyettes válaszol a kérdésre. Mivel nem KTE
rendezvényről van szó, hanem az NFM Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogramja
keretében megbízza a KTI-t, melynek, az eseménykoordináló pályázatának nyertese a KTE,
ezért a KTE erősebb megjelenése eddig nem volt szándék, de a jövőben támogatná, az ilyen
jellegű egységes megjelenést.
Dr. Tóth János is támogatását fejezi ki a jövőben egységesülő KKN megjelenéssel
kapcsolatban.
Dr. Horváth Balázs főtitkár-helyettes felveti, hogy az eseményről egy általános anyag
készülhetne.
Magda Attila beszámol róla, hogy a népszerűsítő tevékenységet lehetne növelni, de a KKN
honlapja él és folyamatos fejlesztés alatt ál. Az ott elérhető anyagok beszerzése és közzététele
időbeli és technikai okokra visszavezethetően késlekedett.
Bírós József hozzáteszi, hogy a programtervezet programjainak begyűjtése nem kezdődhetett
meg, míg a KTE hivatalosan nem nyerte el a KKN eseménykoordináló posztot.
Magda Attila elmondja, hogy a KKN facebook oldalát egy egyéni vállalkozó végzi jelenleg és a
honlap aktualizálása is folyamatban van.
Dr. Tóth János további észrevételeknek ad helyet a 2. napirend kapcsán.
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Dr. Katona András tiszteletbeli főtitkár felveti, hogy Kis Béla felvetésének talán jobban
megfelelne, ha a titkári vagy elnöki beszámolóban adnának helyet, mivel a gazdasági
beszámolóban ennek nincsen helye. Az egyesület létszám alakulásával kapcsolatban felveti,
hogy több olyan tagozat és területi szervezet is van, ahol nincs Örökös tag, ennek pótlását
javasolja.
Továbbá megemlíti, hogy a beszámoló táblázatában a 2015. év 1%-os adófelajánlások alatt 0
Ft szerepel, míg a szöveges értékelésben más olvasható.
Magda Attila magyarázatot ad, hogy könyvelési okok miatt szerepel a táblázatban 0 Ft.
Dr. Horváth Balázs javasolja, hogy egy csillagozott megjegyzéssel egyértelművé lehetne tenni
a táblázat és a szöveges rész közti anomáliát. A bizottság támogatja az áthidaló megoldást.
Dr. Tóth János miután további hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a beszámoló anyagát,
melyet a tagok egyhangúlag megszavaznak.

A 4. napirendi pont kapcsán Vándor Pál senior felelős tájékozatja a Bizottságot, hogy a Senior
Bizottsági ülés soron következő alkalommal máshol lesz. A Senior tagok közül sokan hunytak
el, emellett megfigyelhető, hogy fiatalabbak léptek be, 18 taggal bővült a létszám. Felveti,
hogy lehetne kisebb az Örökös tagság 50 éves tagság kritériuma.
Dr. Tóth János válaszként emlékeztetni a Bizottságot, hogy csak az automatikus Örökös taggá
válásnak 50 év a kritériuma, ezen kívül bárkit fel lehet terjeszteni, a jelöltek számában nincs
keretszám.
Dr. Tóth János megköszöni a jelenlévők részvételét és jelzi, hogy az elnökség elé terjesztik az
ülés eredményét és a beszámolót.

………………………………………

………………………………………

Szűcsné Posztovics Ilona
Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Katona András
tiszteletbeli főtitkár

