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Az elmúlt év különleges és az évek sorába illő év volt. Különleges, mert a MTESz működésének 
megszűnte, csődközeli állapota lehetetlenné tette az Egyesület budapesti központjának téli 
működését /az elnökség üléseit is kénytelenek voltunk vendégségben megtartani/, és a hivatal 
dolgozói a hideg – vagy inkább hűvös helységekben álltak helyt – amiért köszönetünket fejezzük ki 
nekik. A MTESz vezetése próbálkozik a túlélni, de a választott módszer ellent mond a szövetségi 
hagyománynak, a Szövetség vagyoni és anyagi feltételeinek, és sajnos ki kell mondanunk, a józan 
észnek. Mindez megkérdőjelezi a GTE. továbbélésének mind budapesti, mind területi lehetőségeit.  A 
FEB. nyomon kísérte a vezetők és az Elnökség erőfeszítéseit a folyamatosan változó feltételek között 
az Egyesület léte és anyagi feltételei kiharcolására. Egyet értettünk mind az elvekkel, mind a 
taktikával.  
Sajnálatos, hogy az egyesület elmúlt évi tevékenysége beleillik a vagy húsz éve folyamatos 
csökkenésbe. Lassú csökkenés a szervezetek alaptevékenységében, a nyereséges vállalkozásokban 
és bevételekben.  Fontos, és elismerést érdemel, hogy vannak szervezeteink, amelyek folytatják 
sikeres szakmai tevékenységüket, van néhány nemzetközi szervezeti tagságunk, és van néhány jól 
működő, hagyományos rendezvényünk. A FEB szempontjából kényelmes az a körülmény, hogy az 
ügyvezetés jól kézben tartja a gazdasági folyamatokat. Ezt bizonyítja a múlt év gazdasági 
összefoglalója. 
Tevékenységünk hatékonyabbá tétele érdelében fontos lenne megállítani egy már a rendszerváltozás 
óta alakuló gyakorlatot, amely szerint az Egyesület sokszor kitűnő szervezetei és tagjai is az addig 
általuk szervezett, az Egyesületnek elismerést szerzett GTE rendezvényeiket saját üzleti 
vállalkozásként, sokszor az Egyesület nevét és logóját használva, de az Egyesület érdekeltségén 
kívül valósítanak meg. Ez a gyakorlat jelentős forrástól fosztja meg az Egyesületet. Az elnökség joggal 
várná el a FEB és az Etikai Bizottság eljárását ez ügyben. Sajnos azonban jogilag nem tudunk eljárni 
e tárgyban, mert részben a szervezők szakmai és szervezeti jogosultsága, korábbi szerepük 
elvitathatatlan, részben mert nem védhető le az Egyesület szellemi tulajdonjoga, hiszen csak a cím 
védhető le, amelynek megkerülése csak fogalmazási gyakorlat. Így a FEB. sem tud mást tenni, mint 
kérni szervezeteinket és tagjainkat, hogy hasznosítva az Egyesület szakmai kompetenciáját és 
elismertségét, értékes rendezvényeiket a GTE. kereteiben és feltételeivel valósítsák meg.  
A FEB. kötelessége, hogy minősítse az Egyesület mérlegét, Közhasznúsági Jelentését és jövő évi 
gazdasági és tevékenységi terveit. 2013. április 22-i ülésünkön megtárgyaltuk és értékeltük ezen 
előterjesztéseket, és megállapítottuk, hogy az ügyvezetés és az elnökség – az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően – gondos munkát végzett, ezért a FEB javasolja a Közgyűlésnek 

- az Egyesület 2012 évi mérlegének  – értékelve a könyvvizsgáló fenntartás nélküli záradékkal 
ellátott jelentését is – az elfogadását , 

- az Egyesület 2012 évi Közhasznúsági Jelentés elfoga dását , 
- A GTE. 2013. évi Gazdálkodási El őirányzatának elfogadását , annak feltételezésével, hogy 

működésünk keretei nem változnak. Az egyesület bevételi tervének tervének teljesítéséhez a 
szervezetek növekvő aktivitása szükséges. 

A FEB.  – megbízatásának megfelelve – tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy az Egyesület Országos 
Elnöksége ügyrendjének megfelelően működött. Ugyancsak megelégedettséggel nyugtázhatjuk, hogy 
az Alapszabály egy évvel ezelőtti újra fogalmazása jól keretezte az Egyesület tevékenységét, 
módosítási javaslat nem érkezett. Egyben felhívjuk a tagságot és az érdekelteket, hogy az Egyesület 
működését szabályozó ügyrendeket ellenőrizzék, és esetleg módosítsák az aktuális működés és az 
Alapszabály szellemében. 


