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A Magyar Hadtudományi Társaság (Társaság) 2010 évben újraválasztott 

Felügyelő Bizottsága (FB) a Társaság Alapszabálya szerint végezte tevékenységét. 
Megalakulása után kialakította ügyrendjét, munkarendjét és az eltelt beszámolási 
időszak alatt figyelemmel kísérte a Társaság tudományos, gazdálkodási és ügyrendi 
tevékenységét. 

 
A vizsgálataink során sem a tisztségviselők, sem az Elnökség tevékenységében 

nem tapasztaltunk olyan jelenséget, amely jogszabályba vagy a küldöttgyűlés 
határozataiba ütközött volna. Ezért rendkívüli küldöttgyűlés összehívása nem vált 
indokolttá. 

 
Az FB rendszeresen képviselte magát az Elnökség és az Intéző Bizottság 

ülésein. Az elnökséggel az együttműködésünk jónak mondható. Munkánkat nem csak 
a Társaság tevékenységének ellenőrzése, hanem a Társaság közös érdekből fakadó 
ügyeinek támogatása is motiválta.  

 
Véleményeinkkel, javaslatainkkal igyekeztünk segíteni a Társaság szervezeti 

működését. Az Elnökség részéről történő megkeresésekre próbáltunk megfelelő 
szakmai választ kialakítani. Állást foglaltunk, javaslatokat tettünk az esetenként 
felmerülő problémák megoldása során (pl. adójóváírás, likviditás, egyéb gazdálkodási 
kérdések, nyomdai megjelentetés, társadalmi elnöki tisztség megítélése, kiadványozás, 
lektorálás). Említést érdemel Dr. Kassai László nyugállományú ezredes panaszos 
beadványa, kéziratának eltüntetése és az azzal kapcsolatos további eljárás témában. Az 
FB az ügyet megvizsgálta, a panaszost meghallgatta, megállapította a panasz 
jogosságát. Azt is megállapította, hogy nagy valószínűséggel az MHTT új helyre 
történő költözése miatt nem került a szerző cikke a Társaság Hadtudomány c. 
folyóiratának szerkesztőbizottsághoz. Az eljárással kapcsolatban az FB egyrészt a 
szerzőtől írásban kérte cikkének pontosítását és újbóli leadását, másrészt kérte a 
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Felelős Kiadót az eljárási hibák kiküszöbölésére. Mindkét fél eleget tett az FB 
kérésének, a cikk megjelent. 

 
Részt vettünk a Társaság és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új 

együttműködési szerződésének előkészítésében, megkötésében, aláírásában. Segítettük 
a Társaság sikeres rendezvénysorozatának, a Honvéd Kulturális Központban tartott 
„Mindenki Hadtudománya” című előadássorozatnak a szervezését, lebonyolítását. Az 
FB egyetértett a külföldi munkavégzés miatti könyvelőváltással. Ennek érdekében még 
ajánlások biztosításával is segítettük, valamint véleményeztük a megfelelő jelölt 
kiválasztását.  

 
A közös kidolgozói munka részeként FB tagunk (dr. Csery-Szücs Péter) 2010 

évben rendszeresen részt vett annak az eseti bizottságnak a munkájában, amelyet az 
Alapszabály módosításával kapcsolatban hoztak létre, és amely az elkészült anyagot a 
Stratégiai Bizottság javaslatainak figyelembevételével terjesztette az Elnökség, majd a 
küldöttgyűlés elé.  

 
A Társaság közhasznú működését és gazdálkodását vizsgáló eseti jellegű 

ellenőrzéseink során komoly hibákat vagy hiányosságokat nem tapasztaltunk. Mind a 
Társaság gazdálkodása szabályozásában, mind a számvitel terén az előírásokat 
alapvetően betartották. A szükséges okmányok, háttérbizonylatok maradéktalanul 
rendelkezésre álltak, mind a kézi, mind az elektronikus könyvelés, valamint a 
pénztárkönyvelés szabályos, jellemző az átláthatóság és kulturáltság. Korábbi 
javaslatainkat megfogadva a társaság a banknál elhelyezett szabad pénzeszközeit még 
2010 évben lekötötte, amelynek eredményeképpen a kamatok az éves bankköltség 75 
%-át fedezték. 2011 évben az ellenőrzéseket követően felhívtuk a figyelmet az 
ellenjegyzéseknek a Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzat 2. pontja szerinti 
alkalmazására, a napi záró pénzkészlet felső határértékének (100 eFt) betartására, a 
2011. év elején likviditási gondok miatt kivezetett lekötött betétek újbóli lekötésére. 
Ez utóbbi 2011 év második félévében rendben meg is történt. Tekintettel a 2012. évi 
időszakban felmerülő időközönkénti likviditási nehézségekre, 2012 évben nem történt 
pénzeszköz lekötés. 2011 évben javaslatot tettünk a Gazdálkodási és Pénzkezelési 
Szabályzat kiegészítésére arra vonatkozóan, hogy a pénztári okmányok vezetése és a 
könyvelés a kerekítésekből adódó eltérés miatt ne a számlák összege, hanem a 
tényleges pénzforgalom szerint történjen. A javaslat teljesítése rendben megtörtént.  

 
A 2012. évi gazdálkodás ellenőrzése után javaslatot tettünk a Társaság 

Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzatának további módosítására a 
könyvelőváltással megváltozott hatáskörök és feladatleosztás lekövetése érdekében, az 
ellenjegyzési kötelezettség hatékonyabbá tételére és a záró pénzkészlet felső határának 
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betartható előírására.  Az aránylag magas bankköltségek miatt javasoltuk a tagdíjak 
lehetőleg átutalással történő rendezését, az alacsonyabb költségeket felszámító 
pénzintézeti lehetőségek felkutatását, valamint a pénzeszközök lehetőség szerinti 
újbóli lekötését. Javaslataink feldolgozása folyamatban van.   

 
Nem volt könnyű helyzetben az FB az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2010. évi 

HM támogatás elszámolására vonatkozó kritikai megállapításaival kapcsolatban, mert 
a Társaság a HM támogatásokat a 2010. évben is a korábbi, és akkor rendben lévőnek 
tartott gyakorlatának megfelelően használta fel. Az ÁSZ kritikai megállapításai és az 
azt követő HM-es visszafizetési kötelezettség az esetek döntő többségében nem 
egyértelmű, nem egyenes következménye a Társaság és a HM közötti, meglehetősen 
tág mozgásteret adó éves Támogatási Szerződésnek. A válaszok kidolgozása során a 
Társaság vezetése kikérte az FB álláspontját, a válaszleveleket is véleményeztük, a 
feladatokat egyeztettük. Mind az Elnökség, mind az FB leszűrte a vonatkozó 
tanulságokat, és igyekeztünk a tapasztalatokat a továbbiakban hasznosítani. Sajnos az 
ügy következményeként, valamint a HM-es átalakulások miatt (témafelelősök és 
tárgyalópartnerek változása) 2012 évben szintén likviditási problémák adódtak. 
Biztonsági okból tagi kölcsönök folyósítására volt szükség, amelyből az FB is kivette 
a részét. A HM támogatás megérkezését követően a kölcsönök visszafizetése rendben 
megtörtént. 

 
2011 évben az FB elnöke a soron következő küldöttgyűlésig szólóan, ideiglenes 

jelleggel, megbízóként aláírta a Társaság elnöki teendőinek ellátásával kapcsolatos 
Megbízási Szerződést. Ebben már az ÁSZ által az elnöki díjazással kapcsolatos 
észrevételek is figyelembe lettek véve.  

 
Mind korábban, mind a jelenlegi küldöttgyűlésre készített valamennyi 

előterjesztést megvizsgáltuk, véleményeztük. Az Elnökség beszámolóját reálisnak 
tartjuk, elfogadását támogatjuk. Az elkövetkezendő időszak terveit és költségvetését 
elfogadhatónak tartjuk. Kérem, hogy az FB beszámolóját vitassák meg és fogadják el. 

 
 
Budapest, 2013. február 4.  
 
 

(Dr. Csontos András) 
      FB elnök 


