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Közgyûlési beszámoló a MÉTE 2005. évi
tevékenységérõl, közhasznú szakmai munkájáról
Dr. Biacs Péter
Tisztelt közgyûlési küldöttek,
Hölgyeim és Uraim
Egy évvel az Egyesület 2004. éves tevékenységét
megvitató közgyûlés, 8 hónappal a tisztújító közgyûlés és az Egyesület új vezetõ szerveinek megválasztása után az Elnök feladata az elmúlt év értékelése, a 2005. éves közhasznúsági jelentés elõterjesztése és a gazdálkodásról szóló mérleg megvonása. Beszámolómban, a napirendben elõírt témákon túl még szólni szeretnék az Egyesület konszolidációjáról, a takarékosságot középpontba helyezõ
cselekvési programjáról és az új vezetõség csapattá
formálódásáról. Javasolom, hogy ennek tükrében
történjen a 2006. évi pénzügyi terv elõterjesztése,
megvitatása.
Az elmúlt évben 3 közgyûlést tartottunk: egy
rendkívülit január 26-án, egy éves beszámoló közgyûlést május 18-án és egy tisztújító közgyûlést
szeptember 21-én. Mindhárom a múlttal és az
Egyesület akkori jelenével foglalkozott, a krízissel
és a megmaradás esélyével. Nem sokan mertek volna arra fogadni, hogy túléljük, de néhányan esküdni
mertek arra, hogy kilábolunk a bajból. Ezek közé
tartozott az Egyesület korábbi vezetõsége, akik vállalták, hogy az esedékes tisztújítást 4 hónappal elhalasztva tovább dolgoznak és megteremtik a megújulás feltételeit. Kézbe vették a tisztségviselõk jelölését, és új vezetõséget toboroztak vállalati vezetõ munkaköröket betöltõ ipari szakemberekbõl.
A korábbi elnök és egyik elnökhelyettes maradt: az
õ dolguk a konszolidáció, míg az újaké a kivezetõ
út megtalálása és az indulás, új lendülettel.
Tisztelt Közgyûlés
A Vezetõség arra kért, hogy csak röviden fogjam
össze az elmúlt év történéseit és inkább a jövõrõl
beszéljünk. Ezt annál is inkább megtehetem, mert a
fontosabb eseményekrõl mind a tagságot, mind a
küldötteket elõzetesen írásban tájékoztattuk, a közhasznúsági jelentés tervezetét az elmúlt évrõl szóló
gazdasági beszámolóval, egyszerûsített mérleggel
Önök megkapták. Most a helyszínen került kiosztásra a 2006. éves pénzügyi terv, melynél figyelembe vettük a 2005. éves mérleg fõbb mutatóit.
A MÉTE 2005. évi közhasznú egyszerûsített éves
beszámolójáról 2006. május 10-én könyvvizsgálói
jelentés készült, melyet a Vezetõség az Ellenõrzõ
Bizottság tagjainak jelenlétében 2006. május 16-i
ülésén megvitatott, ennek tanulságai alapján a beszámolót elfogadásra javasolta.
Néhány kiragadott fejezet a MÉTE közhasznú
tevékenységébõl:
Az egyesületi statisztika szerint 15 nagyrendezvényt és 107 kisebbet rendeztünk, valamint egy-egy
külföldi céges találkozót és külföldi tanulmányutat.
Adatokat 17 szakosztály és központi szervezet, valamint 5 területi szervezetünk nyújtott, ebbõl állt
össze ez a szerény teljesítés. A beszámoló 1. sz. mellékletében lévõ kimutatás szerint 8 szakosztály és
központi szervezet, valamint 12 területi szervezet
nem válaszolt. Közülük azóta a Csongrád megyei
területi szervezetünk nyújtott be 2006. évre munkatervet és költségtervet, de õk tartottak is egy nagyrendezvényt 2005. novemberben Szegeden, melyen
a szomszédos megyékbõl, sõt Budapestrõl is volt
résztvevõ. A Borsod megyei szervezet 2006. márciusában tartott Miskolcon hasonló Európai Uniós
rendezvényt, míg a Fejér megyei megújult vezetõség ennek az évnek szeptemberében szándékozik
ezt megrendezni. Megtörtént a 2006. éves jogi tagvállalati befizetések leosztása a területi szervezetek
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felé: a legtöbb pénzzel a BAZ megyei területi szervezet rendelkezik, (139 eFt) ezt követi a Gyõr-Sopron megyei (127 eFt-tal), míg a többi megyei szervezetnek 100 eFt alatti pénze van a 2006. éves jogi
tagdíjakból. A Somogy megyei területi szervezetünk is munkára jelentkezett, õk 2006. május 18-án
tartottak Kaposváron egy Táplálkozásmarketing
Konferenciát társrendezõként, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karával közösen. Hagyományos szakmai találkozóink közül Nagykörösön
megtartásra került a Konzervipari Napok és elõkészületben van az Országos Molnárnapok rendezvénye. A Vezetõség határozott arról, hogy azoknak a
szakosztályoknak és területi szervezeteknek, ahol
készséget tapasztalunk a munkára és tervezett, vagy
lebonyolított rendezvényeik túllépik a 2006. évre
rendelkezésre álló összeget, ott kezdjük meg a felhalmozott belsõ tartozások kifizetését. A Vezetõség
2006. március 14-i ülésén hozott határozat szerint
az édesipari, malomipari, sütõipari és konzervipari
szakosztályok belsõ tartozásának visszafizetését
ebben az évben a MÉTE megkezdi.
A 2006. év elején végzett felmérés szerint a
MÉTE taglétszáma 2549 fõ és a jogi tagvállalatok
száma 116. Legnagyobb létszámú a Sütõipari Szakosztály 388 taggal, valamint a Malomipari Szakosztály 291 taggal, õket követi a Húsipari (220 fõ)
és a Konzervipari (219 fõ) Szakosztály. A központi
szervezetekben 117 fõ tagot tartunk nyilván. Az eddig befolyt tagdíjak az egyéni tagoktól 2 millió 800
eFt, a jogi tagvállalatoktól 6 millió 420 eFt.
Egyesületi szakfolyóirataink 2005 évben jelentõs és eredményes munkát végeztek, mely a lapszerkesztõk és a kiadást támogató vállalatok közös
erõfeszítéseinek tudható be. Központi szakfolyóiratunk, az Élelmezési Ipar havonta jelent meg, bár
idõközi finanszírozási probléma miatt 2 összevont
szám kiadására kényszerültünk. 2006 évben hasonló helyzet állhat elõ, ha az FVM támogatása késik,
vagy teljesen el is marad. A vezetõség többször tájékoztatást kapott az FVM-el folyó megbeszélésekrõl (Dr. Hernádi Zoltán felelõs szerkesztõ és az Elnök) és a 2006. május 16-i ülésen azt a határozatot
hozta, hogy az Élelmezési Ipar a továbbiakban öszszevont számokkal (6−7, 8−9.) jelenjen meg.
A többi 10 szaklap 2005. évben a tervezettnek
megfelelõen jelent meg: kéthavonta a Sütõiparosok, Pékek, negyedévenként az Édesipar, Hûtõipar,
Konzervújság, Olaj, Szappan, Kozmetika szakfolyóiratok. 2006. év elejére áthúzódott a Cukoripar,
a Tejgazdaság és a Hús szakfolyóiratok 2005. évi
utolsó számának kiadása. Három számban jelent
meg az Ásványvíz, Üdítõital, Gyümölcslé szakfolyóirat és mindösszesen egy szám jelent meg a
Molnárok Lapjából. A múlt évben 11 szakfolyóirat
45 kiadásban mintegy 35 000 példányban jelent
meg. Ebben az évben az iparági szakfolyóiratok közül a Sütõipar két száma, valamint a Konzervújság
1−2. összevont száma jelent meg és egy-egy számot adott ki az Édesipar, a Tejgazdaság, az Olaj,
Szappan, Kozmetika, az Ásványvíz, Üdítõital,
Gyümölcslé szerkesztõbizottsága. A szakfolyóiratok költségszerkezete jelentõs eltéréseket mutat,
összességében veszteségesnek tekinthetõ a lapkiadás, de nagy szórás van a lapok között. Egységesíteni lehetne a nyomdai munkát, a Vezetõség vizsgálja hogyan lehetne költségcsökkenést elérni.
Az Egyesület hagyományosan jól szerepel 3 területen: az Élelmezési Világnapok szervezésében,
az MTA ÉKB − MÉTE − KÉKI kollokviumok elõadásanyagainak, összefoglalóinak közzétételében
és az ifjúsági utánpótlást biztosító Országos
(MÉTE) Tudományos Diákköri Találkozók meg-

szervezésében. Ez utóbbi 2006 évben ismét Mosonmagyaróváron került megrendezésre (1982 és
1992 után harmadik alkalommal házigazda), a sikeres találkozóról az Élelmezési Ipar 2006. évi 5.
számában olvashatunk részletes beszámolót Krász
Ádám tollából.
Nemzetközi szervezetekben végzett munkánk is
elismerésre méltó, különösen az Európai Unió pályázataiban értünk el eredményeket. AVezetõség áttekintette a végzett munkát és az írásban elkészült és
megvitatott dokumentum alapján 2006. tavaszán
sajtótájékoztatót tartott. Az utóbbi öt évben három,
2006. évtõl további egy pályázatban veszünk részt,
ez utóbbi a funkcionális élelmiszerekrõl szól és 2,5
éven keresztül támogatja a gyártásra-forgalmazásra
jelentkezõ kis- és középvállalkozásokat. A MÉTE
jelentkezett és részt vesz az ÉFOSZ hazai koordinálásával 2005 évben elindult két Európai Uniós platformban: Táplálkozás, Életmód és Testmozgás
(TÉT), valamint a Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platformban („Élelmiszert az életért”).
Sajátos eszközeinkkel igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy felzárkózásunk minél
eredményesebb legyen, mert tudjuk és látjuk, hogy
a hazai élelmiszereknek van keresnivalójuk az
Unióban, melyet eddigi sikereink is igazolnak.
A MÉTE a 2005. évi SZJA 1% felajánlásból kapott 278 eFt összeget a jogi tagsági díjjal nem rendelkezõ központi szervezeteinek mûködésére fordította, illetve szaklapjainak megjelenéséhez nyújtott támogatás részeként használta fel. Erre az évre
hasonló összeget (300 eFt) állítottunk be és reméljük tagtársaink támogatását adójukból is.
A Vezetõség megbízásából pályázatot tettünk
közzé az egyesület ügyvezetõ igazgatói munkakörére, melyre Kemenczei Rezsõ tagtársunk jelentkezett. A Vezetõség május 16-án tartott ülésén határozatot hozott arról, hogy 3 hónapra (július, augusztus, szeptember) javasolja a szerzõdés megkötését,
a vele elõzetesen egyeztetett megállapodás szerint,
gazdasági tanácsadónak. Fõbb feladatai a rendezvények szervezése, költségelemzés (szaklapok),
kommunikáció és a MÉTE gazdálkodásának felügyelete. Ezeket havi bontásban idõszakos írásos
beszámolással tárja az elnök, illetve összegyûjtve a
Vezetõség elé.
AVezetõség és az Ellenõrzõ Bizottság több tagja
is hangsúlyozta a jogi tagvállalataink informálását,
aktuális hírekkel ellátásának fontosságát. Tárgyalásokat folytatunk a Magyar távirati Iroda (MTI)
Élelmiszerbiztonsági Hírlevél szerkesztõségével
közös kiadás elektronikus továbbítására, különösen a kisebb tagvállalataink felé. Várhatóan hoszszabb távú együttmûködést lehet kialakítani az
Egyesület számára fontos területen, az élelmiszerbiztonság témájában.
Megújulás és kezdeményezõ magatartás: ezt szeretnénk megvalósítani a elkövetkezõ években. Rendezni kell sorainkat, mást és másképp kell dolgoznunk, miközben nem feledkezhetünk el hagyományainkról, értékeinkrõl. Az elsõ év beszámolója még
nem sikerülhetett teljes körûnek, de jövõ évben már
több határozott cselekvéssel fogunk jelentkezni!
Kérem a közgyûlést, hogy az Ellenõrzõ Bizottság beszámolójának meghallgatása után pozitívan
foglaljon állást a 2005. évi tevékenységrõl, a megszorításokat tartalmazó pénzügyi tervünk majdnem
(1,4 mFt hiánnyal) teljesítésérõl és fogadja el a
2006 évi pénzügyi tervet.
Szerzõ: Dr. Biacs Péter
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