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A 2012. évi könyvviteli beszámoló szöveges része
Készült a 2015. július 22-n megtartandó Közgyűlésre.
Az Egyesületünk megalakulása után vágta a legnagyobb fába a fejszéjét a Körmenden
megrendezett Móricz János Nemzetközi Őstörténeti Konferenciával. A rendezvény nem jöhetett
volna létre Körmend Város Önkormányzata, valamint nagyszámú önkéntes segítsége nélkül. A
pénzügyileg nulláról induló rendezvény több segítőnk részéről személyi kölcsön folyósításával
indult be, de mivel a rendezvény komoly érdeklődést váltott ki, így nyereséget is termelt. Meg kell
jegyeznem, hogy nagyon jó tanulópénz volt ez a rendezvény, természetesen már sok dolgot
másképpen szerveznék. A keletkező nyereséget az 5 lemezes DVD stúdiómunkáira fordítottuk, majd
ennek befejeztével elkezdődtek – úgymondom „őrlángon” – Dr. Gerardo Pena Matheus: A Tayosbarlang kutatásának dokumentált története c. könyvének fordítási munkálatai. Az éves feladatra
tervezett munka mellett tehát egy külön kiadvány is elkészült, valamint komoly könyvkiadási munka
is elkezdődött. A fordítási munkákat önkéntesek is segítették a profi fordítók mellett. Az Egyesület
munkáját népszerűsítendő 54 előadást adtunk, valamint számos televíziós riport, beszélgetés is
készült. Az Egyesület pénzügyi mérlege pozitív (240 ezer Ft) volt a 2012. év végén.
A PK-142 számú „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete” c. 9 oldalas formanyomtatványon szerepelnek a számok, ezeket tételesen
meg kell tekintenetek, majd ha azt elfogadjátok, azt szavazással érvényesíteni kell. Ennek
eredményét a Közgyűlés jegyzőkönyvében fogjuk rögzíteni.
Jogos a kérdés, hogy miért 2015-ben kerül sor a 2012-es könyvviteli beszámoló
elfogadására! A konferenciát követően az a személy, aki a könyvelést elvállalta, egyoldalúan
visszalépett, mondván sok a feladata. Ezek után az általa megadott nyilvántartások segítségével
magam végeztem el a nyugták és számlák rendszerezését, majd új könyvelő után néztem – Győrikné
Marika (Tatabánya) személyében, aki betegsége ellenére elvállalta a munkát. Mielőtt leadta volna a
hivatalos jelentést, sajnos elhalálozott, az özvegyétől csak jóval később sikerült visszaszereznem az
elveszettnek hitt számlákat (egy kisszekrény mögé volt beesve a gyűjtőmappa). Ekkor már
rendkívüli volt az elmaradás, de szerencsémre a közel lehetetlen feladatra volt egy önként
jelentkező, a munkát Kovács Éva Katalin (Dunaalmás) végezte el, jelenleg is folyik a 2013-2014-es
évek felülvizsgálata, ezen évek beszámolójára a közeljövőben kerül sor – ennek valószínű időpontja
augusztus közepe-vége. Minden késlekedés lehetséges jogi következményeit természetesen egy
személyben vállalom, a bírósági szervek eddigi türelméért rendkívül hálás vagyok, de most tényleg
az utolsó pillanatban történik a „rendrakás”, azonban a későbbiekben már nem lehet semmi
kifogásunk az elmaradásokra. A kezdeti „gyermekbetegségek” kiheverése után már biztos vagyok
abban, hogy mivel jó kezekben van a könyvelés, így surlódásmentesebb lesz a kapcsolatunk a
hatósági szervekkel.
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