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Tájékoztató a MTESz helyzetéről és
ennek lehetséges következményeiről
MTESZ gazdasági helyzete
A részletes ismertetés csatolt dokumentumként kiküldve. A Műszaki és
Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) a folyamatosan termelődő
veszteségeit az elmúlt évek alatt ingatlan értékesítéséből finanszírozta. Volt olyan időszak,
amikor a bérek kifizetése érdekében hitelfevétellel biztosított forrást. Több próbálkozás volt
a budapesti ingatlanok értékesítése érdekében, de ezek végeredményben nem jártak
sikerrel. Volt egy időszak amikor kormányzati szándék volt a MTESZ konszolidálása
(adósság egy részét elengedik, egy részét átvállalják, irodahasználatot biztosítanak, az
ingatlan vagyon egy részéért cserébe) de ezt a minisztériumi személyi változások
elsodorták. A MTESZ ellen decemberben indítottak felszámolást, de az adott cég
tartozását a MTESZ kifizette, a felszámolási veszély akkor ideiglenesen elmúlt.

MTESZ felszámolása
A MTESZ február 13-i ülésének előterjesztésében az alábbi indokok alapozták meg a
MTESZ felszámolásának elindítását.
A Szövetség vezetése a hitelezők felé meglévő tartozások kiegyenlítésére a jelenlegi helyzetben
önerejéből nem lát lehetőséget kiemelve az alábbi okokat:
 A Fő utcai ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulás, illetve és a Kossuth téri ingatlan
tulajdonjog bejegyzésének elutasítását az MNV Zrt. minden egyes tárgyalás alkalmával
megerősítette.
 A folyamatban lévő végrehajtási eljárás nem nyújt garanciát a Fő utcai ingatlan
elfogadható áron történő árverezésére, illetve a Fő utcát megelőzően a végrehajtásnak
áldozatul eshetnek a vidéki technika házak is, ahol a területi szervezetek ma is
eredményesen működnek.
 Az állami vezetők megkeresései nem jártak eredménnyel, a mai információk szerint – a
széleskörű kapcsolatfelvétel ellenére – a Szövetség megmentése érdekében nem várható
kormányzati segítség.

Az ülésen az alábbi Határozatot hozta a MTESZ Szövetségi Tanácsa:
A MTESZ Szövetségi Tanácsa megállapítja, hogy minden eddigi erőfeszítése eredménytelen volt
és a Szövetség ingatlan vagyona a jelen körülmények között korlátozottan forgalomképes,
illetve az belátható időn belül nem mobilizálható olyan mértékben, hogy hitelezői, kiemelten a
Magyar Állam, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a NAV és a munkavállalói felé rendezni
tudná fennálló adósságát. A Szövetség a 2013. évi költségvetését nem képes
veszteségmentesen összeállítani. Annak érdekében, hogy kötelezettségei ne növekedjenek
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tovább, a Szövetségi Tanács, mint a Szövetség legfőbb szerve előzetes egyetértését adja ahhoz,
hogy a MTESZ Elnöksége, mint a 2011. évi CLXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
alkalmazandó 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 3. § (1) bekezdés d/ pontja szerint az adós
ügyintéző és képviselő szerve, illetve annak felhatalmazása alapján a Szövetség elnöke és
főigazgatója a Cstv. rendelkezései szerint a MTESZ fizetésképtelenségének megállapítása és
felszámolásának elrendelése iránti kérelmet a lehető legrövidebb időn belül nyújtsa be. A
Szövetségi Tanács felhívja a Főigazgatót, hogy a munkavállalókat írásban tájékoztassa a
kérelem benyújtásáról.

A legutóbbi MTESZ Szövetség Tanács ülésén elhangzott, hogy a felszámolást még nem
tudta benyújtani a MTESZ, mert egy „köztes mérleget” is csatolni kell aminek az
elkészítése időigényes (egyúttal meg kell csinálni a 2012-es mérleget is). Amint ezek
valamint a Könyvvizsgálói jelentés elkészül, utána tudja csak a Szövetségi Tanács
tárgyalni, elfogadni majd azok után nyújtható csak be. Tehát formálisan még létezik a
MTESZ.

HTE-MTESZ kapcsolatok változásai
A HTE a MTESZ-nek Alapító tagja. Hosszú éveken keresztül a MTESZ intézett sok
mindent a HTE-nek (és a többi társegyesületnek is), voltak évek amikor még pénzügyi
támogatást is nyújtott a HTE-nek. Voltak szolgáltatások melyeket az irodaházban levő
egyesületeknek nyújtott a MTESZ (telefon, internet, bérszámfejtés, könyvelés), melyeket
azonban a HTE gazdasági okokból folyamatosan leépített.
Az irodáért „albérleti díjat” nem fizettünk, azonban az épület – általunk használt
alapterületére eső – üzemeltetési költségeit megfizettük.
Mind a mai napig tagdíj vagy üzemeltetési költség elmaradásunk nincs.
2013. január 1-től már nem a MTESZ-szel állunk iroda üzemeltetési jogviszonyban, hanem
a Magyar állam egyik ingatlan üzemeltetőjével (MNV Zrt – Kiving Kft). 30 napos
felmondási idő szerepel a szerződésben.
Formálisan még tagjai vagyunk a MTESZ-nek, év végén szoktak tagdíj számlát küldeni
(idén még nem jött).
A HTE Alapszabályban még szerepel a MTESZ-re való utalás, célszerű onnan törölni.
Az Informatikai infrastruktúra (honlap, szerver, levelező listák, irodai e-mail-ek,
tagnyilvántartás, könyvelés, banki utalások) már nem függ az iroda fizikai
elhelyezkedésétől.
A szekrények tartalmát tavaly elkezdtük selejtezni, azokkal jól állunk.
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Költözünk – de mikor?
Több pletyka, híresztelés is elindult a Kossuth Lajos tér 6-8-cal kapcsolatban:
- Képviselői irodaház lesz jövő tavaszra, mindenkit kivásárolnak, elköltöztetnek.
- Lebontják teljesen vasbetonszerkezetig és újraépítik (lásd Spenótház – Széchenyi
tér – Lánchídnál)
- Kisajátítják az épületet államérdekre hivatkozva, állami intézmény lesz itt
- Csak egy homlokzatfelújítás lesz, az épület marad
- A Kossuth tér felújításáról szóló plakátok még a régi homlokzatot mutatják
- Nem olyan sürgős a déli része a térnek a teljes beruházás szempontjából, most az
északi oldalra koncentrálnak (mélygarázs, látogatóközpont, szobor stb.) illetve a
villamossín áthelyezésre, tereprendezés előkészítésére koncentrálnak.
- Az ingatlan tulajdonjogában sok vita van, némelyik peresítve, több érdekelt –
ellenérdekelt fél, lassú ügyintézés
- A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara május hónapban költözik (meg nem
erősített)
- A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (mint tulajdonos) még nem
tud érdemi döntésről, velük még nem egyeztek meg

Ami tény, hogy elindult a Kossuth tér átalakítása és ez érinti a Kossuth Lajos tér 6-8-at is.
http://www.nemzetfotere.hu/

A HTE-nek várhatóan ki kell költöznie az épületből, de időpontot még nem tudunk,
figyeljük a jeleket amik megelőzik a kiköltöztetést.

Nagy Péter sk.
ügyvezető igazgató
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