A MAB Felügyelő Bizottság határozatai
A MAB Felügyelő Bizottság 2016. április 22-én tartotta ülését.
1. A MAB 2015. évi közhasznú beszámolója
Az FB részletesen megtárgyalta a MAB 2015. évi gazdálkodására vonatkozó mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet, valamint a közhasznúsági tartalmi összefoglalót, s az alábbi
megállapításokat tette.
o A MAB 2015. évi közhasznú beszámolója kellően részletes és informatív, a mérleg és
eredmény-kimutatás a 2015-ös gazdálkodást a beszámolási szabályoknak megfelelően mutatja
be.
o Az FB egyetért a tartalmi összefoglaló megállapításaival, a következő észrevételekkel:
 A tartalmi összefoglaló jól szerkesztett, lényegre törő és könnyen áttekinthető.
 A központi költségvetési finanszírozás 2015-re konszolidálódott, a támogatás első részlete
korábban érkezett a MAB számlájára, mint az előző években.
 A feladatok elvégzése tekintetében a MAB 2015-ben is jól dolgozott. Fontos viszont, hogy
mielőbb elkészüljön az immár lejárt, 2013-15-ös stratégia helyett az új, előretekintő
stratégia.
 Ebben kiemelten szerepeljen a felsőoktatás strukturális átalakításának, az új szervezetiintézményi formák megjelenésének értékelési feladata.
Az FB a következő határozatot hozta.
A MAB FB 2016/1 sz. határozata:
1. A Felügyelő Bizottság áttekintette a MAB 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és
közhasznú jelentést. Az FB a MAB auditált mérlegét és közhasznú beszámolóját tartalmilag
megfelelőnek, számszakilag rendben lévőnek találja.
2. A Felügyelő Bizottság a MAB plénuma számára elfogadásra javasolja a 2015. évi
közhasznú jelentést. Javasolja továbbá, hogy az elfogadott, auditált mérleget, az
eredménykimutatást, valamint a szöveges összefoglalót a MAB elnöke küldje meg az EMMI
részére tájékoztatásul, s egyben tegye közzé honlapján.
2. A MAB 2016. évi költségterve
A megkapott tervezetet az FB megtárgyalta, azt reálisnak tartja, s a következő határozatot hozta.
A MAB FB 2016/2 sz. határozata:
1. A Felügyelő Bizottság a MAB plénuma számára elfogadásra javasolja a szervezet 2016. évi
költségtervét.
2. A Felügyelő Bizottság javasolja a MAB plénuma számára a hosszabb távú stratégia
elkészítését. Az FB ebben a tárgyban 2016 őszére ülést tervez.
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