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GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK 

ELLENŐRZÉSÉRE 

 

A Felügyelőbizottság (továbbiakban: Bizottság, vagy FB) a 2022. évi szakmai feladatait a 

Honvéd Nyugdíjas Klub (továbbiakban: Egyesület, vagy Klub) működése, gazdálkodása 

szabályosságának elősegítése érdekében végzi. 

A Bizottság ellenőrzése kiterjed az Egyesület működésére, gazdálkodására, az egyes 

tisztségviselők tevékenységére, melynek során vizsgálja a vonatkozó jogszabályok, az 

Alapszabály és a közgyűlési határozatok előírásainak betartását, a tevékenységek rendjét, 

okmányait. 

 

Tevékenysége során a Bizottság 

A. évente ellenőrzi  
a. a Közgyűlést megelőzően: a „Közhasznúsági melléklet”, továbbá az „Egyszerűsített 

beszámoló”, benne az „Egyszerűsített mérleg” és az „Eredménykimutatás” 
meglétét, formáját és tartalmát; 

b. a Közgyűlést követően: az Egyesületnek a működéssel, gazdálkodással 
kapcsolatos tájékoztatási, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének a 
megvalósulását; 



c. az adózási időszakban: az Egyesület adózással kapcsolatos tevékenységét, benne 
az szja 1 % igényléséhez szükséges regisztráció meglétét, az szja 1 % 
felhasználás elszámolási kötelezettsége megtételét, az adóbevallási kötelezettség 
megtételét; 

d. a leltározási időszakban: az eszközök besorolását, az értékcsökkenés 
elszámolását, az eszközök és források leltározását, benne a leltározási okmányok 
(„Leltározási Utasítás” és „Leltározási Ütemterv”, a „Leltározási jegyzőkönyv”, a 
számláló füzetek, leltárívek) meglétét, a mennyiségi felvételt (szúrópróba szerűen, 
a tételek 5 %-a nagyságban), a leltárértékelést, a leltárkülönbözet megállapítását 
és rendezését. 

B. negyedévenként ellenőrzi  
a. a pénzkezelés szabályozását, annak megvalósulását, benne a pénzkezelő 

kijelölését, megbízását, felelősségi nyilatkozatának meglétét, a házi pénztár 
kezelés feltételének, a biztonsági zárral zárható vas kazettának a meglétét, 
használatát, a másodkulcs tárolását; 

b. a házipénztár kezelését, benne a tárolt pénzösszeg nagyságát, a pénzek 
valódiságát, az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartását, a be- és kifizetések 
bizonylatolását; 

c. a bizonylatok alakiságát és tartalmát; 
d. az utalványozások megtörténtét; 
e. a pénztári zárásokat (az esetleges eltérések jegyzőkönyvezését és 

rendezését:(hiány befizetés, többlet bevételezés); 
f. az esetenkénti pénztár átadás-átvétel okmányolását (Jegyzőkönyv); 
g. a bizonylatok szükséges tartalmának naplófőkönyvbe való bevezetését; 
h. a bankszámla feletti rendelkezési jogosultságot, benne a bankszámla-szerződési 

meglétét, nyilvántartását, a bankszámla kivonatok meglétét, tárolását, szükséges 
tartalmának naplófőkönyvbe való bevezetését, a bankkártya kezelés feltételeinek 
megléte (meghatalmazás, bankkártya nyilvántartás, a fizetések és 
készpénzfelvételek elszámolását); 

i. a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását, tárolását, tárolási feltételük 
meglétét és használatát; 

j. a Gyűjteményben elhelyezett adománygyűjtő urna előírásosságát, zártságát, az 
eseti bontások dokumentálását, a kivett adomány bevételezését. 

C. A Bizottság a Közgyűlést megelőzően  
a. előzetesen véleményezi az Egyesület 2022. évi tevékenységét meghatározó 

„Munkaterv” és „Gazdálkodási terv” tervezeteket, valamint a 2021. évről szóló 
„Beszámoló”-t és a „Gazdálkodási beszámoló”-t; 

b. a véleményezéséről és a 2021. évi - évközi - ellenőrzései tapasztalatairól, 
megállapításairól, a szükséges feladatokról és ajánlásokról „Beszámoló jelentés”-t 
készít, melyet beterjeszt a Közgyűlés elé; 

c. elkészíti a 2022. évi Munkatervét. 

 



 

Fsz. Feladat Végrehajtó Módszer Megjegyzés 

Első negyedév 

1 
Az Egyesület beszámolóinak, éves terveinek 
véleményezése. 

biz elnök 
helyszíni ellenőrzés, 
okmányellenőrzés, 

Az Elnökséggel és a bizottságokkal 
együttműködve. 

2 
A FB jelentésének és éves munkatervének 
elkészítése. 

bizottság kidolgozás  

3 
FB ülés. 
(jelentés és munkaterv jóváhagyása). 

bizottság  
Ellenőrzések tapasztalatainak feldolgozása, 
következő ellenőrzések pontosítása 

4 
A könyvelés és a pénzkezelés ellenőrzése, 
pénztárrovancs. 

bizottság 
munkafolyamatba 

épített, illetve helyszíni 
ellenőrzés 

Naplófőkönyv, pénztár, szoros elszámolású 
okmányok nyilvántartása, egyéb 
dokumentumok, az idetartozó analitikus 
nyilvántartás (eszköz-anyag nyilvántartás). 

Második negyedév 

5 
Pályázatok tervezésének, elszámolásának 
ellenőrzése. 

bizottság helyszíni ellenőrzés 
GB vezetőjénél (tervezés, elszámolás) és a 
gazdasági vezetőnél (nyilvántartás) 

6 
Projekt gazdálkodás ellenőrzése (Strázsa 
TE, Strázsa Teljesítménytúra, Közgyűlés) 

bizottság okmányellenőrzés 
A projekttervezés, szervezés, lebonyolítás, 
elszámolás ellenőrzése. 

7 FB ülés. bizottság  
Ellenőrzések tapasztalatainak feldolgozása, 
következő ellenőrzések pontosítása 

 

  



 

Fsz. 
Feladat 

Végrehajtó Módszer Megjegyzés 

Harmadik negyedév 

8 
Szabályzók meglétének, naprakészségének 
ellenőrzése. 

bizottság okmányellenőrzés 
(Számviteli Politika része), együttműködés-
ben a Gazdálkodási bizottság vezetőjével  

9 

Iratkezelés rendje, kiadványozási jogkör 
gyakorlása. 
Az Alapszabályban megfogalmazott célok 
érvényesülése. 

biz.elnök 
munkafolyamatba 

épített 
HNYK Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat 
alapján (II./2 szerint), illetve ASZ szerint 

10 
Könyvelés és pénzkezelés ellenőrzése, 
pénztárrovancs. 

bizottság helyszíni ellenőrzés 

Naplófőkönyv, pénztár, szoros elszámolású 
okmányok nyilvántartása, egyéb 
dokumentumok, az idetartozó analitikus 
nyilvántartás (eszköz-anyag nyilvántartás). 

 FB ülés. bizottság  
Ellenőrzések tapasztalatainak feldolgozása, 
következő ellenőrzések pontosítása 

Negyedik negyedév 

11 

Egészségügyi-, szociális és kegyeleti 
bizottság tevékenységének ellenőrzése. 
A tagsággal való kapcsolattartás 
megvalósulása, az információ áramlás 
rendjének ellenőrzése 

bizottság 
munkafolyamatba 

építve 

Egyesület Szervezeti és Működési 
Szabályzata, V. fejezet F. alfejezet 2. és 8. 
pont 

12 
Bérleti szerződések, együttműködési 
megállapodások, ingatlan használati 
szerződés, tárgyi eszközök ellenőrzése. 

bizottság helyszíni ellenőrzés Dokumentumok, anyagok ellenőrzése 

  



 

Fsz. 
Feladat 

Végrehajtó Módszer Megjegyzés 

2023 első negyedév 

1 
Az Egyesület beszámolóinak, éves terveinek 
véleményezése. 

biz elnök 
helyszíni ellenőrzés, 
okmányellenőrzés, 

Az Elnökséggel és a bizottságokkal 
együttműködve. 

2 
A FB jelentésének és éves munkatervének 
elkészítése. 

bizottság kidolgozás  

3 
FB ülés. 
(jelentés és munkaterv jóváhagyása). 

bizottság  
Ellenőrzések tapasztalatainak feldolgozása, 
következő ellenőrzések pontosítása 

4 

A könyvelés és a pénzkezelés ellenőrzése, 
pénztárrovancs. 
A megállapított éves tagdíj mértékének 
ellenőrzése 

bizottság 
munkafolyamatba 

épített, illetve helyszíni 
ellenőrzés 

Naplófőkönyv, pénztár, szoros elszámolású 
okmányok nyilvántartása, egyéb 
dokumentumok, az idetartozó analitikus 
nyilvántartás (eszköz-anyag nyilvántartás). 
Az éves tagdíj megállapításának módja 
megfelel-e az ASZ előírásainak: (ASZ 4. §) 

Szabadszállás, 2022. március 25. 

 Kertész-Farkas Sándorné 
 mb. elnök 
Készült: 1 példányban 
Egy példány: 5 lap 
Készítette: Kertész-Farkas Sándorné 
Itsz.: 113 
Kapja:  1. számú példány: Irattár  
 másolatban csatolva a közgyűlési jegyzőkönyvhöz 
 elektronikusan megjelentetve a www.hnyk.hu egyesületi honlapon 
Sokszorosítva: 3 példányban 
Egy soksz. példány: 5 lap 
Kapják: 1. sz. soksz. példány: HNYK elnöke 

 2. sz. soksz. példány: Gazdasági Bizottság vezetője 

 3. sz. soksz. példány Felügyelő Bizottság elnöke  

http://www.hnyk.hu/

