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ELLENŐRZÉSÉRŐL

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: Bizottság, vagy FEB) az Egyesület 2020. évi 
közgyűlése által módosított és a Kecskeméti Törvényszék 18.Pk.60.072/1989/75. számú 
végzésével jóváhagyott A/apszaőá/y-nak megfelelően 2020. júliusában kezdte meg 
szakmai tevékenységét. A közgyűlés által megválasztott Bizottság áttekintette az 
Egyesület Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a gazdálkodását 
szabályzó Számviteli Politikáját a hozzá tartozó szabályzatokkal együtt, majd elkészítette 
Szervezeti és Működési Rendjét és Ellenőrzési Terv-ét.

A Bizottság szakmai feladatait az Egyesület törvényes keretek közötti működésének 
biztosítása érdekében, a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok 
végrehajtásának, azok betartásának általában folyamatba épített ellenőrzésének 
módszerével végezte.

Az év során a Bizottság az Egyesület tagságától, valamint más személyektől - az 
Egyesület tevékenységével kapcsolatosan - törvényességi észrevételeket, bejelentéseket 
- melyeket a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső 
szabályzók alapján köteles lett volna vizsgálni - nem kapott, így munkáját az Egyesület 
törvényes működésének, a gazdálkodás szabályozására vonatkozó Számviteli Politiká
ban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulásának Ellenőrzési Terv alapján 
végrehajtott ellenőrzésével végezte.

A 2020. évben végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai:
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1. Az Egyesület törvényes működésének ellenőrzése területén:

A Bizottság elnöke vagy elnökségi tagja rendszeresen részt vett az Egyesület 
elnökségi ülésein, rendezvényein, az elnökség tevékenységét segítő bizottságok 
munkájában. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az elnökség az Egyesület 
tevékenységét a civil szervezetek működésére vonatkozó szabályok - 2013. évi V. törvény 
(Polgári Törvénykönyv), a 2011. évi CLXXV. Tv. (Civil törvény), és a 350/2011. (XII. 30.) 
Korm. rendelet (civil szervezetek gazdálkodása) - figyelembevételével irányítja.

A működés során az elnök és az elnökség tagjai az Egyesület alapdokumentumai 
szellemében, az alapcélként megfogalmazott feladatok teljesítése érdekében - a 
bizottságok javaslataira támaszkodva - következetes döntésekkel, az információs 
eszközök kihasználásával tervezik és szervezik a tagság tevékenységét.

Az Egyesület ügyviteli rendje, működésének nyilvántartása szabályozott, 
naprakészen nyomon követhetők a döntésekkel, az események szervezésével, a 
jelentésekkel kapcsolatos információ áramlás állomásai.

A Bizottság az Egyesület 2020. évi ellenőrzése kapcsán szabálytalan működésre, 
visszaélésre utaló jelet nem talált, az Egyesület működését feszesnek és kellően 
szabályozottnak ítéli.

2. Az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése területén:

Az Egyesület gazdálkodása és könyvvezetése a 2000. évi C. törvény (a 
számvitelről), a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a civil szervezetek gazdálkodásáról) 
és a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (az egyéb szervezetek számviteli és 
könyvvezetési kötelezettségeiről) alapján naprakészen tartott Számviteli politika alapján 
valósul meg. A civil szervezetek részére előírt szabályzatok (Leltározási szabályzat, 
Pénzkezelési szabályzat, Az eszközök és források értékelési szabályzata) az Egyesületnél 
a Számviteli politiká-va\ egységes szerkezetben készült el, került jóváhagyásra.

a. Könyvelés:

A Honvéd Nyugdíjas Klub könyvelése a NATURASOFT KFT. által fejlesztett 
Naplófőkönyv egyszeres könyvelő programmal, számítógépen valósul meg, amit a 
gazdasági vezető önkéntes munkaként vezet.

A program számlarendjének, jogcím- és csoport kódjainak összeállítása 
megnyugtató és kellően tagolt információt biztosít a gazdálkodási bizottság javaslatai, 
illetve az elnökség döntései kidolgozásához.

A Bizottság az Ellenőrzési terv-ének megfelelően negyedévente hajtott végre 
könyvviteli ellenőrzést, melyek során jelentős hiányosságot nem tapasztalt. Részleteiben:

• a megrendelések, számlák, szállítólevelek rendelkeznek az előírt alaki és 
tartalmi kellékekkel, végrehajtási, ellenőrzési és engedélyezési záradékokkal, 
szabálytalan javítás nincs, feldolgozásuk az előírt kéthetes határidőn belül 
kerül végrehajtásra, tárolásuk a könyvelési sorszámnak megfelelően történik;

• a könyvelés adati maradéktalanul megegyeznek az írott dokumentumok 
adataival;
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• a könyvelésből nyilvánvalóan elkülöníthető a különböző pályázati és 
támogatási források felhasználása;

• a 2019 évről elkészített Beszámoló és eredmény levezetés, Közhasznúsági 
melléklet és az Elszámolás az 1 % felhasználásáról a Naplófőkönyv-nek 
megfelelő valós adatokat tartalmaznak, benyújtásuk, letétbe helyezésük 
határidőre megtörtént.

b. Pénzkezelés, pénztár ellenőrzés:

Az Egyesületnél a pénzkezelést a Naplófőkönyv vezetésével párhuzamosan a 
gazdasági vezető végzi. Tekintettel, hogy az Egyesület önállóan használható 
irodahelységgel nem rendelkezik a pénzkezelés a gazdasági vezető lakásán valósul meg.

A Bizottság negyedévente hajtott végre pénztárellenőrzést, melyek során 
pénztárhiányt, többletet nem talált.

A pénzkezeléssel kapcsolatos okmányok (bevételi-, kiadási pénztárbizonylat, előleg 
nyilvántartás, számlatömbök, nyugta tömbök) szigorú számadású okmányként kerülnek 
nyilvántartásba vételre, hiánytalanul előtalálhatók.

Esetenként előfordul, hogy nagyobb pénzmozgás esetén a napi pénzkészlet 
meghaladja az előírt mértéket, amit a pénzkezelő banki befizetéssel orvosol.

c. Pályázatok, támogatások:

Az elnökség és a gazdálkodási bizottság ebben az évben is nagy gondot fordított a 
pályázati lehetőségek felkutatására, a körültekintő pályázat írásra, rugalmas 
együttműködéssel a támogatások növelésére.

A Bizottság az ellenőrzés során megállapította, hogy az elkészült és benyújtott 
pályázatok valós adatokat, megvalósítható feladatokat tartalmaztak. Az év során az adott 
pályázati forrásból történő felhasználás a számlák alapján, elnöki záradékkal a könyvelés 
során elkülönítésre, „címkézésre” kerültek.

2020. évben az Egyesület 1.904 eFt pályázati forráshoz jutott (Nemzeti 
Együttműködési Alap-1.300, Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége-200, Magyar 
Természetjáró Szövetség-404 eFt), melynek a járvány miatti feladat elmaradások 
eredményeként mintegy 66 %-a került felhasználásra év végéig.

Nagy gondot fordított az elnökség a felhasznált pályázati források körültekintő 
elszámolására. A könyvelés és a csatolt dokumentumok által alátámasztva, szöveges 
beszámolóval kiegészítve az év során az Egyesület elszámolt a Nemzeti Együttműködési 
Alaptól a 2019-es pályázati forráson nyert 1.300 eFt, valamint a Bajtársa Egyesületek 
Országos Szövetsége által és a Magyar Természetjáró Szövetség által 2020. évre 
biztosított források felhasználásáról. Hiánypótlásra nem volt szükség.

d. Az Egyesület analitikus nyilvántartása szintén a NATURASOFT KFT. 
által fejlesztett Az eszközök és készletek nyilvántartása, a leltározás:

Az Egyesület analitikus nyilvántartása szintén a NATURASOFT KFT. által fejlesztett 
Raktár-Start programmal, számítógépen valósul meg, amit a jelenleg a gazdálkodási 
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bizottság vezetője vezet. A program vezetése havi naprakészséggel történik a könyvelés 
melletti számlák, szállítólevelek másolatai, illetve önálló mozgásbizonylatok alapján.

A program megnyugtatóan biztosítja az eszközcsoportonkénti, a raktáranként! és 
felhasználónkénti elkülönítést és megnyugtató adattartalommal biztosítja a leltározás 
eredményes végrehajtásához szükséges, valamint a leltár feldolgozásához szükséges 
okmányokat.

A bizottság az ellenőrzés során egy tétel dupla könyvelését tapasztalta, ami az év 
végi leltár előkészítése időszakában javításra került.

Az év végi leltározás szabályosan a pandémiás járványra tekintettel a nyilvántartások 
egyeztetésének módszerével került végrehajtásra. A leltár értékelése során hiány, felesleg 
nem mutatkozott.

e. A gazdálkodás vezetése:

Az Egyesületnél a gazdasági folyamatok a gazdálkodási bizottság előkészítésével és 
az elnökség döntésével valósul meg.

Az elnökség a nagyobb gazdasági eseményeket „önálló projekt” formában bonyolítja 
le tudatosan törekedve a körültekintő, takarékos megoldásokra. Egy-egy projektet 
megelőzően a felelős elnökségi tag költségvetési tervet készít, mely alapján a befejezést 
követően elszámol a tényleges felhasználásról.

A bizottság ennek a módszervek az alkalmazásával megnyugtatónak látja az 
Egyesületnél a tervszerű, takarékos gazdálkodás megvalósulását.

3. Az Egyesület elnökségének 2020. évről szóló beszámolói, valamint a 2021. 
évre szóló tervei ellenőrzésének tapasztalatai:

Az Egyesület elnöksége az éves munkatervnek megfelelően, határidőre 
összeállította a beszámolót az Egyesület 2020. évi tevékenységéről.

A beszámoló reálisan tartalmazza az év során elvégzett feladatokat, a pandémiás 
járvány miatti szükségszerű feladat-elmaradásokat, kiemelve a különleges körülmények 
közötti működés biztosításának érdekében foganatosított rendszabályokat, alkalmazott új 
módszereket.

Kiemelt figyelmet fordít a beszámoló az Alapszabály-ban megfogalmazott célok 
teljesítésének érdekében végrehajtott feladatok révén elért eredményekre, de kellő 
hangsúllyal számol be a más szervezetekkel fennálló (vagy újonnan megkötött) 
együttműködési megállapodások helyzetéről, az együttműködés hatásairól az Egyesület 
tevékenységére.

A 2020. évről szóló gazdálkodási beszámoló a Naplófőkönyv-nek megfelelő, valós 
adatok felhasználásával ad számot az év során rendelkezésre álló források 
megoszlásáról, a források növelése érdekében végrehajtott feladatokról, a kiadások cél 
szerinti és feladatcsoportonkénti megoszlásáról. A beszámoló tartalmazza a belső 
ellenőrzés és az év végi leltározás eredményét is.



5

A Bizottság a Honvéd Nyugdíjas Klub 2021. évre összeállított, naptári tervvel 
kiegészített tervét, valamint a feladatok végrehajtási feltételeit biztosító gazdálkodási tervet 
áttekintette és az alábbiakat állapította meg:

• A tervek a jelenlegi bizonytalan járványügyi helyzetre is tekintettel egy teljes 
évre készültek, teljes tartalommal. A megfogalmazott feladatok összhangban 
vannak az Egyesület alapdokumentumaiban meghatározott célokkal, reálisan 
tartalmazzák az év kiemelt eseményeit, az Egyesület középtávú fejlesztési 
elképzeléseit és az együttműködési megállapodások által megfogalmazott 
célkitűzéseket is, de figyelembe veszik a várhatóan rendelkezésre álló 
forrásokat is.

• A gazdálkodási terv a munkaterv tartalmára épül, kellő körültekintéssel 
tartalmazza a „biztos” forrásokat (tagdíj, a már elnyert pályázati forrás), de 
kellő óvatossággal szerepelnek a tervben a további tervezett források 
(önkormányzati támogatás, szövetségi támogatás stb.). A terv összeállítása 
tekintettel van a járvány miatti 2020. évi pénzmaradványra (mintegy 600 eFt) 
és a 2021-es gazdálkodási év végére tervezett megnyugtató zárókészlet (600 
eFt) biztosítására is.

Összességében a Bizottság az Egyesület 2020. évi működését szabályszerűnek ítéli, 
a gazdálkodása feszes és megnyugtató, megfelelő alapot képez a 2021. évi eredményes 
működéshez.

Az elnökség által összeállított beszámolók valós tevékenységre épülnek, a tervek 
összhangban vannak a külső és belső gazdasági körülményekkel, melyek alapján a 
Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlés részére azok elfogadását.

Szabadszállás, 2021. március -n.

Bánáti Csaba 
a Felügyelő Bizottság 
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