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Tájékoztató
a BEOSZ Választmánya részére
az Ellenőrző Bizottság 2011. évi munkájáról
A BEOSZ Ellenőrző Bizottsága feladatát a BEOSZ alapszabályának megfelelően, az
EB által 2008-ban elfogadott működési rendje szerint folytatta, és a tárgyévre megszabott
éves munkatervben meghatározottak szerint végezte.
A Bizottság az idei évben is főfeladatának tekintette a BEOSZ iroda tevékenységének
ellenőrzését, a pénzügyi és számviteli rendnek megfelelő működés, a pénzkezelés és a
törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését,
továbbá a BEOSZ által támogatott rendezvények pénzügyi felhasználásainak áttekintését, az
elszámolások rendjének vizsgálatát, a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályoknak a betartását.
A rendszeres ellenőrzésen túl két témakörben végeztünk kiemelt ellenőrzést.
A BEOSZ iroda pénzügyi tevékenységének ellenőrzése a már kialakult gyakorlat
szerint zajlott. A bizottság részéről folyamatosan megtörtént az engedélyezések, a kifizetések
ellenőrzése, a főkönyvi tételek időszakonkénti egyeztetése. Rendszeresen ellenőrzésre került a
pénzkezelés, a pénztár és az adatszolgáltatások teljesítése. Az ellenőrzések során
megállapítást nyert, hogy a pénzügyi szakterület a számviteli törvényben előírt beszámolási
kötelezettségeknek eleget tett, azt határidőre teljesítette. A havi jelentési kötelezettségek
teljesítését végrehajtották, a szigorú számadású pénzügyi nyomtatványok nyilvántartásának
vezetését, továbbá a banki bizonylatok nyilvántartását megfelelően kezelik, a házi pénztár
ellenőrzésekor hiányt egy esetben sem nem tapasztaltunk. Az EB véleményezte és
ellenjegyezte az év végi zárást, az éves beszámolót.
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2011-ben az éves pénzforgalom elmaradt a korábbi évekétől, a pénzforgalom alig
haladta meg a 11 millió forintot. Ennek több oka volt, így különösen a HM támogatás
csökkenése, a pályázati lehetőségek és a szponzori támogatások elmaradása.
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tevékenységéhez szorosan kötődött. Június hónapban került sor a BEOSZ működési
okmányainak átfogó ellenőrzésére, majd november hónapban a XX. Katona Nemzedéki
Találkozó előkészítésének és pénzügyi elszámolásnak áttekintésére.
A júniusi ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a szervezet Alapdokumentumai
rendben megtalálhatók, a szükséges bejelentések megtörténtek. A napi munka során
keletkezett iratok áttekinthetően, témakörönként vannak kezelve és naprakészen tárolva,
amely nagyban segítette az ellenőrzési munkát. Ellenőrző Bizottság részéről hiányoltuk, hogy
a szervezet nem rendelkezik Gazdálkodási Szabályzattal, bár ennek előkészítő folyamata a
jegyzőkönyvek alapján megtalálható, de elfogadására nem került sor.
A Katona Nemzedéki Találkozó okmányainak ellenőrzés során a Bizottság
megállapította, hogy a rendezvény előkészítésére és lebonyolítására az elnökség kellő
figyelmet fordított, az anyagi hátterét megteremtette, az előkészületek során a szükséges
lépéseket megtette. A költségek elszámolása megtörtént, ennek egy részét a bizottság
megtekintette, és utóellenőrzést tűzött ki célul.
Az idei évben is folytattuk a korábban bevált gyakorlatot a régiók irányába, hogy
szakmai megbeszélésen a felmerülő kérdéseikre választ kapjanak az egyesületek képviselői. A
régiók közül a Dél- alföldi Régiónál történt ellenőrzés, ahol a nyilvántartások vezetését, a
pénzfelhasználást és a pénzkezelés vizsgálta történt meg. Az ellenőrzés tapasztalatait az
Ellenőrző Bizottság a következő soros ülésén megtárgyalta, az ellenőrzés során tett
megállapításait és felvetéseit elfogadta.
A Bizottság részéről elmondható, hogy az ellenőrzések, illetve a napi munkakapcsolat
során az EB és BEOSZ Elnöke, valamint az Iroda munkatársai között jó volt a kapcsolat. Az
ellenőrzések során tett észrevételek minden esetben megoldást nyertek, illetve a javaslatok a
későbbiekben beépültek a rendszerbe. A Bizottsághoz panasz, bejelentés nem érkezett, az
Elnök irányába egy felmerült kérdésben tartottuk szükségesnek a tájékoztatást.
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A Bizottság munkáját minden esetben segítő szándékkal végezte, nem tévesztve szem
elől, hogy a törvényesség betartatása munkánk alapja.
Az Ellenőrző Bizottság részéről mindenkinek köszönöm a munkánkhoz nyújtott segítő
támogatását, melyet mi is igyekeztünk az egyesületek irányába is megadni.
Kérem a tájékoztatás elfogadását.

Budapest, 2012. február 26.
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