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Összefoglaló jelentés
az Ellenőrző Bizottság 2008-2012. évi munkájáról
Az Ellenőrző Bizottság (EB) tagjait a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének
(BEOSZ) 2008 májusában tartott küldöttgyűlése választotta meg. Az EB tevékenységét a
BEOSZ Alapszabályzata 13.§-ának megfogalmazásai alapján önállóan, az általa 2008.
szeptember 16-án elfogadott ügyrendje szerint folytatta. Munkáját az évente elfogadott - a
Szövetség munkatervének figyelembe vételével kialakított - éves munkaterv szerint végezte,
melybe a feladatok részletes meghatározásán túl a végrehajtásra megbízott személyek is
megjelölésre kerültek, illetve a bizottság tagjai egy-egy régió vagy szakterület önálló vitelét is
vállalták. Az EB tapasztalatairól és munkájáról az éves Választmányi üléseken rendszeresen
tájékoztatást adott.
A ciklus elején a bizottság létszáma 7 fő volt, összetételét tekintve 5 fő nyugállományú
és 2 fő aktív állományú katona. A bizottság létszáma a ciklus második felére 1 fő tartós távol
maradása miatt csökkent. Sajnálatosan - több okra visszavezethetően - nehezedett a személyes
kapcsolattartás, de gyakoribb lett az EB ügyrendjében elfogadott elektronikus kapcsolattartási
forma, ami a tapasztalatok átadására csak részben volt alkalmas. A Szövetségen belüli
szervezeti folyamatok értékelése és tapasztalataink alapján a ciklus második felére a feladatok
koncentráltabban kerültek kialakításra, így a régiók és az egyesületek irányba már külön
ellenőrzéseket nem terveztünk.
Az EB főfeladata a BEOSZ elnökségének, valamint az Iroda munkájának – különös
tekintettel a törvényesség betartására – az ellenőrzése. Így az alapszabály szerinti működés
figyelemmel kísérése, a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelő gazdálkodási és
pénzügyi tevékenység ellenőrzése, továbbá a számviteli fegyelem, a nyilvántartások, a
bizonylatok és a pénzkezelés ellenőrzése, az adatszolgáltatási, és bevallási kötelezettség
teljesítésének ellenőrzése, valamint a Szövetség éves beszámolójának a véleményezése.
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Végezete még az EB a tudomására jutott szabálytalanságok feltárását, a Szövetség tagjainak igény szerinti - szakmai támogatását, s indokolt esetben vizsgálatot kezdeményezett.
A négy éves ciklus alatt a Bizottság Elnöke rendszeresen részt vett az Elnökség
ülésein és a napirend szerinti kérdésekben a véleményét kifejtette. Az Elnökség által tárgyalt
és a Szervezet egészét vagy az Iroda munkáját érintő szabályozók előkészítése során, mint
például az SZMSZ, az Etikai Szabályzat, vagy az egyesületek támogatási rendszerének
kialakításáról szóló előterjesztéseket véleményezte, és azokról az EB álláspontját kifejtette. Itt
fontosnak tartom megemlíteni az EB már korábbi kifogását, hogy bár az Elnökség 2009-ben
előkészítette, és több változatban tárgyalta a Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzat
tervezetét, azonban elfogadott Szabályzattal a Szervezet a mai napig nem rendelkezik.
A BEOSZ gazdálkodásának pénzügyi alapjai részben a HM tárcával kötött
megállapodási – támogatási – szerződésben foglaltak szerinti bevételből, a Szövetségi (tagdíj)
hozzájárulásokból, a pályázatokon elnyert összegekből és a szponzori támogatásokból tevődik
össze. A ciklus első három évében a pénzforgalom elérte, illetve meghaladta a 20 millió
forintot. Ettől eltérő a 2011. év volt, amikor már érezhető volt a gazdasági környezet
megszorító hatása és ekkor a HM támogatás lényegesen kisebb összeget tett ki a korábbi
évekéhez képest, továbbá a pályázati lehetőségek is nagymértékben csökkentek. A Szervezet
éves pénzforgalma alig haladta meg a 11 millió forintot. A BEOSZ vállalkozási
tevékenységet nem folytat. A ciklus első felében a Szervezet gazdálkodási tevékenységének
felügyeletét a vezetőségen belül önálló alelnök látta el, majd 2010. második negyedévétől –
az alelnök távozásától - az alapszabálynak megfelelően az Elnök felügyelte. Az EB részéről
az önálló alelnöki felügyeletet továbbra is szükségesnek tartottuk volna.
A gazdálkodásra vonatkozó törvényi szabályok betartása mellett, a HM támogatások
vonatkozásban a tárca felé történő elszámolásoknál a HM vonatkozó szabályaink is meg kell
felelni. Mindezek figyelembe vételével az Ellenőrző Bizottság a Szervezet éves
mérlegbeszámolóit és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi elszámolásokat véleményezte és
ellenjegyezte. Folyamatosan ellenőrizte a Bizottság a havi bevallási-, és az egyéb, a különféle
jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését. Rendszeresen
sorkerült az elszámolások és a különféle kifizetések jogszerűségének, a nyilvántartások, a
főkönyv, a pénzkezelés és a házi pénztár ellenőrzésére. Az EB az ellenőrzések során pénztári
hiányt nem tapasztalt, a bevételi és a kiadási oldalak egyenlőségét állapította meg.
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A ciklus alatt időszakosan egy-egy terület kiemelten került ellenőrzésre. Ilyen volt az
egyesületeknek nyújtott pénzbeli támogatások felhasználása és elszámolása szúrópróba
szerűen 6 egyesület megkeresésével, valamint kiemelten, meghatározott hónapok pénzügyi
forgalmához tatozó okmányok tételes ellenőrzése. 2011. évben a kiemelt ellenőrzésünk
témája a BEOSZ szervezeti működési okmányainak az áttekintése volt. Itt vizsgáltuk az
alapnyilvántartások meglétét, a működéssel kapcsolatos egyéb okmányokat s azok naprakész
vezetését. 2011-ben a kiemelt rendezvények közül a Katona Nemzedékek XX. találkozójának
adminisztratív előkészítését és a pénzügyi felhasználást vizsgáltuk,
A Bizottság tagjai területi megoszlásban álltak az egyesületek rendelkezésére, hogy
kérdéseikre, vagy egy-egy szakmai területen felvetődő problémáikra választ adjanak. Ennek
több éve jól működően kialakult gyakorlata a régió szinten szervezett megbeszélések, melyek
során az egyesületek képviselői megfelelően tájékozódhattak a Szervezetünk belső életéről, a
támogatási lehetőségekről, s egyéb, a saját szervezetüket érintő kérdésekről. Ez a
tevékenységünk különösen a Dél-alföldi Régió vonatkozásában működik jól.
Az eltelt ciklus alatt az Ellenőrző Bizottsághoz konkrét panasz vagy beadvány nem
érkezett. Két esetben volt olyan információ, melyről a Bizottság Elnöke szükségesnek tartotta
az BEOSZ Elnökének a tájékoztatását, melyből az egyik további lépéseket nem igényelt, míg
a másik még lezáratlan.
Külső vizsgálat az NCA részéről 2012 januárjában történt, ekkor a 2008-2010 évek
vonatkozásában
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gazdálkodására vonatkozó elmarasztalás nem történt, külön kiemelték az előkészület és
nyilvántartások precizitását.
Az Ellenőrző Bizottság részéről összességében elmondató, hogy a megbízatásunknak
és a törvényben megszabott feladatainknak eleget tettük. Megítélésünk szerint az elnökség
munkáját szakmai tevékenységünkkel, észrevételeinkkel és javaslatainkkal messzemenőkig
támogattuk, annak szabályos működését igyekeztünk elősegíteni. Azon célkitűzésünket, hogy
az egyesületek eredményes munkájához úgy szakmai, mint egyéb szakterületi kérdésekben
hozzájáruljunk, úgy érzem ebben a ciklusban is megvalósítottuk. A bizottság tagjainak
összhangja a közös munka során jónak volt mondható, a feladatokat megosztottan végeztük.

4

Az Ellenőrző Bizottság Elnöke és tagjai részéről megköszönöm mindenkinek a
munkánkhoz nyújtott támogatását, és egyben bejelentem, hogy az Ellenőrző Bizottság
megbízatását ezennel megszűntnek tekinti.

Budapest, 2011. február
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