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Tájékoztató
a BEOSZ Választmánya részére
az Ellenőrző Bizottság 2012. évi munkájáról
Az Ellenőrző Bizottság (továbbiakban: EB) a 2012. márciustól új összetételben, az
EB által kialakított ügyrendje szerint működött, feladatát a maga által megállapított
munkaterv szerint végezte. Az EB munkája során az Egyesület működését és gazdálkodást
a törvényi szabályozók és a végrehajtásra kiadott rendeletek, valamint a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetsége (továbbiakban: BEOSZ) Alapszabályának figyelembe
vételével vizsgálta.
A vonatkozó szabályozók különösen:
 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb

szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól,
 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről.

Összegfoglaló
A 2012-es év az Egyesület életében és működésében jelentős változásokat hozott. A
jogi szabályozás területén kiemelt fontosságú volt a 2012. január 01-től hatályba lépet
2011. évi CLXXV. törvény, amely a civil szerezetek működésének feltételeit jelentősen
megváltoztatta és a további működés érdekében adminisztratív lépések (bejelentkezési
kötelezettség) megtételét tette kötelezővé. A törvényi változás mellett a BEOSZ 2012
márciusában lezajlott Küldöttgyűlése – a korábbi évektől eltérően – jelentősebb személyi
változásokról is döntött, így az elnök és egyes tisztségviselők személye megváltozott. A
személyi változások az Elnökség munkájában és az BEOSZ iroda napi munka feladataiban
is megmutatkoztak.
Mindezek figyelembevételével az EB a tevékenységét a szervezet működéséhez
kapcsolódó területekre összpontosította oly módon, hogy a korábbinál is nagyobb hangsúlyt
kapott az-az elv, hogy az ellenőrzések során felmerülő problémák kezelésekor főleg a
megoldásra való törekvés volt a cél.
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Az EB megállapította, hogy a BEOSZ az új civil törvény által megkívánt bejelentési
kötelezettségének a törvényi határidőn belül eleget tett, továbbá a BEOSZ képviseletére
jogosult elnök személyének a változásáról szóló bejelentési kötelezettségét teljesítette, azt a
bíróság átvezette. A BEOSZ gazdálkodása a 2012. évre kidolgozott pénzügyi terv szerint
történt, a kiadások a bevételeket nem haladták meg, a szervezet vagyoni helyzete stabil.
A HM által nyújtott anyagi támogatás összege a meghatározott céloknak megfelelően
került felhasználásra. Az eltelt időszakban bejelentés vizsgálati igénnyel nem érkezett.
Kiemelt fontosságú előrelépés volt, hogy az év folyamán napirendre került a BEOSZ
Szervezeti és Működési Szabályzatának átdolgozása, valamint az előkészítést követően
kidolgozásra és elfogadásra került a több éve hiányként felvetett BEOSZ Számviteli
politikája, amely magába foglalja a szervezet gazdálkodására vonatkozó egyedi
szabályokat.
2012-ben az EB fő célkitűzése volt, a BEOSZ tevékenységét szabályozó
dokumentumok elkészítésének támogatása, a gazdálkodás áttekintése, az iroda
költséghatékony gazdálkodásának elősegítése. Az Elnökváltással kapcsolatos átadásátvételi jegyzőkönyv áttekintése, a pénzkezelés rendjének, a pénzügyi nyilvántartásoknak
az áttekintése, a számviteli szabályok betartásának ellenőrzése. A BEOSZ éves
beszámolójának a véleményezése, a gazdálkodási év pénzügyi elszámolásának elfogadása.
2012-ben kiemelt ellenőrzést négy esetben folytattunk. Március hónapban a BEOSZ
Elnök személyének változása kapcsán történő teljes körű átadás - átvétel során a pénzügyi
zárást, és az ugyancsak ekkor cserélődő pénzügyi munkatársak közötti átadás-átvétel
menetét. A banki zárás összege ekkor 2.066.114.-Ft, a házi pénztárban nyilvántartott, és
egyben rovancsolt összegre pedig 48.310.-Ft volt. A pénzügyi okmányok a szigorú
számadású nyomtatványok átadása, továbbá a nyilvántartások és naplófőkönyv zárása
megtörtént. Június hónapban tételes ellenőrzés történt a pénzügyi okmányok, a pénzkezelés
és a nyilvántartások vezetése tárgyában. Ekkor az Elnök személyének bíróság által történt
átvezetése még nem történt meg, ami esetében a bankszámla használatához szükséges
banki bejelentést ugyan akadályozta, de az Egyesület működéséhez szükséges
pénzforgalom lebonyolítása ez idő alatt is megoldott volt. Novemberben a 2012. évi
pénzügyi mozgások és pénzügyi nyilvántartások ellenőrzése, valamint a kiadások és
bevételek tételes áttekintése volt napirenden. Az ellenőrzés megállapította, hogy a pénzügyi
területen történt személyi változások a működéséhez szükséges pénzforgalomnál nem
okoztak fennakadást, és az időközben rendeződött átvezetéseket követően a banki aláírási
bejelentés és a NAV felé történő bejelentés is a szabályoknak megfelelően megtörtént.
2012 decemberében az Alapdokumentumok ellenőrzésekor a változások dokumentálásának
megléte volt a cél. Ekkor meggyőződtünk arról, hogy a 2012. július 24-én kelt bírósági
végzés szerint a személyi változás átvezetésre került, a jogerőre emelkedését követően
Sipos Géza volt elnök képviseleti joga megszűnt, az Egyesület részéről önálló aláírási
jogkörrel Kelemen József elnök és Ipacs József ügyvezető elnök rendelkezik. Az átadásátvétel jegyzőkönyvben, valamint annak mellékletiben rögzítésre került, a szervezett
rendelkezett a működést szabályozó dokumentumokkal.
Az ellenőrzési feladatok mellett részt vállaltunk a szakterületeinket érintő egyéb
feladatokban. Az Elnökség által napirendre tűzött SZMSZ átdolgozása során
véleményezéssel éltünk és kiegészítéseink bedolgozásra kerültek a dokumentumba. Fontos
munka zárult le a Számviteli politika - amely egyben tartalmazza a gazdálkodási és
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selejtítési szabályokat - elfogadásával, mivel ennek hiánya évek óta napirenden volt. Az
Elnökség által indított előkészítő anyag, közreműködésünkkel kidolgozásra, majd
véleményezés és bedolgozást követően, véglegesítésre és Választmány által elfogadásra
került. E munkafolyamat során részünkről felvetődött - és ajánlást tettünk - egy az ügyviteli
rend kidolgozására vonatozó anyag összeállítására.
Az Elnökség felkérésére az EB részéről elvégeztük a tárgyévei tényszámok alapján a
pénzügyi felhasználás elemzését és a megállapításokról tájékoztató anyag készült. Az
elemzés során vizsgáltuk a bevételek és kiadások alakulását, a tervezett és tényszámok
viszonyát. A felhasználások vizsgálata során egyes tételek külön kiemelésre kerültek, így
az Egyesületek és a rendezvények támogatása és külön kigyűjtve a kiemelt rendezvények
költsége. (Küldöttgyűlés és a XXI. KNT ) A kommunikációra fordított kiadások közül a
Bajtársi Hírlevél, az Internet és a Honlap üzemeltetés került egyedileg kimutatásra. Ezen
túlmenően a nemzetközi feladatok és az iroda feladataival és működésével összefüggő
kiadások kerültek összeállításra. Az elemzés számszaki anyaga a következő év
felhasználásának tervezésénél támpontul szolgálhat. Külön kiemelném, hogy az elemzés
egyik pozitív megállapítása volt, hogy a tagegyesületek részéről a tagdíjbefizetések szinte
teljes egészében teljesültek. Ez arra is enged következethetni, hogy megértésre és
elfogadásra talált az az álláspont, hogy a Szövetség továbbra is fontos szerepet tölt be és
léte a tagegyesületek, szélesebb körben a tagság érdekeit szolgálja.
Az Eb részéről kialakított vélemény, és a megállapításokhoz kapcsolódó javaslatok
A szervezet a jogszabályi változásokra megfelelően reagált, annak végrehajtásához a
szükséges lépéseket megtette és szakterületi oktatáson való részvétellel gondoskodott a
civil törvény változásával kapcsolatos ismeretek bővítéséről. Az átalakult vezetőség részére
új feladat megosztás kialakítása volt szükséges, amit nehezített az a körülmény, hogy a
korábbi munkatársak egy része már nem vállalt további feladatott, így a funkcionális
feladatok mellett az adminisztratív faladatok ellátása is a vezetőségi tagokra hárult, vagyis a
napi működéssel járó többletfeladatok is jelentkeztek. A munkafolyamatok kialakítása nem
zajlott zökkenőmentesen, de a rendezvények színvonalát ez nem csorbította. A pénzügyi
terület többszöri átadás-átvétele miatt egyes saját nyilvántartásokban eltérő logikai rend
volt tapasztalható, amit a külön – külön törtnő ellenőrzéskor hibaként nem vetettük fel, de
az összhatás szempontjából nem tekinthető megfelelőnek.
Tapasztalataink alapján javaslatot tettünk az Elnökség részére, hogy a korábbi
évekhez hasonlóan szükséges kialakítani az adminisztratív és házipénztár kezelésének
munkakörét, melynek ellátása egy fixmunkaidőben történő személy foglalkoztatásával
biztosítható. E mellett a könyvelési feladatok - jelentési kötelezettségek – ellátását szakmai
szerv (személy) alkalmankénti (vagy folyamatos) megbízásával szükséges biztosítani,
figyelemmel arra, hogy a szabályozok egyes esetekben speciális képesítéssel, vagy
nyilvántartott szakmai végzettséggel rendelkező személy közreműködését írják elő.
Az Egyesület működése továbbra is a HM megállapodás alapján létrejövő
támogatáson, és a tagszervezetek tagdíjbefizetésein alapszik, az elmúlt két év során külső
szponzori támogatás nem volt. A HM megállapodásnál továbbra is számítani kell arra,
hogy a tárca költségvetése igen szigorú, ami a társadalmi szervezetek támogatásánál már
korábban is megmutatkozott. Az Egyesület részéről takarékos gazdálkodásról és hatékony
felhasználásról kell gondoskodni, ezért a kiadások tervezésénél a költségtakarékos, de
hosszútávon mégis hatékony megoldásokra kell törekedni. A tagegyesületek támogatásának
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vonatkozásában figyelemmel kell lenni a felhasználható keretösszegre, valamint a
kérelmező egyéb lehetőségeire. A takarékos gazdálkodás alapja a felhasználható keret
folyamatos kezelése, az igények felmérése és mérlegelése. A pénzügyi elemzés rámutatott
arra, hogy egyes nagy összegű kiadások felülvizsgálata napirendre kerülhet, ilyen például
az utazási költségtérítések összege, a régióvezetők költségtámogatásának rendszere, de
időszerű lenne az igénybe vett szolgáltatások terén - mint az Internet és Honlap üzemeltetés
továbbá a bankszámlakezelés - a korszerűbb megoldások megkeresése is.
Javasoltuk az Elnökségnek a gazdálkodás eddigi rendszerének áttekintését, egyes
tételek felhasználásánál a célszerűség vizsgálatát, a kiugróan magas tételek esetében a
csökkentés lehetőségének vizsgálatát. Szükségesnek tartjuk az iroda vagyoni eszközeinek
felmérését és szükség szerint a megfelelő felszereltségről való gondoskodást.
Összességében megállapítható, hogy a BEOSZ működése során mind a törvényi
szabályoknak, mind pedig az Alapszabályban megfogalmazottaknak eleget tett. A törvényi
szabályok szerinti változások lekövetésével járó adminisztratív feladatok végrehajtásra
kerültek. Az éves gazdálkodás során a pénzügyi helyzet stabil volt a bevételek és
felhasználások a tervezettek szerint realizálódtak. A pénzügyi feladatok végrehajtása és a
pénzkezelés a törvényi szabályoknak megfelelt, szabálytalanságot, pénzhiányt nem
tapasztaltunk. A BEOSZ az Alapszabályban vállat országos szintű koordinációs
tevékenységének eleget tett. A honvédelem ügyében vállat feladatának végrehajtása
érdekében a továbbiakban is meghatározó szerepe van a HM által nyújtott anyagi és
természetbeni támogatásnak. A szűkülő anyagi források miatt, a takarékos gazdálkodás
irányába és az egyéb források felkutatására kell törekedni. A BEOSZ iroda hatékony
működéséhez az irodai munkatárs személyügyi kérdésének megnyugtató megoldása
szükséges.
Kérem a tájékoztatás elfogadását.

Budapest, 2013. január 24.

Sztanó Zsuzsanna
az Ellenőrző Bizottság elnöke

