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Tisztelt Taggyűlés! Tisztelt Küldöttek! 

Kedves Vendégek! 

 

Jelentés az EVDSZ Felügyelő Bizottság 

2018-19. évi tevékenységéről 

 

A Felügyelő Bizottság Alapszabályban meghatározott feladata a Szövetség pénzügyi, 

vagyoni és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata, előzetesen véleményt mond a 

költségvetés tervezetéről, a gazdasági beszámolóról és az SZMSZ-ben elfogadottaknak 

megfelelően ellenőrizheti az alapszabályban rögzített és elvárt tagdíjfizetést. 

 

A pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata: 

Ennek során az ellenőrzési időszakban keletkezett összes bizonylatot, elszámolás alapját 
képező elszámolásokat tételesen, számszerűen és a jogszabályi megfelelés alapján 
ellenőriztük. 

Az ellenőrzés folyamatában az ellenőrzött területek: 

 a pénztárforgalom ez a készpénzes kifizetéseket tartalmazza, 

 a bankforgalmak itt az átutalással megküldött bevételek és kiadások kerülnek 

rögzítésre, 

 devizaszámlák elszámolása, bizonylatainak tételes ellenőrzése a helyes 

értékelés kontrollja történik meg. 

Adóbefizetések rendjét a bevallásokkal összefüggésben az adófolyószámla ellenőrzésével 

biztosítjuk. 

Külső ellenőrzések során az ellenőrzés alatti szakmai támogatással illetve a jegyzőkönyvek 

ismeretében nyújtunk segítséget. 

A bizonylatokat ellenőrzéskor kézjegyünkkel látjuk el, mely dokumentálja az ellenőrzést. 

 

A Felügyelő Bizottság előző időszaki ellenőrzésének, észrevételeinek utóellenőrzése 

Ellenőrzéseink során amennyiben észrevételünk van, azt a helyszínen megbeszéljük az 

érintettekkel, amennyiben több témára kitérő jelentősebb kifogásaink vannak, akkor 

véleményünket írásban foglaljuk. Ennek célja preventív, megelőző jellegű, annak elkerülése 

érdekében, hogy egy hatósági ellenőrzés ne tárjon fel komolyabb hibát. 

A következő ellenőrzés során az előzőekben megfogalmazott akár szóban akár írásban tett 

észrevételeinket utó ellenőrizzük. 
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2018-as pénzügyi beszámoló és a 2019-es pénzügyi terv vizsgálata 

A Felügyelő Bizottság vizsgálta az EVDSZ 2018. évről készített konszolidált pénzügyi 

beszámolóját, arról határozati javaslatot fogalmazott meg. 

A pénzügyi beszámoló alapján megállapítható, hogy a kiadások és a bevételek is a 

tervezettnél magasabban realizálódtak. A tagdíjakból származó bevétel összege 5.816.874.- 

forinttal több a tervezettnél.  

A pénzügyi egyenleg alapján, a 2018-as év, a tervezetthez képest, 12.261.107.- Ft pozitív 

eredménnyel zárt. 

A Felügyelő Bizottság a 2018-os konszolidált pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja a 

Taggyűlésnek. 

A 2019-es üzleti terv véleményezése során megvizsgáltuk az előző időszak üzleti tervéhez 

és tényéhez való viszonyát illetve a betervezett várható változásokat. 

A Felügyelő Bizottság a 2019-es pénzügyi tervet ugyancsak elfogadásra javasolja a 

Taggyűlésnek. 

A Felügyelő Bizottság az Elnökségi illetve Szövetségi Vezetőségi üléseken részt vett. 

 

A tagdíjfizetés ellenőrzésére 

2016-ban a Szövetségi vezetőség 46/2016-os határozata alapján, felkérte a Felügyelő Bi-

zottságot a tagszakszervezetek tagdíjfizetési mérték és fegyelem vizsgálatára.  

A Felügyelő Bizottság, a Szövetségi Vezetőség határozata, és az Alapszabály 4.4. és 4.6. 

pontjai alapján elvégezte a tagszakszervezetek tagdíjfizetéssel kapcsolatos adatok bekéré-

sét, vizsgálatát. 

A tagdíjfizetést, a gazdálkodás és az etikai normák betartásának, fontosságára való tekintet-

tel kiemelten kezeli és folyamatosan ellenőrzi.  

Kérem az EVDSZ VIII. Taggyűlését, hogy a Felügyelő Bizottság fenti összefoglalóját fogadja 

el! 

 

Budapest, 2019. április 08. 

 

Ácsi Péter s.k. 
Felügyelő Bizottság 

Elnök 
 


