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BESZÁMOLÓ 
 

az  EVDSZ  Gazdasági Ellenőrző Bizottság tevékenységéről             

  készült az EVDSZ  2011. november 24-i rendkívüli Kongresszusára 

 

Az EVDSZ Gazdasági Ellenőrző Bizottságának a feladata továbbra is a Szövetség vagyoni, 

jövedelmezőségi, pénzügyi helyzetének vizsgálata. 

A 2010. évről elkészített ellenőrző bizottsági beszámolót a GEB 2011. április 22-én 

elkészítette és azt a Szövetség rendelkezésére bocsátotta. 

A rendkívüli kongresszus napjáig eltelt időszakra vonatkozóan a GEB tagjai folyamatosan 

ellenőrzést végeztek 2011-ben a szövetségnél, valamint a tagdíjfizetések ellenőrzését is 

elvégezte a még hátralévő tagszakszervezeteknél. 

Valamennyi ellenőrzésünk során a felmerült észrevételeinket a helyszínen megbeszéljük az 

érintettekkel, jelentősebb észrevétel, kifogás, vagy rendezésre váró feladat esetén 

véleményünket írásba foglaljuk, de a vizsgált időszakban ilyen nem volt. 

Pénzügyi vizsgálataink során az ellenőrzött területek, a készpénzforgalom és azok bizonylatai, 

a banki forgalmak és az azokat alátámasztó bizonylatok, melyeket minden esetben 

kézjegyünkkel látunk el. 

Bizottságunk a 2009. szeptember 9-i SZV ülésen jóváhagyott, valamint a szeptember 28-i EB-

i ülésen elfogadott menetrend szerint elvégezte a tagszakszervezetek tagdíjfizetésének 

ellenőrzését. 

Az SZMSZ 2009. évi módosítása szerint a tagdíjfizetés ellenőrzése 2009 és 2010. évben 15 

alapszervezetnél megtörtént, 2011-ben további 5 tagszakszervezetet ellenőriztünk. 

 

 

Megállapításaink: 

- Két tagszakszervezetnél /ADÉSZ, PADOSZ/ történ ellenőrzés során  tártunk fel  

hiányosságot a dokumentumok, valamint a tagdíj összegének terén, melyet az 

ellenőrzést követően mindkét alapszervezet  még 2010. évben pótolt, rendezett. 

 

- Ellenőrzésünk megállapította, hogy a Dunamenti Erőműnél havonta egységes összeg 

kerül átutalásra, a szervezet vezetője és az EVDSZ pénzügyi vezetőjének szóbeli 

megállapodása alapján.  

 

- 2011.-re áthuzódó vizsgálatok során az  az alábbiakat állapítottuk meg: 

 

1. VIRÜSZ alapszervezetnél technikai okok miatti többletfizetés megközelíti 

az  

1 mFt-ot, visszafizetésre nem tart igényt, ezzel támogatni kívánja az 

EVDSZ-t. 

2. DÉMÁSZ alapszervezet az alapszabályban meghatározott mérték felett 

fizetett tagdíjat, ebből 900 e/ft feletti többletbefizetése van. 

3. A Miksolci Fűtőerőmű a vizsgált időszakban a befolyt tagdíjakat megkapta, 

de az EVDSZ részére továbbutalás nem történt. 



 

Összefoglaló megállapítás és további intézkedés a tagszakszervezetek felé az EVDSZ 

hatásköre. 

Változatlanul szükségesnek tartjuk a tagszakszervezetek pontosítását, az ellenőrzési  feladat 

indításakor rendelkezésünkre bocsátott lista – szerintünk – kiigazításra szorul. 

Ellenőrzések alkalmával a gazdálkodásra irányuló kifogások, minősítések és észrevételek nem 

a GEB feladata. 

 
 

 
 

 



 


