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     Beszámoló  

az EVDSZ Gazdasági Ellen ırzı Bizottság  
tevékenységér ıl 

készült a 2009. november 20-i Országos Értekezletre 
 
 
 

A GEB feladata a Szövetség pénzügyi, vagyoni és jövedelmezıségi helyzetének 

vizsgálata, valamint hogy elızetesen véleményt mondjon a költségvetés tervezetérıl, a 

gazdasági beszámolóról és az SZMSZ-ben júniustól elfogadottaknak megfelelıen 

ellenırizze az alapszabályban rögzített és elvárt tagdíj fizetést. 

 

 

A pénzügyi, vagyoni és jövedelmez ıségi helyzetének vizsgálata : 

Ennek során az ellenırzési idıszakban keletkezett összes bizonylatot, elszámolás alapját 

képezı elszámolásokat tételesen, számszerően és a jogszabályi megfelelés alapján 

ellenıriztük. 

 

Az ellenırzés folyamatában az ellenırzött területek:  

• a pénztárforgalom  

ez a készpénzes kifizetéseket tartalmazza,  

• a bankforgalmak  

itt az átutalással megküldött bevételek és kiadások kerülnek rögzítésre,  

• devizaszámlák elszámolása 

 bizonylatainak tételes ellenırzése a helyes értékelés kontrollja történik meg. 

  

Adóbefizetések rendjét a bevallásokkal összefüggésben az adófolyószámla ellenırzésével 

biztosítjuk. 

 

Külsı ellenırzések során az ellenırzés alatti szakmai támogatással illetve a 

jegyzıkönyvek ismeretében nyújtunk segítséget. 

 

A jogszabályok jelenlegi rendszerében többszöri telefonos illetve személyes 

megbeszéléssel segítjük a gazdasági terület munkáját. 

 

A bizonylatokat ellenırzéskor kézjegyünkkel látjuk el, mely dokumentálja az ellenırzést.  



 

 

Az éves beszámoló f ıkönyvi kivonatának majd ezt követ ıen az éves beszámoló 

ellenırzése.  

A fıkönyvi kimutatás a gazdasági szakember egyik legbeszédesebb bizonylata, melybıl 

az egyes területek kiugró eltérései jól látszanak ezért kell ennek az ellenırzésére is idıt 

fordítani.  

 

 

Az éves üzleti terv véleményezése 

során megvizsgáltuk az elızı idıszak üzleti tervéhez és tényéhez való viszonyát illetve a 

betervezett várható változásokat ezeket az EVDSZ gazdasági vezetıje minden esetben a 

rendelkezésünkre bocsátotta. 

 

A beszámolási idıszakban a tételes bizonylat szintő ellenırzés 2009. szeptember 30-ig  

valamint a 2008 évi beszámoló és a 2009. pénzügyi terv véleményezése és ellenırzése 

történt meg. 

 

Hangsúlyozni szeretném az ellenırzés során a gazdálkodás minısítése és ilyen irányú 

kifogások és észrevételek megtétele nem a GEB feladata. 

 

 

GEB elızı idıszaki ellen ırzésének, észrevételeinek utóellen ırzése 

Ellenırzéseink során - amennyiben észrevételünk van - azt a helyszínen megbeszéljük az 

érintettekkel, amennyiben több témára kitérı jelentısebb kifogásaink vannak, akkor 

véleményünket írásban foglaljuk. Ennek célja preventív, megelızı jellegő, annak 

elkerülése, hogy egy hatósági ellenırzés ne tárjon fel komolyabb hibát. 

 

A következı ellenırzés során az elızıekben megfogalmazott akár szóban akár írásban 

tett észrevételeinket utóellenırizzük.  

Így az elsı negyedévben az elızı évi ellenırzés észrevételei kerültek utóellenırzésre. A 

II. és a III. negyedévben írásos észrevételünk nem volt. 

Tájékoztatásul el kell mondanom, hogy észrevételeink maradéktalanul elfogadásra és 

kijavításra kerültek az elmúlt idıszakban.  

 



 

 

A tagdíj fizetés ellen ırzése  

A tagdíjfizetés minden tagszakszervezetnél ellenırzésre kerül 2009. és 2010. évben. Ez 

évben hat tagszakszervezetnél folytattuk le az ellenırzést (2009. év során további három 

tagszakszervezetnél fogunk ellenırizni), mely során a területek vezetıi messzemenıkig 

együttmőködtek bizottságunkkal. Fizetendı tagdíj különbözet megállapítása esetén a 

tagszakszervezetek vállalták még az ez évi soron kívüli befizetést. Van olyan is, aki 

folyamatosan figyeli és rendezi a különbözeteket. 

Összefoglaló jelentést 2010-ben a teljes ellenırzés befejezésekor készítünk és ekkor 

tesszük meg általánosságban érvényes megállapításainkat is. 

 

 

Az elnyert támogatások  felosztásának, felhasználásának és elszámolásának 

ellenırzésére a teljes elszámolás benyújtását megelızıen kerül sor. 

 

 

 

Budapest, 2009. november 13. 

 

 

 

        Horváth Gizella s.k. 

            GEB elnök  


