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BESZÁMOLÓ A KÖZGYŰLÉS RÉSZÉRE  
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___________________________________________________________ 
 
 

I. A MKSSZ FB feladata, hatásköre és a 2016. évi tevékenysége 
1./ A MKSSZ FB feladata, hatásköre az Alapszabálya IV. fejezete 3. pont szerint: 
     - a gazdasági tevékenység vizsgálata, a gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések  
       betartásának ellenőrzése, 
     - a pénz- és vagyonkezelés szabályszerűségének ill. a számviteli és a hozzá kap- 
       csolódó nyilvántartások ellenőrzése, 
     - a költségvetés megállapítása valamint az ügyintéző tisztségviselők beszámoló- 
        jának megtárgyalása, az éves mérleg felülvizsgálata, értékelése, 
     - a vagyonleltár vizsgálata, 
     - a vizsgálatainak eredményeihez képest a szükséges eljárások kezdeményezése, 
     - a FB tevékenységéről, ellenőrzései eredményéről és a tett intézkedésekről a   
       Közgyűlés előtt köteles beszámolni. 
 
2./ A MKSSZ FB 2016. évi tevékenysége 
     A MKSSZ FB a 2016. évben is végezte az Alapszabályban meghatározott tevé- 
     kenységét, feladatát, ennek megfelelően az év során kétszer ülésezett, melyről  
     jegyzőkönyvek készültek.  
     Az első ülést a 2016. évi Közgyűlés előtt februárban, a másodikat az ősszel,  
     2016. november hónapban tartottuk meg!  
     Az első FB ülésen vizsgáltuk a 2015. évi gazdálkodást és elkészítettük arról a  
     beszámolónkat a 2016. márciusában összehívott Közgyűlés részére.  
     A második FB ülésen, nem tételesen áttekintettük a 2016. évi addigi működést.  

 
 
 

II. A MKSSZ 2016. évi működése, gazdálkodása 
A MKSSZ FB a 2017. évi első ülését, a 2017. március 04- re összehívott Közgyűlés 
előtt, 2017. február 24- én tartotta. Ekkor a MKSSZ elnök által megküldött, ill. az 
FB által bekért dokumentumok alapján vizsgáltuk az egész 2016. évi gazdálkodást, 
működést. Az információk alapján elkészítettük beszámolónkat a 2016. évről a 
Közgyűlés részére!  
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A FB a vizsgálatát és az arról készült beszámolót a MKSSZ Alapszabálya, a Pénz-
kezelési Szabályzat, ill. az ismert számviteli és egyéb előírások figyelembevételével 
végezte, készítette el! 
A 2016. évvel kapcsolatban az ellenőrzést az alábbi területekre fókuszáltuk: 
      1./ Az Alapszabály előírásainak érvényesülése. 
      2./ A mérleg vizsgálata, az eredmény alakulása, a gazdálkodás ellenőrzése. 
      3./ A pénzforgalom alakulása, a Pénzkezelési Szabályzat (PSZ) előírásainak  
            érvényesülése. 
      4./ A tárgyi eszköz, a vagyonleltár ellenőrzése. 
      5./ Az ellenőrzés alapján a végső konklúzió levonása! 
 
1./ Az Alapszabály előírásainak érvényesülése 
      A MKSSZ 2016. évi működése áttekintése során megállapítottuk, hogy az, az   
       Alapszabályban rögzített elvektől nem tért el. Az egyik fontos Alapszabályi cél,  
      melyet a működés során alapelvnek kell tekinteni „a tagok számára a tagsági  
      viszony fenntartása, a legkisebb anyagi megterheléssel” érvényesüljön!  
      2016. évben, a gazdálkodás optimalizálása, a költségek csökkentése megvaló- 
      sult, hisz a tagdíjak, biztosítási díjak már évek óta nem emelkedtek, ill. a terve- 
      zettől kevesebb volt a kiadás. 
       
2./ A mérleg, az eredmény alakulása, a gazdálkodás ellenőrzése 
    A 2016. évi gazdálkodással kapcsolatban az alábbi dokumentumokat vizsgáltuk: 
 

2016. évi terv és tényszámok  
2016. évi főbb gazdálkodási adatok 

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege …  (2016.12.31.) 
Egyszerűsített beszámoló eredmény kimutatása … (2016.12.31.) 

 
      A FB feladata nem a dokumentumok számszaki ellenőrzése, hanem azok alap- 
      ján, a „tendenciák” vizsgálata, ill. az előző évhez vagy az elfogadott költségve- 
     tési tervhez viszonyított alakulása volt! 
     2/1. A 2016. évi terv és tényszámok  
     A 2016. évi terv és tényszámok azt mutatják meg, hogy a (Közgyűlés által elfo- 
     gadott) tervezett bevétel és a kiadás, ténylegesen, a 2016. évben hogyan alakult.  
     A bevételi oldalon, a 2016. tényszámoknál, összességében, közel 2 mill Ft- os  
     növekedést állapítottuk meg. Az egyes tételek közül - ha eltekintünk a tovább  
     számlázott díjaktól - a „regisztrációs díj” közel 500 e Ft-os növekedése a leglé- 
     nyegesebb tétel. Egyéb, kisebb eltérésekkel az összes bevétel növekedés +1.836  
     e Ft volt a tervhez képest, mely egy része természetesen továbbszámlázott díj! 
     A kiadási oldalon, a 2016. tényszámoknál, összességében, közel 1 mill Ft- os  
     csökkenést állapítottuk meg. A legjelentősebb a „biztosítási díjak” emelkedése  
     volt, közel duplájára (terv 6 mill Ft, tény 11.8 mill Ft).  
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     Ezt a különbséget (mint az elmúlt években is) nem a biztosítási díj emelkedése,  
     hanem a számlázási időszak el(át)csúszása okozta, egyik évről a másikra.  
     Egyes tervezett kiadások, pld. a „gk. használat”, a „szakmai munkához kap- 
     csolódó költségek”, kevesebb volt. Összességében a kiadás 980 e Ft- al keve- 
     sebb lett, mint a tervezett volt.  
     A tervezett és tényleges bevételi és kiadási oldal összevetésével látható, hogy a  
     kiadások és a bevételek többé- kevésbé a tervezettnek megfelelően alakultak,  
     abban kiugró eltérés (kivéve a biztosítási téma) nem történt. Összességében a  
     bevételi oldal növekedését, ill. a kiadási oldal csökkenését mutatják a tényada- 
     tok, tehát a pénzügyi működés, az elfogadott tervhez viszonyítva megfelelő volt. 
     2/2. 2016. évi főbb gazdálkodási adatok 
      A 2016. évi főbb gazdálkodási adatok azt mutatják, hogy a bevételi és a kiadá- 
      si oldal egymáshoz viszonyítva hogyan alakult. Amennyiben a nyitó pénzkészle- 
      tet nem vesszük figyelembe, kimondható, hogy a kiadások (21.089 e Ft) megha- 
      ladták a bevételeket (18.136 e Ft), az eredmény -2.952.939,- Ft, tehát szám- 
      szakilag ennyivel költöttünk többet a bevételtől, de ebben ugyan- úgy a biztosí- 
      tási anomália játszott szerepet. Amennyiben a nyitó pénzkészletet (5.769 e Ft)  
      is figyelembe vesszük, az eredmény 2.816 e Ft. 
     2016. december 31- én a bankszámlán 5.925.454,-  Ft, a házipénztárban  
     2.815,- Ft, tehát az összes pénzkészlet 5.928.269,- Ft volt!)   
     2/3. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege …  (2016.12.31.)  
     Az „Egyszerűsített éves beszámoló mérlege…” az eszközöket és forrásokat tag- 
     lalja, és a tárgyévi adatokat összeveti az előző 2015. évivel. A dokumentum  
     alapján látható, hogy a tárgyévben keletkezett összes forrás (6.313 e Ft), az  
     előző 2015. évihez (9.256 e Ft) képest csökkenést mutat. Az alaptevékenységből  
     származó 2016. évi eredmény tehát -2.953 e Ft.  
     2/4. Egyszerűsített beszámoló eredmény kimutatása … (2016.12.31.) 
     Az „Egyszerűsített beszámoló eredmény kimutatása…”  a bevételeket és a rá- 
      fordításokat összegzi és a tárgyévi adatokat összeveti az előző 2015. évivel.  
     Ezek alapján is az látható, hogy a 2016. évi alaptevékenységből származó  
     pénzügyi - adózott - eredmény - 2.953 e Ft. (az előző 2015. évi 1 012 e Ft volt). 
    
     A 2016. évi gazdálkodás összegzése   
      A dokumentumok alapján megállapítható, hogy a MKSSZ 2016. évi gazdál- 
     kodása, működése a terveknek megfelelően alakult!      
     A bevételek és kiadások „EREDMÉNYE” - ként, ugyan negatívan zárult (a  
     biztosítási anomália miatt), azonban az megfelelt a Közgyűlés által, 2016.  
     évre elfogadott, tervezett költségterv elképzeléseknek! 
     A pénzügyi működés áttekinthetősége érdekében javasoljuk kezdeményezni a  
      biztosítási (év)fordulónak, a tényleges évfordulóhoz való igazítását (abban ne  
     legyen több hónap elcsúszás)!! 
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3./ A pénzforgalom alakulása, a Pénzkezelési Szabályzat (PSZ) előírásainak 
     érvényesülése 
      A pénzforgalommal, pénzkezeléssel kapcsolatban megállapítottuk, hogy a  
      2016. évi működés során is tapasztalhatók eltérések a PSZ előírásaihoz viszo- 
      nyítva, mely elsősorban a házipénztár pénzmozgásait érinti! 
      Problémák:  
        - a házipénztárban lévő összeg több esetben nagyobb, mint ami meg van hatá- 
         rozva (a PSZ szerint ez egyszerre legfeljebb 200 e Ft lehet),  
       - a házipénztár többször „mínuszba” megy át (mínuszos kasszából, közben  
         nem lehet költségeket kifizetni - ilyen esetben dokumentálni kell ki a hitelező,  
         hitelszerződést kell kötni, tisztázni kell a kamatfizetés mértékét, stb.), 
       - a bankszámlán, hosszú ideig, nagy összeg van, lekötés, kamat hozam nélkül     
         (bár ez utóbbi, a kamatok csökkenése miatt, nem jelentős mértékű).  
       A 2016. évi pénzforgalom összegezése 
        A pénzforgalom, a pénztár vizsgálata alapján megállapítható, hogy az, rész- 
       ben eltért a PSZ előírásaitól! Ismételten javasoljuk az Elnökségnek, hogy a  
       PSZ- ben meghatározott legmagasabb összeg megemelésével kapcsolatban  
       kezdeményezzen módosítást a Közgyűlés fele!  
    

4./ A tárgyi eszköz, vagyonleltár ellenőrzése 
      A FB vizsgálta a tárgyév lezárásával, 2016. 12. 31.- ével nyilvántartott „eszköz  
      leltár”- t is, melyben nincs változás az előző évhez viszonyítva! 15 db a nyil- 
      vántartott eszközök száma, melyből az értékcsökkenési leírás alá vont eszköz  
      4 db. Selejtezés nem történt. 
      A 2016. évi tárgyi eszköz, vagyonleltár összegezése 
       A tárgyi eszközök nyilvántartása, dokumentálása megfelelően történt.  
 

5./ Az ellenőrzés alapján a végső konklúzió megállapítása: 
 

„A MKSSZ Felügyelő Bizottsága, a fentiek alapján, 
a MKSSZ 2016. évi gazdálkodását, működését megfelelőnek 

értékeli, és azt a mérleggel együtt, a Közgyűlésnek 
 

ELFOGADÁSRA JAVASOLJA!” 
  
 
 
  ____________________   ____________________    _____________________  
       H a l l a i  Zoltán              S z a b a d i  Tibor                  H i r s c h  János   
               FB tag                            FB elnök                               FB tag 


