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KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE 
 

2012. ÁPRILIS 18. 
 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 
 
 

Tisztelt Küldöttközgyűlés! 
 
A MÁE 1989-től, olyan jogi személyként működik, amelyben kifejezetten a 
személyegyesülési jelleg dominál, önkéntes társulással szerveződik, non-profit 
jelleggel, kiemelkedően közhasznú és társadalmi szervezetként működik.  
A Felügyelő Bizottságnak, mint a Küldöttközgyűlés által megválasztott 
testületnek feladata: 

- az Egyesület és szervei alapszabály szerinti működésének, és az 
elfogadott határozatok végrehajtásának  felügyelete, 

- Az Egyesület gazdálkodásának, pénzeszközeinek a 
könyvvezetési kötelezettségre vonatkozó szabályok 
betartásának, a nyilvántartások, a pénzügyi és statisztikai 
kimutatások és beszámolók elkészítésének az ellenőrzése,  

- a közhasznú szervezetekről szóló 1999. évi CLVI tv. 
előírásainak érvényesítése a működés a gazdálkodás során 

- és a tevékenységéről történő beszámolás. 
 

A Felügyelő Bizottság vizsgálatai során a hatályos gazdálkodási 
jogszabályoknak, belső szabályzatoknak való megfelelést szem előtt tartva 
látta el tevékenységét.   
 
A Felügyelő Bizottság a 2011. évi ellenőrzési kötelezettségének eleget tett és 
a tapasztalatokat az alábbiakban ismertetem: 
 
 
A MÁE szervezettségének megtartásában meghatározó szerepe volt annak, 
hogy az egyesület céljai és feladatai találkoztak a tagjai egyéni és társadalmi 
érdekeltségével, elvárásaival. Új arculatot alakított ki, mely alkalmazkodik az 
elmúlt évek során megváltozott szerepéhez, és az új kihívásokhoz. Erre a 
jövőben is fokozott figyelmet kell fordítani.  
 
Megállapítható, hogy a Szakdolgozói Kamara megalakulása óta eltelt időben a 
MÁE tagsága stabilizálódott, a 2011. évben a fizető tagok száma 5522 fő. A 
Megyék szerepének felértékelődése, a tagság közelébe vitt helyi programok 
biztosították a szervezettség megtartását. A 2010. április 29-én elfogadott 
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tagdíjfizetési rend, mely a minimálbér alapulvételével határozza meg a fizetési 
kötelezettségeket tervezhető bevételt eredményezett. A tagdíjbevételek a 2010. 
évről 2011. év végére 124,9%-ra emelkedtek, amely a fenntartható, 
eredményes működést biztosította. 
 
A Felügyelő Bizottság pénzügyi ellenőrzési kötelezettségének a 2011. évi 
gazdasági eseményeket megalapozó bizonylatok áttekintésével, a reprezentatív 
mintavételes eljárás módszerét alkalmazva tett eleget.  
Megvizsgálta az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyszerűsített 
beszámoló mérlegét és eredmény levezetését alátámasztó alapbizonylatokat, és 
az azok alapján készített nyilvántartásokat, összesítő kimutatásokat. Az 
alapbizonylatok között áttekintette a banki és pénztári kifizetés valamint a 
bérszámfejtés dokumentumait. Megvizsgálta a készpénz kezelés rendjét, az 
előleg és szigorú számadású nyomtatványok kezelését. Megállapítható, hogy az 
előírásokat betartva vezették a nyilvántartásokat. A Megyék elszámoltatása a 
2010. április 29-én elfogadott Tagdíj visszatérítési és elszámolási szabályzatnak 
megfelelő rendben történik. Az elszámoltatást a MÁE Központi Iroda 
munkatársai végzik. Az ellenőrzés szabálytalanságot, – mely az egyesület 
pénzügyi és számviteli rendjét sértené – nem tapasztalt. 
 
A banki és pénztári kifizetések utalványozott, szabályszerűen kiállított 
bizonylatok alapján történtek, a bizonylatok tartalma az egyesület 2011. évi 
tevékenységével összhangban áll. A kifizetések számlával, bérjegyzékkel, 
szerződéssel alátámasztottak. Bizonylat nélküli kifizetés nem történt. 
 
Az APEH felé a bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségét egyesület 
rendszeresen teljesítette.  
 
A gazdálkodását a küldöttközgyűlés által elfogadott éves költségvetési terv 
alapján végezte. A költségvetés pénzforgalmi szemléletben, a kialakított 
bevételi és kiadási struktúrának megfelelően tartalmazza a működést 
meghatározó tételeket.  
 
A 2011. évi nyitó pénzkészlet: 7 087 ezer Ft volt, – mely a banki és pénztári 
pénzkészletből áll – és a 2011. évben ténylegesen befolyt bevételekkel 35 373 
ezer Ft fedezetet nyújtott a kiadások teljesítéséhez.  
 
A tagdíjak abszolút értékű növekedése ellenére a bevételek között a tagdíjak 
részaránya az előző évhez képest csökkent, a 73%-os részarány 67 %-ra esett 
vissza. A közhasznú tevékenységből származó bevételek mintegy 6,4 millió Ft-
tal növekedtek.  
A 2011. évi összes bevétel a 2010. évi összes bevételhez képest 9,4 millió Ft-
tal növekedett.  
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A 2011. évi küldött közgyűlés által elfogadott tervezett BEVÉTELEK 
123,1%-ra teljesültek, a bevételi többlet 6,6 millió forint volt. A pályázatoknál 
kieső bevételt kompenzálta a rendezvények szervezéséből származó bevételi 
többlet, mely a pénzügyi eredményt is növelte, mivel a nagy gondossággal 
végzett szervezés eredményeként elért bevételek meghaladták a lebonyolítás 
költségeit. 
 
A 2011. évi tervezett KIADÁSOK-at az egyesület 115,3%-ra teljesítette, így 
22% bevételi többlet keletkezett, mely az Egyesület pénzeszközeit növelte.    
 
A dologi és személyi jellegű kiadások részaránya a tervezéskor 66 illetve 34% 
volt, a tényleges teljesítése a dologi kiadások javára valósult meg (73 illetve 
27%-kal). 
 
A dologi jellegű kiadások között meghatározó nagyságrendet 39,1%-ot a 
rendezvények lebonyolítása képviselt. A megyéknek történő tagdíj 
visszatérítések a dologi kiadások 24%-át jelentették. Az Ápolásügy újság 
teljes nyomdai kivitelezési munkálatainak és a címjegyzéknek megfelelő 
címekre történő kiszállításának a kiadásai 10%-os részaránnyal jelentek meg a 
dologi kiadások között.  
 
A közhasznúsági jelentésben szereplő MÉRLEG FŐÖSSZEG 14 millió 132 
ezer Ft, az eszköz oldalon a befektetett eszközök 152 ezer Ft-tal, a forgó 
eszközök 13 millió 980 ezer Ft-tal szerepelnek. A forgóeszközök között a 
pénzeszközök 92 %-os részaránya nyújt biztonságot a jövőbeni működtetéshez. 
Az adatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi megtakarítások több mint 
fele az utóbbi két év eredményes gazdálkodásának tudható be. 
  
A forrás oldalon a saját tőke 13 millió 815 ezer Ft, és a rövid lejáratú 
kötelezettség 317 ezer Ft. A saját tőke az előző évhez képest 6 millió 380 ezer 
Ft-tal növekedett így a 2011. év közhasznú tevékenysége nyereséges lett, és 
3 898 ezer Ft-tal meghaladta a 2010. év nyereségét.  
 
Összességében megállapítható, hogy a gondos gazdálkodás következtében a 
2011. évben is vagyonnövekedés következett be, a saját tőke a 2010. évi saját 
tőkének 185,8%-ára növekedett.  
 
Az elnökségi, vezetőségi ülések az előírt számban megtartásra kerültek. 
Az alapszabály szerint a vezetőségnek legalább negyedévente meg kell 
tartania üléseit, ez a 2011. évben öt alkalommal történt meg, tehát az 
Alapszabály ezen előírása is messzemenően teljesült. 
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A 2011. évi határozatokat az elnökségi, vezetőségi ülésekről készült 
emlékeztetők tartalmazzák. Erről az Egyesület a határozat tárat folyamatos 
nyilvántartással vezette, a döntési arányok rögzítése megvalósult. 
 
 
JAVASLATOK: 
 
Célszerűségi:  

- A gazdasági egyensúly megteremtése érdekében a szervezettséget 
fenn kell tartani. A Kincstári számfejtési körbe visszakerülő 
költségvetési szerveknél a tagdíjak levonását és átutalását a MÁE részére 
figyelemmel kell kísérni, elmaradása esetén időben jelzéssel kell élni, 
ebben a Megyéknek kiemelt szerepe lehet. 

- A rendezvények lebonyolítása előtt a jövőben is készüljön pénzügyi 
terv, mely vegye figyelembe a rendezvény pénzügyi kockázatait és olyan 
programokat szabad felvállalni, melynek megvalósításához a források 
biztonsággal rendelkezésre állnak. Őrizzük meg azt a jó gyakorlatot, mely 
a rendezvények lebonyolításával is segítette az Egyesület fenntartható, 
eredményes működését.  

- Tekintsék feladatuknak a jelenleg még passzívabb Megyék 
hozzáállásának javítását, bevonását az Egyesület céljainak 
megvalósításába. 

 
Szabályszerűségi:  

- Szabályzatok aktualizálását a jövőben is szem előtt kell tartani.   
 

A Felügyelő Bizottság jelentését összegezve: 
Megállapítható, hogy az Elnöki beszámoló, a pénzügyi beszámoló, a mérleg, az 
eredmény kimutatás és a közhasznúsági jelentés valós, megbízható adatokat 
tartalmaz.  
Az egyesület gazdasági tevékenysége az Alapszabállyal és a 2011. évi 
munkatervvel összhangban állt, annak céljait szolgálta. 
 
A Felügyelő Bizottság javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy az elhangzottak 
szerint szíveskedjen a 2011. évi közhasznú egyszerűsített beszámolót 
elfogadni. 
Az eredményes munkához gratulálok! 
 
Köszönöm figyelmüket! 
        
        Harsányi Imréné 
             FB. elnök 


