A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság
Felügyelő Bizottságának

JELENTÉSE
a 2021. évi tevékenységéről
A Felügyelő Bizottság 2021. évben az alapszabálytól és ügyrendjétől eltérően volt kénytelen végezni
munkáját.
A Felügyelő Bizottság képviseltette magát az Intéző Bizottság és a Választmány ülésein, tagjai
rendszeresen tájékozódtak a szakosztályok és a vidéki csoportok munkájáról, törvényes és
alapszabályszerű működéséről. Tagjai javaslataikkal, tanácsaikkal segítették a vezetőség munkáját.
A Felügyelő Bizottság vizsgálataihoz szükséges iratokat, adatokat a Társaság ügyvezető titkára
bocsájtotta rendelkezésünkre, aki ebben készséges és együttműködő volt.
A Felügyelő Bizottság figyelemmel kísérte és vizsgálta a Társaság közhasznú tevékenységét, szervei
határozatainak végrehajtását, a rendelkezésre álló eszközök hatékony és célszerű felhasználását,
költségvetését és pénzügyi gazdálkodását, melynek során a 2021. évre vonatkozóan az alábbiakat
állapította meg:





A Társaság elfogadott költségvetését az Intéző Bizottság az év folyamán rendszeres
időközönként áttekintette, kontrollálta.
A Társaság GDPR szabályozása továbbra is hiányzik.
A Társaság tagnyilvántartásának rendezetlenségében érdemi változás az elmúlt évben nem
történt.
A Társaságba való tagfelvétel és törlés nem alapszabályszerűen történik továbbra sem.

A fentieket immár sokadszorra kellett megállapítania az FB-nek.
A Társaság gazdálkodásáról, adminisztrációjáról és a munka tervszerűségéről megállapítható, hogy az
– a tapasztalt hiányosságok ellenére – összességében áttekinthető és valós képet ad a Társaság
gazdálkodásáról és ügymenetéről.
A Felügyelő Bizottság továbbra is fontosnak tartja a tagnyilvántartás naprakészségét, és a változások
folyamatos előírásoknak megfelelő vezetését.
A Vonatkozó előírásoknak (Alapszabály 12§/5-bek., Ügyrend 2§/2-bek. és II.1.1 pont)mindenben
megfelelő, a tényleges tagságot dokumentáló és naprakészen vezetett tagnyilvántartás még most
sem készült el.
A jelenlegi nyilvántartás a tagsági viszonyok további tételes vizsgálatát és a hiányzó adatok –
adatvédelmi előírások figyelembe vételével történő – pótlását követően alkalmas lehet az
előírásoknak is mindenben megfelelő adatbázis készítésére. Ennek hiányában a Titkárság továbbra
sem tudja megfelelően ellátni ügyrendjében – a naprakész nyilvántartás körében – előírt feladatait.

Az ügyvezető titkár tájékoztatása szerint 2021. december 31-én összesen 511 egyéni tag és 32
jogi/szervezeti tag szerepel a nyilvántartásban. A tagdíjhátralék (3 évi) miatt 2021. évben 30 fő
tagságát még nem törölték, és az ezzel kapcsolatosan előírt eljárás (IB határozat) sem történt.
További 8 fő bejelentette kilépését és 4 fő tagsága halálozás miatt szünt meg. Az új tagok száma 9
fő.
A tagdíjak megfelelő időben történő fizetésére – késedelem esetén – a Titkárság a tagot esetenként
szóban, telefonon vagy e-mail útján is rendszeresen kéri. A 2021. évi tagdíját vizsgálatunk időpontjáig
327 fő fizette meg.
Az ügyvezető titkár tájékoztatása szerint a hiányosságok megszüntetése érdekében jelenleg sem
folyik fejlesztés egy adatvédelemmel is ellátott – évek óta javasolt – adatbázis készítésére.
Ismételten javasoljuk az Intéző Bizottságnak, hogy ezen új adatbázis tervezetét készíttesse el,
vizsgálja meg, határozattal hagyja jóvá és ezzel együtt elkészítésének határidejét is határozza meg.
Javasoljuk, hogy az Intéző Bizottság ezentúl minden évben foglalkozzon a tagok törlésének
alapszabály szerint ráruházott feladatával, és különös tekintettel a tagdíjbefizetések – könyvvizsgáló
által is észrevételezett – a számviteli előírásokkal is összhangban lévő kérdésével, nyilvántartásával.
A Felügyelő Bizottság vizsgálta a Társaság szakosztályainak és területi csoportjainak működését is,
melynek eredményeként az elmúlt évbeli jelentésekben megfogalmazott véleménye, megállapítása
nem változott. Végezetűl meglegyezzük, hogy a tagdíj hátralékok illetve azok behajthatatlannak
minősített összege évente jelentősen ronthatja a társaság eredményét mely a Tagnyilvántartás
illetve a tagdíjfizetéssel kapcsolatos előírások betartásával lehetne biztonsággal kezelhető. Továbbá
javasom, hogy a (feltételezhetően feledékenységből történő) tagdíj nem fizetések miatt
meghatározott időközönként figyelmeztető e-mail kiküldésével hívjuk fel a figyelmet a fizetés
elmaradására.
Összefoglalva:
A közhasznú szervezetekről szóló törvény és a vonatkozó előírások szerint a Társaság elkészítette
közhasznúsági jelentését, melynek elfogadása és jóváhagyása a Társaság legfelsőbb szervének – a
Közgyűlésnek – kizárólagos hatásköre.
A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2021. évi beszámolóját és
közhasznúsági jelentését fogadja el.

Budapest, 2021 május 22.
Zsilvölgyi Csaba
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JELENTÉS
az MFTTT Felügyelő Bizottság részére
a Társaság 2021. évi gazdálkodásának, az éves költségvetés végrehajtásának, pénz- és anyagkezelésének vizsgálatáról
Tekintettel arra, hogy az új összetételű Felügyelő Bizottság megválasztása óta 2021-ben sem
ülésezett, így a 2015. november 5-ei ülésén elhatározottak szerint, a 2021. év során egy alkalommal
részlegesen és 2021-ban a rendelkezésemre bocsátott kiadási és bevételi okmányok, valamint beszámolók alapján egészében megvizsgáltam/áttekintettem a MFTTT (a továbbiakban: Társaság) 2021.
évi gazdálkodását, az éves költségvetés végrehajtásának, a pénz- és anyaggazdálkodásának helyzetét.
A vizsgálathoz szükséges iratokat, adatokat a Társaság ügyvezető titkára Szrogh Gabriella bocsátotta rendelkezésemre, aki ebben készséges és együttműködő volt.
A Társaság, gazdálkodásához rendelkezésre áll a közgyűlés által elfogadott Költségvetési terv,
amelyet az IB rendszeres időközönként áttekint.
A havi pénzforgalmi kimutatások áttekintése során megállapítottam, hogy a számlák kezelésében
és az ellenjegyzésekben a korábbihoz képest javulás tapasztalható.
A Társaság számviteli bizonylatainak többségét, a banki pénzforgalomban történő számlakiegyenlítés okmányait, a kézipénztár forgalmára vonatkozó bevételi bizonylatokat szúrópróbaszerűen a kiadási bizonylatokat (számlákat) tételesen, áttekintettem. A bemutatott okmányok alapján megállapítottam, hogy a bevételek és a kötelezettségek teljesítésének banki bizonylatai, valamint a készpénzfizetési számlák könyvelése megtörtént.
A kifizetések alapjául szolgáló bizonylatok (számlák) tekintetében az általam vizsgált időszakban
a főtitkár aláírásával igazolta a kifizetések jogosságát. A gazdálkodás, a kiadások ellenőrzése a főtitkár részéről folyamatos. Felesleges beszerzésekre, utaló számlákat, indokolatlan és aránytalan kifizetéseket nem találtam.
A Társaság költségvetési helyzetéről, gazdálkodásáról, megállapítható, a társaság tevékenysége
tervszerű, gazdálkodása átlátható.
A társaság vezető szerveinek döntései, határozatai a Társaság honlapján közzétételre kerülnek.
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