A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság
Felügyelő Bizottságának
JELENTÉSE
a 2015. évi tevékenységéről
A Felügyelő Bizottság a 2015. évben is ügyrendjének, illetve a vonatkozó előírásoknak megfelelően
végezte munkáját.
A Felügyelő Bizottság rendszeresen képviseltette magát az Intéző Bizottság és a Választmány ülésein,
tagjai tájékozódtak a szakosztályok és a vidéki csoportok munkájáról, törvényes és alapszabályszerű
működéséről. Tagjai javaslataikkal, tanácsaikkal segítették a vezetők munkáját.
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 2015. évre vonatkozóan az alábbiakat
állapította meg:
•
•
•

A Társaság elfogadott költségvetését az Intéző Bizottság az év folyamán rendszeres időközönként
áttekintette, kontrolálta. Azonban nincs a Költségvetésnek hitelesített példánya. (Az „elfogadott”
Költségvetés a február 2.-ai IB jegyzőkönyvhöz van csatolva, de nincs hitelesítve.
A Társaság IB-, Választmányi- és közgyűlési jegyzőkönyveiről több esetben hiányoznak a
hitelesítő aláírások.
A Határozatok Tárának vezetése, megtörténik, azonban az ügyvezető titkár új Határozatok Tára
vezetését kezdte meg. A Határozatok Tára nem áttekinthető és aláírások hiányában nem tekinthető
hitelesnek.
A fentiek tekintetében immár sokadszor kellett a hitelesítések/aláírások hiányát
megállapítania az FB-nek.

•

A Társaság gazdálkodását, a számviteli, banki és a kézipénztár bizonylatait vizsgálva
megállapítható volt, hogy a bevételek és a kötelezettségek könyvelése rendben megtörtént, kivéve
azt a tényt, hogy a nyitó és záró egyenleg elírásából következően folyamatosan 6000 Ft eltérés
mutatkozik.
A havi pénzforgalmi kimutatások áttekintése során kiderült, hogy a jelenleg hatályos Pénzügy
Politikában (2001!) rögzített, házipénztárban tartható 200 000 forintos készpénz határt
rendszeresen túllépték. Javasoljuk a Társaság Pénzügy Politikáját frissíteni és betartani.
A kifizetéseket az illetékesek utalványozták, ellenőrizték és a bizonylatokon aláírásokkal
igazolták, ugyanakkor formai hibaként megállapítható, hogy az aláírás nem utalványozóként
hanem ellenőrként történt.
Felesleges beszerzésekre, pazarló gazdálkodásra utaló kifizetések nem történtek. A Társaság
fizetési kötelezettségeit teljesítette.
Az anyagnyilvántartások, anyagleltár, anyagforgalom bizonylatolása tekintetében nem találtunk
anyagmozgásra vonatkozó dokumentumokat. (kiadványok forgalmazása)
• A Társaság ügyvitele kapcsán megállapítható, hogy az iratok alapokmányok nyilvántartása
folyamatos és rendszeres, a nyilvántartás alapját az iktatókönyv képzi, ugyankor jó néhány esetben
egyes iktatószámok „üresen” maradtak.
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 Társaság könyvelését 2015. évben is a Bodricont Kft. végezte. A Társaság könyvvizsgálatra
nem kötelezett, de beszámolóját – a legfőbb vezetőtestület határozata alapján – most is független
könyvvizsgálóval ellenőrizteti, azért, hogy a Felügyelő Bizottság a Társaság pénzügyi gazdasági
tevékenységét – a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját – a könyvvizsgálói
jelentés szakmai támogatottságával vizsgálhassa.
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A független könyvvizsgálói jelentés szerint : „A vezetés felelős a közhasznú egyszerűsített éves
beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós
bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz,
hogy lehetővé váljon az akár csalásból,akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes
közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.”
A Társaság egyszerűsített éves beszámolójából megállapíthatóan 2015. évben vállalkozási
tevékenységet nem végzett. A közhasznú tevékenység összes bevétele 17 193 eFt, összes
ráfordítása 14 417 eFt és így az eredmény (az előző évi 68 eFt-al szemben) 2 776 eFt.
Megállapítható, hogy a Társaság anyagi helyzete az előző időszak bizonytalanságai után
2014 és 2015 években stabilizálódott.
•

A Felügyelő Bizottság továbbra is fontosnak tartja a tagnyilvántartás naprakészségét, és a
változások folyamatos vezetését. A Felügyelő Bizottság megállapítása szerint a tagnyilvántartás és
a tagdíjfizetés – bár ez irányú intézkedések folyamatosan történnek – még mindig nem tekinthető
megnyugtatóan rendezettnek. A tagnyilvántartó program alkalmas a Társaság ügyrendjében
előírtak betartására de csak akkor ha abban a szükséges adatok teljes kűrűen feltöltésre kerülnek.
Az elmaradt befizetések pótlására a tagot esetenként szóban telefonon, vagy emailen kérik meg de
ezek nem tekinthetőek hivatalosnak. Mivel a 2013-ban frissített tagnyilvántartás 2016 évben lesz 3
éves és az Alapszabály 13§ szerint idén törlendőek akik felszólításra sem fizetnek és három évi
tagdíjhátralékuk van, így javasoljuk, hogy az IB ezentúl minden évben foglalkozzon a tagok
törlésének Alapszabály szerint rá ruházott feladatával és különös tekintettel a tagdíj
befizetések könyvvizsgáló által is észrevételezett – a számviteli előírásokkal is összhangban
lévő – kezelésével, nyilvántartásával.

•

A Felügyelő Bizottság vizsgálta a Társaság szakosztályainak és területi csoportjainak működését
is, melynek eredményeként az elmúlt évekbeli jelentésben megfogalmazott véleménye,
megállapítása nem változott.
-

-

-

-

a szakosztályok vezetőinek vonatkozásában azonban a tisztújítást követően nem került
aktualizálásra a nyilvántartásban, a honlapon a területi csoportok elérhetősége,
tisztségviselői még a 2013-as állapotot tükrözik.
A szakosztályok tagjainak létszáma – miután nem vezetnek nyilvántartást – ma sem
állapítható meg.
A kollégák érdeklődése nem korlátozódik egy vagy két szakterületre, ezért több esetben
párhuzamosan több szakosztály munkájában is részt vesznek.
A szakosztályok rendezvényei nyitottak, több esetben közösek. A legaktívabb szakosztályok
évente 4-6 konferenciát, szakmai napot, előadást rendeznek. Kiemelkedik közülük
rendszerességével, egyre növekvő látogatottságával a Szeniorok Tóth Ágoston Klubja.
A szakosztályok önkéntes alapon - gyakorlatilag ellenőrzés, nélkül – működnek. Munkatervet
a titkárság ismeretei szerint nem készítettek, azt nem küldték meg az elmúlt években az IBnek, holott ezt az Ügyrend 5. §. (1) bekezdése előírja. Csupán a szakosztályok egy része végez
valós tevékenységet. Ajánlatos lenne, ha az ügyrendnek megfelelően az IB minden évben
bekérné a szakosztályok éves munkatervét, illetve félévente a tervezett rendezvények
listáját. Ily módon a szakosztályok munkáját is stimulálni lehetne.
Külön ki kell emelni, hogy a társaság tagságának hosszabb távú fenntartása érdekében
szükséges lenne az Oktatási és Ifjúsági szakosztály tevékenységének a megerősítése.

Az elmúlt évben folytatódott a szakosztályok és a területi csoportok vezetőinek tájékoztatása,
illetve beszámoltatása, de működésük, aktivitásuk meglehetősen szélsőséges képet mutat, ezért ez
a kérdés a jövőben a korábbinál is nagyobb figyelmet igényel.
•

A Felügyelő Bizottság áttekintette a megkötött munka, megbízási és egyéb kötelezettség vállalási
szerződéseket is, melyekkel kapcsolatosan észrevétel nem merült fel.
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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 független könyvvizsgáló véleménye szerint: „A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
megbízható és valós képet ad a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2015.
december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről a számviteli törvényben, valamint az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló törvényben foglaltakkal összhangban.”
Javasolja ezért a Felügyelő Bizottság a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2015. évi beszámolóját és
közhasznúsági jelentését fogadja el.

Budapest, 2016. május 20-án.

Toronyi Bence
a FB elnöke
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