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Tisztelt Küldöttgyűlés!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a 2011. évi CLXXV. törvény az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról, valamint szervezetünk Alapszabályának 11. pontja rendelkezik a Felügyelő
Bizottságról, hatásköréről, kötelezettségeiről. Az alapszabály 11.2 pontjában meghatározásra
került, hogy a bizottságunk felügyeli és ellenőrzi a Szövetség működését, és gazdálkodását,
valamint véleményezi az éves beszámolót, és annak mellékleteit.
Mivel, legutóbb személyesen a Felügyelő Bizottság 4 éve tudott beszámolni a
küldöttgyűlésnek (a pandémiás helyzet és egyéb okok miatt), ezért most nem csak a
Szövetségünk 2021. évi tevékenységével kapcsolatban teszek jelentést.
A Felügyelő Bizottság az elmúlt 4 éves ciklusban egyfelől figyelemmel kísérhette a
Szövetség, illetve az Elnökség munkáját, mivel a megtartott Elnökségi ülésekre rendre
meghívást kaptunk és azokon részt is vettünk. Másfelől a 2018-2021. közötti négy esztendő
okmányaira, bizonylataira kiterjedően tételes pénzügyi –gazdasági ellenőrzést végeztünk,
amelynek megállapításairól tájékoztatom Önöket.
1.

A pénzügyi-gazdasági ellenőrzés tapasztalatai:

A Felügyelő Bizottság mind a 4 érintett év gazdasági eseményeinek, bizonylatainak és
nyilvántartásainak tételes vizsgálatát végrehajtotta. Erről készített írásos anyagot átadtam az
ügyvezető titkárnak, azzal a szándékkal és céllal, hogy annak teljes anyagát az elnökség tagjai
megismerhessék és hasznosíthassák.
Jelentem, hogy a tételes vizsgálat olyan elmarasztaló hibát, hibákat – azok hiányában
– nem tárt fel, amelyről, amelyekről részletesebben tájékoztatnom kellene Önöket, illetve az
Önök intézkedő határozatát igényelné. Ez nem azt jelenti, hogy nem állapítottunk meg hibákat,
de azok fajsúlya, jellege miatt egyfelől kissé nagyobb odafigyeléssel megszüntethetőek,
másfelől az Elnökség intézkedésével a megismétlődése megelőzhető.
A vizsgálattal kapcsolatban azt hangsúlyoznom kell, hogy az ellenőrzés nem
terjedhetett ki a felhasználás indokoltságának mérlegelésére, különösen nem terjedhetett ki

annak eldöntésére, hogy a tag szervezetek jelentős számú anyagi-pénzügyi igénye milyen
mértékben tudott megvalósulni. Azt azonban megállapítottuk, hogy az alaprendeltetéssel
összefüggő jogos igények összege messze meghaladta a rendelkezésre álló forrásokat.
A felhasználás döntő hányada a tag szervezeteknél realizálódót, amelynek lehetőségét
a Honvédelmi Minisztérium támogatása és egyéb sikeres pályázati források teremtették meg.
A beszámolási időszakban egyre nagyobb mértékben terjedt el, hogy a tag szervezetek a vállalt
feladataikat az Országos Szövetségtől kapott forrásokon túl a saját kezdeményezéseik
eredményekén szponzori segítséggel, illetve különböző eredményes pályázatok alakalmával
rendelkezésre bocsátott eszközök felhasználásával tudták kiegészíteni. Ezek nem csak
segítséget jelentettek, de erősítették is a kapcsolatot a társadalom és a honvédelem
népszerűsítése érdekében is működő Országos Szövetség és annak tagszervezetei között. Úgy
véljük, hogy az elkövetkező években a még nagyobb mértékben kell élni a források
biztosításának ezzel a lehetőségével, még akkor is, ha a Honvédelmi Minisztérium támogatása
az elkövetkező években még tovább növekedne. Célszerű lenne megvizsgálni, annak
lehetőségét, hogy a honvédelem népszerűsítése és más területek részfeladatainak szerződéseken
alapuló átvállalásával nagyobb lehetőséget biztosítsanak a HM részére a támogatások
összegének növelésére.
A pénzügyi-gazdasági ellenőrzés megállapítása volt, hogy az alaprendeltetésen, illetve
a szerény működést lehetővé tevő kiadásokon kívül más kiadás, vagy költség nem merült fel,
nem került elszámolásra.

2.

Szervezeti élet területei, és a működés vizsgálata:

A Felügyelő Bizottság hatás és jogköre – az Alapszabály írott szövege és szelleme
alapján is – nemcsak a gazdasági-pénzügyi tevékenység vizsgálatára, elemzésére, hanem a
szervezeti élet területeire, a működés minden összetevőjére is kiterjed.
Mint már említettem, hogy a Felügyelő Bizottság a megtartott Elnökségi üléseken
rendszeresen képviseltette magát. Az üléssekkel kapcsolatos tapasztalataink alapján
megállapítottuk, hogy az Elnökség a küldöttek által korábbiakban elfogadott új Alapszabály
előírásainak megfelelően működött a pandémiás körülményekhez igazodva.
Itt említjük meg és teszünk javaslatot, hogy az új Alapszabályunk hatályba lépésétől
eltelt időszak alatt keletkezet tapasztalatok kellő alapot adhatnak, a most megválasztásra kerülő
elnökségnek, hogy javaslatokat tegyenek a küldött gyűlésnek az Alapszabály módosítására,
hogy az a valós élethez jobban igazodó legyen.
Továbbiakban megállapítható, hogy a 2018. évi tisztújító Küldöttgyűlés óta az
Elnökség és annak szűk vezetése az Alapszabályban rögzített hatáskörében rögzített feladatokat
megvalósította. E téren sem találtunk negatívumokat.

Tisztelt Küldöttgyűlés!

Felügyelő Bizottság az előzőekben elhangzottokkal kívánta elősegíteni és támogatni a
Küldöttgyűlés eredményes munkáját, melyhez ismételten további sikereket kívánunk.
Egyben javasoljuk a Küldöttközgyűlésnek a 2021. évi beszámoló szöveges és
gazdasági részét is, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadását.
Mivel a mostani Küldöttközgyűlésen az Elnökség, a tisztségviselők, és bizottságok
mandátuma lejár, így a Felügyelő Bizottság megbízatása is lejár.
Szeretnék, további sikeres tevékenységet kívánni valamennyi tagszervezet Baráti
Körnek, a megválasztandó Tisztségviselőknek, Elnökségnek, és Felügyelő Bizottságnak.

Köszönöm a figyelmüket.

Budapest, 2022. május 3.
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Felügyelő Bizottság elnöke

