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JELENTÉS
A KÜLDÖTTGYŰLÉSNEK
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2013-2015. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Magyar Hadtudományi Társaság (Társaság) Felügyelő Bizottsága (FB) a
Társaság Alapszabálya szerint végezte tevékenységét, az eltelt beszámolási időszak
alatt figyelemmel kísérte a Társaság tudományos, gazdálkodási és ügyrendi
tevékenységét.
A vizsgálataink során sem a tisztségviselők, sem az Elnökség tevékenységében
nem tapasztaltunk olyan jelenséget, amely jogszabályba vagy a küldöttgyűlés
határozataiba ütközött volna. Ezért rendkívüli küldöttgyűlés összehívása nem vált
indokolttá. Összességében elmondhatjuk, hogy a Társaság működése szabályozott és
szabályos.
Az FB rendszeresen képviselte magát az Elnökség és az Intéző Bizottság
ülésein, szükség esetén pedig a személyes konzultációk is gyakorlattá váltak. Az
MHTT vezetésével az együttműködésünk jónak mondható. Munkánkat mind a
Társaság tevékenységének ellenőrzése, mind a Társaság közös érdekből fakadó
ügyeinek támogatása is motiválta.
Véleményeinkkel, javaslatainkkal igyekeztünk segíteni a Társaság szervezeti
működését. Az Elnökség részéről történő megkeresésekre próbáltunk megfelelő
szakmai választ kialakítani. Állást foglaltunk, javaslatokat tettünk a működéssel
kapcsolatban (pl. tagdíjfizetés, adójóváírás, jogi kérdések, a közhasznúság témája, a
Hadtudomány megjelentetése, egyéb gazdálkodási kérdések).
FB tagunk, dr. Csery-Szücs Péter jogi szaktudását (pl. szabályzatok – FB
Ügyrend, Fegyelmi Szabályzat - megalkotása, az SZMSZ és az Alapszabály
módosítása, tanácsadás és közreműködés jogi eljárásrendekhez, különböző
véleményezések) a Társaság a beszámolási időszak folyamán rendszeresen igénybe
vette. Jelenlegi jogi aktualitás annak vizsgálata, hogy a Társaság legyen-e közhasznú a
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jövőben, a feltételek adottak, az ezzel járó procedúra viszont hoz-e annyi előnyt vagy
sem, hogy a közhasznúságot kezdeményezzük.
Az FB tagja, Markal Marietta alezredes végzi a Társaság gazdálkodásának
ellenőrzését. A 2013. évi ellenőrzés több kisebb gazdálkodási pontatlanságot állapított
meg (pl. kerekítések tisztázatlansága, záró pénzkészlet többlet, ellenjegyzések hiánya)
ezért az FB javaslatot tett a társaság Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzatának
módosítására. Ez 2014. év szeptemberében az érintettek példás együttműködésével
meg is valósult, így a források felhasználásának, az ellenjegyzéseknek, a kifizetések
eljárásrendjének, a záró pénzkészlet felső határának, a pénzforgalmi kerekítéseknek az
újraszabályozása aktualizálta és javította a gazdálkodás körülményeit.
Mindezektől függetlenül a teljes időszakra megállapítható, hogy ellenőrzéseink
során komoly hibákat vagy hiányosságokat nem tapasztaltunk. A Társaság
gazdálkodása szabályszerű, az előírásokat alapvetően betartották. A szükséges
okmányok, háttérbizonylatok maradéktalanul rendelkezésre álltak, állnak. Mind a kézi,
mind az elektronikus könyvelés, valamint a pénztárkönyvelés szabályos,
kifogástalanul vezetett, jellemző az átláthatóság és kulturáltság. Összességében a
bankkönyvelés is szabályos, amelyhez egyértelműen hozzájárult a még az előző
időszaki könyvelő váltás pozitív hozadéka. A bankkönyvelés ellenőrzését
könnyíthetné, ha a kapcsolódó bizonylatok a havi kivonatokhoz rendezetten lennének
gyűjtve. Az ellenjegyzések rendben végrehajtásra kerültek.
Az ellenőrzések során pénztárrovancs került végrehajtásra, a pénzkezelés
szabályait betartották, eltérés nem volt tapasztalható. A napi operatív gazdálkodásból
fakadóan a megengedett értékhatárt meghaladó összegű záró pénzkészletek esetenként
még 2015. évben is előfordultak, előzetes írásbeli engedélyezés nélkül.
A zökkenőmentes gazdálkodást esetenként likviditási gondok nehezítették. Az
elnöki tiszteletdíj 2015. évben is rendszertelenül, mindösszesen 5 hónapra került
folyósításra. A HM és MTA támogatások késése miatt 2015. április és június hónapjai
között a finanszírozás az elnökség hét tagjának 400.000 forint értékű tagi kölcsönéből
volt biztosítható.
A Társaság a pénzeszközeit a 3 év alatt – amikor még érdemes volt lehetőségeinek megfelelően kötötte le. Sajnos az ebből származó kamatbevétel–a
korábbi gyakorlattal ellentétben a mai magyar banki sajátosságoknak megfelelően jóval alacsonyabb volt a banköltségeknél. Igaz ez annak ellenére is, hogy a
folyószámla-váltásnak köszönhetően a bankköltségek az elmúlt két évben mintegy 10
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%-al csökkentek. 2015. évben a Társaság a pénzeszközeit az elenyésző betéti kamatok
miatt már nem kötötte le.
Amiben nem sikerült fejlődést elérni: nem növekedtek az SZJA 1 %-ának
jóváírásából származó bevételeink. Az évi 100 eFt-os nagyságrend kevésnek tűnik az
500 fős taglétszámot jóval meghaladó Társaságunk esetében.
Az időszak utolsó évének gazdálkodás-ellenőrzési tapasztalatai alapján
javasoljuk:
1.) Továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani a záró pénzkészlet
GPSZ-ben rögzített felső határértékének betartására, illetve indokolt
esetben az összeg átmeneti megemelésének engedélyezésére, amihez
formanyomtatvány és eljárásrend kialakítására van szükség.
2.) A bankköltségek csökkentése érdekében továbbra is szorgalmazni
célszerű a tagdíjak postai csekkes befizetése helyett az átutalással
történő rendezést.
A gazdasági ellenőrzés eredményeit részletezetten jegyzőkönyvbe foglaltuk, a
Társaság elnökét pedig tájékoztattuk.
A jelenlegi küldöttgyűlésre készített előterjesztést megvizsgáltuk,
véleményeztük. Az Elnökség Beszámolóját, benne a 2015. évi gazdálkodással
reálisnak tartjuk, elfogadását támogatjuk. Kérem, hogy az FB beszámolóját vitassák
meg és fogadják el.
Budapest, 2016. február 23.

(Dr. Csontos András sk.)
FB elnök

