
Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete 

Felügyelő Bizottság 

  

Az EGVE 2019 évi működésének-gazdálkodásának ellenőrzése 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Felügyelő Bizottság az Alapszabályban foglalt kötelezettségének, az Ügyrendjével összhangban, a 

2020-es évi munkatervének és a meghatározott ellenőrzési szempontoknak megfelelően végezte el 

ellenőrzési tevékenységét.  

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel az április 24-re tervezett, EGVE irodában tartandó helyszíni 

ellenőrzésünk helyett elektronikus módon kértük be elsősorban azokat a dokumentumokat, amelyek 

áttekintése lehetővé teszi, hogy megfelelő bizonyossággal tudjunk nyilatkozni a 2019 évi egyesületi 

beszámolónk megbízhatóságáról. Tételes, az alapbizonylatok szintjére kiterjedő vizsgálatunkat ezév 

őszére kívánjuk halasztani, mely halasztás a 2019 évi beszámolóhoz kapcsolódó megállapításainkat 

nem fogja módosítani. Esetleges utólagos észrevételeinket Elnökségi-Választmányi ülésen szeretnénk 

majd egy-egy napirendi pont keretében ismertetni. 

Az éves beszámoló és mérleg, az eredménylevezetés, valamint az egyes tételeket alátámasztó 

nyilvántartások, összesítő kimutatások, elektronikusan rendelkezésünkre álltak. A szöveges 

beszámoló gazdasági vezetőnk által időben megküldésre került.  

A mérleg, az eredmény kimutatás, a főkönyvi kivonat, az adófolyószámla és a csatolt analitikák 

áttekintésre kerültek. Az analitikák a beszámolót megfelelően alátámasztják. A szöveges beszámoló 

szép és megbízható munka. Hasonlóan részletes, alapos, szakszerű, mint az előző évi volt. A 

gazdasági vezető sok és igényes munkát fektetett bele. Különösen szemléletes, hogy 2016. évtől 

elemzi az adatokat. 

Összefoglalva továbbra is elmondhatjuk, hogy ellenőrzésünket naprakész könyvelés, követhető, 

átlátható, az aktuális jogszabályok következetes betartásával készült nyilvántartások, főkönyvi 

kivonat, banki és pénztári naplók segítették. Az éves beszámoló időben rendelkezésünkre állt, adatait 

főkönyvi kivonat alátámasztja.    

 

A FEB az előző évekhez hasonlóan elvégezte az Egyesület alapszabály szerinti működésének 

vizsgálatát.  

 

1. Az egyesület szerveinek működése 



Egyesületünk 2019 évben kettő alkalommal tartott Közgyűlést. Májusban Hévíz volt a helyszín, 

októberben Siófokon a XXVI. Magyarországi Egészségügyi Napok keretében találkozhattunk résztvevő 

tagtársainkkal. Mindkét rendezvényünkről elmondható, hogy a szakmai rész magas szakmai 

színvonalú előadásokat tartalmazott, a társasági programok pedig erősítették és építették baráti és 

kollegiális kapcsolatainkat. 

 Az elnökség hat alkalommal, ebből a választmánnyal összevontan három alkalommal ülésezett 

2019.-ben. A választmányi és elnökségi ülések összehívása az éves terveknek megfelelően történt, 

mely az Alapszabályban meghatározott esetszámban valósult meg. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy 2019-ben már négy régió működött és hívott össze évközi 

tanácskozásokat az EGVE keretein belül. 

Egyesületünk tagnyilvántartási kimutatása 2019 december 31-i fordulónapon 231 főt tartalmazott, 

addig 209 fő fizette be a 2019 évi tagdíjat.   

Egyesületünk szabályzatait minden évben ellenőrizzük. Előző évi Hévízi közgyűlésünkön majd azt 

követően is több észrevételt tett a FEB az egyesületi működés és a hatályos alapszabály eltéréseit 

kiemelve. Elégedettséggel tapasztaltuk, hogy javaslatainkat az egyesület Tisztségviselői megfontolták 

és kezdeményezték az alapszabály több ponton történő módosítását.  

 

2. Gazdálkodás értékelése 

Egyesületünk számára könyvelést végző cég, szakszerűen, szerződés szerint, felelősen végzi 

tevékenységét.  

Gazdasági vezetőnk munkája precíz, pontos és körültekintő, feltett kérdéseinkre mindig szakszerű 

választ kaptunk tőle. 

Az egyesület ügyvivőjének munkája eredményeként eszközeink éves leltározása év végén elvégzésre 

került. Az egyesület gazdasági eseményeinek dokumentálása folyamatosan, áttekinthetően történik, 

a Határozatok tára naprakészen vezetett. A határidők lejárta utáni beszámolás a végrehajtás 

megtörténtéről, a vezető testületek ülésein alátámasztásra került.  

Az egyesület pénzügyi helyzetében 2019-ben az előző évhez viszonyítva a bevételi oldalon 12%-os 

csökkenés mutatkozik (2018-ban 20 345.-eFt, 2019-ben 17 953.-eFT volt.) 

A ráfordítások összessége pedig 11%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva (2018-ban 22 547.-eFt, 

2019-ben 20 048.-e Ft volt). 

2019-ban a bevétel-ráfordítás különbözet mínusz 2 095-eFt-ot tett ki, azaz folytatódott a 

korábbiakban felhalmozott eredménytartalékunk csökkenése. A veszteség kialakulásának okai az 

éves beszámoló szöveges részében kellően kifejtésre kerültek.  A vagyonvesztés ugyan kismértékű, 

de érdemes a jövőben koncentrálni a változására és okaira.  

2019.-ben a MEN napok szervezőjétől kapott elszámolások ellenőrzését közvetlenül a gazdasági 

vezetőnk végezte, amelyről ellenőrzésünkkor megküldött dokumentumban tájékoztatott bennünket 

FEB tagokat. A tavaszi közgyűlésünk pénzügyi elemzését a szöveges beszámoló kellően kifejti.  



 Összefoglalva megállapítható, hogy egyesületünk beszámolójának mérlege és eredmény kimutatása 

megbízható, valós adatokat tartalmaz, a bevételek, kiadások elszámolása a számviteli előírásoknak 

megfelelő. A pénzkezelés a házipénztárban megbízható. 

Az Egyesület gazdasági tevékenységei az Alapszabályban megfogalmazott célokkal összhangban 

álltak, annak megvalósítását szolgálták. 

 

Az EGVE 2019 évi működését és gazdálkodását rendben találtuk. 

 

A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy - 

 

• a 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 46 046 ezer Ft mérleg főösszeggel,  

• a 2019. évi egyszerűsített beszámoló eredmény kimutatását 17 953 ezer Ft bevétellel, és 

 20 048 ezer Ft ráfordítással, továbbá 

• mínusz 2 095 ezer Ft tárgyévi veszteséggel elfogadni szíveskedjenek.  

 

FEB javaslatai a 2020-as év egyesületi működéshez és gazdálkodáshoz. 

Javasoljuk az egyesületnek, hogy fontolja meg egy 2020-as őszi MEN megrendezésének elindítását.  

Ha nem tervezünk semmilyen rendezvényt egész évben, nincsen egyesületi munka, nincsen 

számlaforgalom, nincsen ügyintézés, nincsen bevételünk, fontoljuk meg a nagyobb kiadások 

csökkentését. (Düsseldorfi utazás, könyvelőtől díj csökkentés kérése, ügyvivő munkaidő és 

bércsökkentésének kezdeményezése.) 

Javasoljuk az EGVE tisztújító választások dátumát felülvizsgálni. 

Mivel az őszi EAHM nem kerül megrendezésre, így a halasztás oka is megszűnt és visszaállítható az 

eredeti dátum, ezzel is elősegítve, hogy az újonnan megválasztott vezetőségnek legyen ideje 

felkészülni a későbbi teendőkre pl. 2021 őszi EAHM. 

Az Egyesület további tevékenységéhez sikeres, eredményes munkát kívánunk! 

 

Keszthely, 2020. 04.25. 

 

Kertész Márta     Harsányi Imréné és Ottinger Vilmos  

FEB elnök     FEB tagok 



 

 

 


