
Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete 

Felügyelő Bizottság 

  

Az EGVE 2020 évi működésének ellenőrzése 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

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

2021 évi munkatervének és a meghatározott ellenőrzési szempontoknak megfelelően végezte el 

ellenőrzési tevékenységét.  

A 2020-as évi egyesületi munkánk eseményeit és gazdálkodásunk teljes dokumentációját ez év április 

30.-án tekintettük át az EGVE irodában. 

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

vizsgálatát.  

Az alkalmazott vizsgálati módszer alapján, a helyszínen tételes, az alapbizonylatok szintjére is 

kiterjedő vizsgálat történt. Ellenőriztük egyesületünk beszámoló szerinti mérlegének tartalmát és az 

eredmény levezetését alátámasztó alapbizonylatokat, nyilvántartásokat, összesítő kimutatásokat.  

Vizsgáltuk az Egyesület szabályzatait, gazdálkodását, a pénzügyi és egyéb analitikus nyilvántartások 

szabályszerűségét. 

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 

a főkönyvi kivonat egzakt módon alátámasztja.     

 

Az egyesület szerveinek működése 

 

Egyesületünk elmúlt évi működését teljes egészében átalakította a COVID 19 járvány. Elmaradtak a 

személyes találkozásokat lehetővé tevő kongresszusok.  Az egyesületi szervek, így az elnökség és a 

választmány üléseire is csak on-line módon kerülhetett sor. 

A régiós munka az elektronikus levelezésre korlátozódott, elmaradtak a szakmai, egyben kollegiális, 

baráti megbeszélések. 

Mindannyian és ezáltal az EGVE egyesület is „szegényebb” lett az egymást építő személyes 

találkozásaink nélkül. 

Mindennek köszönhetően tagságunk létszáma 2020 év végére 230 főre csökkent. Az adatokat látva 

megállapítható, hogy a kilépő tagok helyébe nem sikerült új belépő kollégákat vonzanunk. 

A találkozások hiányát próbáltuk pótolni a honlapunkra kitett folyamatos információkkal, az 

egészségügyet érintő, a szerkesztők által fontosnak ítélt tudnivalókkal. 



2. Gazdálkodás értékelése 

 

Ellenőrzésünk a 2020-as év minden gazdasági eseményére kiterjedt.  

A könyvelést végző cég, szakszerűen, szerződés szerint felelősen végzi tevékenységét.  

Az egyesület eszközeinek 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 többségében megvalósul. 

A 2020 évi gazdálkodásunk a terveknek megfelelően alakult, de sem a bevételi, sem a kiadási oldal 

számadatai nem hasonlíthatók az előző évek adataihoz. Rendezvények hiányában szinte csak a tagdíj 

bevételekre támaszkodtunk, kiadásainknak pedig a szabályszerű működést biztosítani kellett. Éves 

eredményünk így a soha nem látott mínusz 8 052 eFt. összegre csökkent. 

Helyszíni ellenőrzésünk, majd az azt követő adatbekérések során ellenőriztük az EGVE által 2022 évre 

tervezett EAHM kongresszus szerződéseit, tervdokumentációját, az eddig megvalósult események 

státuszát. Az előkészületeket szabályszerűnek, átláthatónak és megfelelően adminisztrálnak találtuk.  

Összefoglalva megállapítható, hogy az egyesületünk beszámolójának mérlege és eredmény 

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

előírásoknak megfelelő, a számlák az alaki, tartalmi követelményeket kielégítik, a pénzkezelés a 

házipénztárban megbízhatóan, a pénzkezelési előírásokat betartva, szigorú számadású 

nyomtatványok vezetésével történik.  

Az Egyesület gazdasági tevékenységei az Alapszabályban megfogalmazott célokkal összhangban 

álltak, annak megvalósítását szolgálták. 

 

Az EGVE 2020 évi működését és gazdálkodását rendben találtuk. 

 

Javasoljuk: 

 

- A 2020 évi pandémiás időszakot követően kiemelt figyelmet fordítson az egyesület vezetése a 

személyes szakmai kapcsolatok elősegítésére. Például Düsseldorfba a maximális létszámlehetőséget 

használjuk ki. 

- A járvány miatt veszteséges évünk lecsökkentette a pénzkészletünket, tehát kapjon még 

nagyobb odafigyelést az EAHM költségvetésének, terveknek megfelelő végrehajtása, erről kapjon 

naprakész információt az egyesület gazdasági vezetője, rajta keresztül az egyesület felügyelő 

bizottsága. 

- Egyesületünket irányító Elnökségi és Választmányi tagjaink részéről továbbra is szükséges a 

régiós munka aktivitásának erősítése, az „új” helyzethez való alkalmazkodás mikéntjeinek 

megtalálása. 



- A határozatok utógondozása is továbbra is elmaradhatatlan feladat, minden Elnökségi és 

Választmányi ülésen az aktuális határozatok helyzetét napirendre kell venni és beszámolni az 

eredményéről. 

- Egyesületünk irodája új helyre költözött, ahol a korábbinál kisebb helyen, szinte „raktár” 

szerűen rendezkedtünk be. Javasoljuk, hogy egy iratselejtezést követően tegyük a helyet 

funkcionálisabbá.  

 

Keszthely, 2021. 05. 10. 
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