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    Az Elzett Certa Horgászegyesület 
Felügyelő bizottsága a 2009-es 
vállalt feladatát, a pénzügyi vizsgá-
lat vonatkozásában elvégezte. Mint 
minden évben, most is egyetlen cél 
vezérelt, mégpedig az, hogy a valós 
helyzetnek megfelelően adjak írá-
sos jelentést. 
 

   Az ellenőrzést az alapbizonylatok 
szúrópróba szerű vizsgálata alap-
ján, így a bevételi, kiadási pénztár-
bizonylatok, a pénztárnapló szám-
szaki és tartalmi vonatkozásában 
végeztem el. A közgyűlés 2009 feb-
ruárjában megszavazta a tervszintű 
bevételi és kiadási költségvetést. A 
továbbiakban a vizsgálat lényegi 
részét a teljesség igénye nélkül az 
alábbiakban teszem meg. 
 
 

Alaki vizsgálat: célja annak meg-
állapítása, hogy a törvényi előírások 
betartása hogyan valósult meg. Az 
alapbizonylatok közül a bevételi 
tételek a szigorú számadási tömb-
ben vizsgálandó, hogy szerepel-e a 
bevételezés dátuma, a befizető neve 
és aláírása, jogcímenként a befize-
tett összegek nagysága, majd az 
összesített tételek számmal és be-
tűvel történő kiírása. Végezetül a 
HE pénztárosának aláírása és a 
bélyegző lenyomata. A beírás alap-
ján szerződés jön létre a HE és a tag 
között. A kiadási pénztárbizonylat-
nál vizsgálandó a kifizetés jogossá-
ga, a mellékelt számla szabályossá-
ga, a folyamatba kapcsolt vezetői 
ellenőrzés megléte. A pénztárnapló 
vezetése a bevételi és kiadási olda-
lán a lekönyvelt tételek kronoló-
gikus megléte, a dátumok egymás 
utánisága. Ezek mellett az esetleges 
javítások, áthúzott számok találha-
tók-e.  
   A fent részletezett vizsgálat 
átgondolt alakilag törvény-
ben előírt pontos munkavég-
zést állapított meg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tartalmi vizsgálat: célja az, hogy 
a HE vagyoni helyzete, így a bevéte-
li és kiadási tételek egyenlegeinek 
nagysága hogyan alakult. Ahhoz, 
hogy a lekönyvelt tételek számszaki 
összesítését elvégezzük, vizsgálan-
dó az alapbizonylatoknál nem ma-
radt-e ki bevételi tétel, a befizetett 
vagy átutalt összeg ami a HE va-
gyoni részét növeli. Az értékpapírok 
eladásból történő bevételek, stb. Ha 
mindent rendben találunk a pénz-
tárnapló nyitó tételeinek, így a 
2008.12.31-i záró pénzkészlet ösz-
szege és a banki értesítő megegye-
zik, csak azután következhet a be-
vételi oldal jogcímenkénti tételei-
nek számszaki összesítése, oldalan-
ként a pontos összegek átvitelének 
vizsgálata. Ezen manuális számok 
tömege, pontos munkát kíván a 
pénztárostól, de az ellenőrzéstől is. 
Ha a végösszegnél a kontroll egye-
zőséget mutat, vizsgálandó, hogy a 
bevételi időszakban a bank felé 
milyen nagyságú és gyakoriságú 
tételek kerültek befizetésre. A pénz-
tárnapló kiadási oldalán szintén 
jogcímeknek megfelelően összesí-
tett tételek pontosságát, jogszerű-
ségét kell ellenőrizni. Ha ezen 
munkát az ellenőrzés elvégezte, az 
állóeszközök leltárának meglétét 
kell vizsgálni. A következő fázis a 
bevételi és kiadási tételek átfogó 
ellenőrzése, mégpedig hogy a köz-
gyűlésen elfogadott tervekhez vi-
szonyítva, milyen jellegű eltérés 
keletkezett. A bevételek tekinteté-
ben néhány tétel ami eltérést muta-
tott: 
  - Tagdíj:           +208.000,-Ft. 
  - Területi jegy:        +296.000,-Ft. 
  - Apeh 1%:               +50.703,-Ft. 
  - Kamatjóváírás:    +38.608,-Ft. 
A teljes oldalt nézve megállapítha-
tó, hogy a tervhez képest 2009-ben 
610.011,-Ft -al, tehát 25,96% -al 
több bevételre tettünk szert. 

Kiadások vizsgálata: során közel is 
találhatók eltérések a tervhez ké-
pest. Az egyik ilyen tétel a halasítás. 
Ez az összeg közel 200.000,-Ft-al 
lett magasabb, de ez egyben meny-
nyiségi növekedést is eredménye-
zett, ami a tagság nagyobb horgá-
szati lehetőségét biztosítja. Voltak 
azonban olyan kiadások amik szük-
ségszerűek voltak, bár a tervezés-
ben nem merültek még fel, Ilyen 
például az iroda festése és az iroda-
bútor beszerzése, a halvédelemmel 
kapcsolatos kiadás, vagy a Pácini 
Karcsa-tó szakértői vizsgálatának 
költsége. A záró egyenlegnél a bá-
zishoz, azaz a 2008 év végi záró 
értékhez képest a 2009-es zárótétel 
9,49%-os növekedést mutat, ami a 
mai gazdasági helyzetben elisme-
résre méltó. A vizsgálat tartal-
mi vonatkozásban a végzett 
munkát elismeri. Törvényi 
előírásoknak időben eleget 
tettek. A vizsgálat során az egye-
sület állóeszközök leltárának meg-
létét is ellenőriztem, amiben elté-
rést nem találtam.  
 

A gazdasági felelős feladatát 
nagy gondossággal, pontosan 
végzi, így számszaki eltérést, 
egyik vizsgálat sem állapított 
meg. A leírtaknak megfelelően 
kérem a gazdasági beszámoló elfo-
gadását.  
 

A Vezetőség 2009-es tevékenysége, 
munkájának eredménye a szám-
szaki beszámoló alapján pozitív. 
Azokat az elvárásokat, mint a hala-
sítás, a MOHOSZ és a Szlovák 
partnerekkel kialakított jókapcsolat 
ápolása, a pácini Polgármesterrel 
való együttműködés fenntartása, 
kiválóan teljesítették. A vezetőségi 
ülések szakmailag minden tagra 
feladatokat határozz meg, melyet 
számonkérnek. Az ELZETT CERTA 
HE vezetősége nem csak tudja fel-
adatát, hanem képes minden mó-
don ellátni azt. 
 

Befejezésül gazdag, nyugodt, 
boldog és eredményes új hor-

gászévet kívánok, minden 
egyes tagunknak! 

 

Törvényes, Jogos, Pontos 
 

-   Felügyelő bizottsági jelentés   - 
 
 

Hrencsik Imre – a bizottság elnökének 
beszámolója  
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