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Elvégeztünk a 2019-es év elemzését a Felügyelő Bizottság tagjaival, és a következőket 

állapítottuk meg. Az alapszabály szerint a Felügyelő Bizottság feladata, hogy ellenőrizze az 

egyesület gazdálkodását, pénzügyi szabályainak betartását, az alapszabály és más 

szabályzatok megtartását, a törvényesség betartását, a határozatok végrehajtását. Az 

ellenőrzés tapasztalatairól a Magyar Épületgépészek Szövetsége és a Magyar 

Épületgépészetért Kft. gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységről a következő beszámolót 

terjesztem elő a tisztelt közgyűlés elé. A gazdálkodási ellenőrzések során a 

fődokumentumok, az egyszerűsített éves beszámoló, melyekkel kapcsolatosan az 

előzőekben már részleteseb tájékoztatást kapott a közgyűlés. A Felügyelő Bizottság tagjaival, 

Fehér Jánossal és Antal Istvánnal ezt a következőkkel kívánjuk kiegészíteni.  

Az ellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy a MÉGSZ és a kft. ügyvezetője és irodavezetője a 

pénzügy bizonylatokat rendezetten eljuttatják a könyvelést végző Pénzadó Kft. pécsi 

irodájába. A könyvelő cég rendelkezésünkre bocsátotta a 2019. évi egyszerűsített éves 

beszámolót, a főkönyvi kivonatokat, a gyűjtőkönyvelés dokumentumát, valamint a teljes 

bizonylati állományt. Mindegyiket áttanulmányoztuk, számos tétellel kapcsolatban 

kérdéseket tettünk fel a könyvelőnek és az ügyvezetőnek, akik további részletes 

tájékoztatást adtak az adott pénzügyi rovatról vagy számláiról.  

A bizottság megállapításai a következők: a könyvelés szakszerű és rendezett. A 

kötelezettségen átláthatóan elhatároltak, a két szervezet pénzügyei elkülönítve kerülnek 

lekönyvelésre. A könyvelő cég vezetője szakmailag felkészült és igényes. A könyvelés 

minősége jó színvonalú, mindenben megfelel a számviteli törvény 2007. évi törvénynek ill. 

annak 2019. évi módosításainak előírása szerint. A Felügyelő Bizottság az év során a 

főbankszámla összeg átutalásairól információt kap és bármikor ellenőrizheti a szövetség 

főbankszámlájának pénzmozgásait. A beszállítók, pld. szakértők, újságírók, szerkesztők, 

konferencia szolgáltatások, éttermi szolgáltatások esetében szerződések és teljesítési 

igazolások készülnek. Az ügyvezető teljesítésigazolásait a budapesti irodavezető, aki a 

könyveléselőkészítését végzi, elektronikusan tárolja. Mielőtt a számlák és bizonylatok 

könyvelésre kerülnek, azokat az ügyvezető ellenőrzi és szignózza. A bizottság úgy látja, hogy 

a szövetség éves terv szerint stabil, takarékosan és jól gazdálkodott. A köztartozások 

befizetésre, és a szállítói számlák késedelem nélkül kiegyenlítése megtörtént. A tagi 

nyilvántartás pontos, ebből 2020. elején törlésre kerültek a tagdíj befizetését elmulasztott 

cégek és magánszemélyek. A tagnyilvántartás naprakész, a jelenlegi taglétszám 376 fő, 44 

pártoló tag és 9 tagjelölt van. Ez a 2019-es évi tagi létszám.  

A bizottság ellenőrizte a több éve használhatatlan tárgyak, eszközök selejtezését. Ezek a 

használaton kívüli eszközök selejtezése megtörtént. A Felügyelő Bizottság úgy látja, hogy a 

Magyar Épületgépészek Szövetsége az elmúlt 30 év után most ért el oda, hogy az 

átbukdácsoló éveket pozitív, stabilnak tűnő év váltja fel. Bízunk benne, hogy ez a tendencia 

folytatódik. Ezért az ügyvezető és csapata dicséretet érdemel. A Magyar Épületgépészetért 



Kft. éves beszámolójában látható, hogy a kft. adózott eredménye pozitív. Vagyis a 2-3 évvel 

ezelőtti válságos helyzetből a kft. felállt, és most stabilnak mutatkozik. Köszönhető ez 

részben a Klíma- és Légtechnikai Szakmai Nap rendezésének, másrészt a hegesztési klaszter 

működésének. Az ebben résztvevőkkel külön köszönetet érdemelnek a Felügyelő 

Bizottságtól. A tagdíjbevételek 2019-ben is csökkentek, de ezt a szakmai rendezvények, 

szakmai napok, a gázszerelői tanfolyamok és az Épületgépész szaklap hirdetésének 

bevételeiből sikerült kompenzálni. A munkatársak a korábbi évek tapasztalataira építve 

továbbra is sikeres szakmai ismeretterjesztő programokat, projekteket szerveznek. Az év 

során és az ellenőrzéskor nem jutott tudomásunkra az alapszabályt sértő információ.   Az 

elnökségi ülésekre a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai meghívót kapunk, és betekintést 

nyerünk a munkákba. Az ülések összehívása időben megtörténik, azok levezetése 

automatikus. Az ülésekről jegyzőkönyv készül. A szövetség nyilvántartásával kapcsolatos 

hivatalos iratok rendben vannak, azokat a megfelelő szerveknek beadták és azokat 

nyilvántartásba vették. Ellenőriztük az adatkezelési nyilatkozatok meglétét. Itt a Felügyelő 

Bizottság hiányosságokat tapasztalt, melynek pótlását az ügyvezető ez év március 31-ig 

vállalta rendezését. A tagság évközi tájékoztatása az egyesület működéséről, szolgáltatásairól 

jó színvonalon és kellő gyakorisággal megtörténik. Az elnök és az elnökség irányítja a 

szövetség operatív munkáját és figyelemmel kíséri a munkatársak végrehajtó tevékenységét. 

A Felügyelő Bizottság, a szövetség és a kft. működését tudomására jutott információk 

alapján törvényesnek és szabályosnak ítéli. Az év során szabálytalanságot nem észleltünk és 

arról szóló jelzést nem kaptunk. A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a könyvvizsgálói 

jelentést. A fentiek alapján a Felügyelő Bizottsága beszámolókat elfogadásra javasolja és kéri 

a közgyűlést a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadását. Köszönöm szépen! 

 


