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Tisztelt Közgyűlés!
Az elmúlt négy évben folyamatosan ellenőriztük az Egyesület Alapszabály szerinti
törvényes működését, a pénz és vagyoneszközök felhasználását, a gazdálkodás rendjét.
Munkánkat mindenki támogatta, amit tisztelettel megköszönünk, tapasztalatainkat
összesítettük és az alábbi jelentést tesszük:
A három fős Ellenőrző Bizottság az elmúlt négy évben öt alkalommal változott.
Először Fóti Mária nyugállományú főhadnagy asszony kapott más feladatot az Elnökségben,
akinek a helyére én kerültem, majd az Ellenőrző Bizottság elnöke Szuszán György ezredes úr
hirtelen eltávozása után a 2009.-es márciusi közgyűlés elnöknek engem, tagnak Polyák
Mihály nyugállományú alezredes urat választotta.
A folyamatos és gördülékeny munkavégzést Lászay János nyugállományú alezredes úr
hozzáértése és fiatalos tevékenysége biztosította.
Ellenőrzéseink során hiányosságokat, szabálytalanságokat, az alapszabályzatban
előírtakkal ellentétes tevékenységet nem tapasztaltunk.
Részletesen:
Az éves munka-, feladat- és pénzügyi tervekben rögzítettek szerint évente két-két
alkalommal tételesen ellenőriztük a Naplófőkönyvet, a banki bizonylatokat, az utalványokat, a
bizonylati fegyelem betartását, az okmányok irattározását, megőrzését; a Nemzeti Civil Alap
pályázatokon elnyert támogatás folyamatát, felhasználását.
A kiállított kiadási bizonylatok mellékleteként minden esetben szerepelt a kifizetett
összegről készített számla, vagy egyéb pénzügyi okmány, melyek jogosságát elnökünk és
ügyvezető alelnökünk záradékolta, igazolta.
A Naplófőkönyv vezetése folyamatosan naprakész volt, minden bizonylat időrendi
sorrendben, dátum szerint a Naplófőkönyvben rögzítésre, majd az évente mintegy 150
lekönyvelt bizonylat a könyvelés sorrendjében lefűzésre, irattározásra került.
Megőrzésük évenkénti archiválással a gazdasági titkár lakásán biztosított.
A Naplófőkönyvbe bejegyzett bevételek és kiadások közötti különbség összegét az
Egyesület bankszámláján és a házi pénztárban hiánytalanul megtaláltuk.
A számszaki adatokat Elnök úr ismertette.
Az Egyesület könyvelése megfelel úgy a számviteli törvénynek, mint a pénzügyi
előírásoknak, illetve az APEH által előírt egyre bonyolultabb követelményeknek.
Megállapítottuk, hogy az Egyesület Pénzkezelési Szabályzatában foglalt előírások
maradéktalanul be vannak tartva a bankszámlaforgalomnál, a készpénzforgalomnál, a
pénzmozgások bizonylatolásának rendjénél, a számadásköteles nyomtatványok kezelésénél,
valamint a házipénztárnál.
Leellenőriztük az évek során elkészült adóbevallásokat, melyek az adótörvényeknek
szakszerűen megfeleltek; az APEH, valamint a KSH felé készített jelentések határidő előtt
továbbításra kerültek, ezekkel szemben észrevétel nem érkezett. A gazdasági titkár és a
könyvelő tisztességes, alapos munkát végzett.
A Nemzeti Civil Alap program pályázásával, felterjesztésével kapcsolatos teendőket
ügyvezető alelnökünk nagy tapasztalattal, hozzáértéssel végzi: 2008-ban 150 000.-, 2009-ben
120 000.-, az idén 100 000.-Ft támogatást kaptunk. A 2008. évi felhasználást az NCA
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ellenőrizte, hiányosságot nem talált. A 2009. évi elszámolás benyújtásra került.
Az Ellenőrző Bizottság minden elnökségi ülésre meghívót kapott, valamennyi
elnökségi ülésen jelen voltunk, figyelemmel kísértük az ott folyó munkát, döntéseket.
Az ülés előtt minden tisztségviselő megkapta az aktuális tájékoztatókat, a napirendi
javaslatokat, melyek a soron következő feladatokat is tartalmazták. Ezek megtárgyalása jó
légkörben, demokratikusan történt, többségi szavazással kerültek elfogadásra.
Megállapítottuk, hogy az Elnökség a tagság érdekeinek mindenek előtti biztosításával
végezte feladatát, a tagság vagyonával takarékosan gazdálkodott.
Részt vettünk az éves munkatervekben megjelölt rendezvényeken túl az aktuális
ünnepségeken, látogatásokon, tanácskozásokon, baráti összejöveteleken, melyek jó
hangulatban zajlottak.
Az Alapszabályzatban rögzített határozatképesség biztosításához pontosításra,
finomításra van szükség. Jelenleg a határozatképességhez a tagság 50 % + 1 fő szükséges.
Előfordulhat, hogy közlekedési ( jármű kimaradása, sztrájk, stb. ), időjárási, egészségügyi
( járvány, betegség, stb.), problémák esetén ez nem biztosítható, holott az éves munkaterv
elfogadásához újabb közgyűlést összehívni ( új időpont, helység, ezekkel kapcsolatos plusz
kiadások ) szinte lehetetlen.
Célszerű volna egy bejegyzést tenni, amennyiben nincs meg a szükséges létszám a
határozatképességhez, úgy 30 perccel később változatlan napirendi pontokkal és változatlan
helyen kerüljön megtartásra a közgyűlés, ami már a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképesnek tekinthető. Ennek megvalósítását, a jogszabályi környezet vizsgálata után,
az új elnökségnek javasoljuk.
Egyesületünk névadója Puskás Tivadar életében kapcsolatteremtő volt, emlékében
pedig kapcsolatfenntartó, megtartó.
Elgépiesedett, felgyorsult világunkban kellemes színfoltot jelent Egyesületünk Közgyűlése, a
baráti összejövetelek, ahol tagságunk több évtizedes, a híradó szakmában eltöltött évek után is
igényli a találkozást volt bajtársakkal, munkatársakkal.
Előfordult, hogy sok év után került sor ezekre a találkozásokra.
Személyes példámat tudom elmondani: a PKSZ-nél eltöltött szolgálati éveim alatt
számtalanszor egyeztettem telefonon a gyakorlatok vezetékes híradásához szükséges adatokat
Üveges László alezredes úrral, akivel személyesen csak itt találkoztam, aminek mindketten
nagyon örültünk, sajnos Ő már eltávozott közülünk.
A Központi Harcálláspontról szinte naponta beszéltem telefonon Rónyai Zoltán alezredes
úrral, akivel szintén csak itt találkozhattam személyesen.
Jó érzés tölt el, hogy láthatom volt bajtársaimat, munkatársaimat, akikkel még ma is van miről
beszélgetni, emlékezni. Végtelenül örülök, hogy a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi
Egyesülethez tartozhatom.
Egyesületünk elnöksége megkülönböztetett figyelmet fordított és fordít ezen
találkozások megszervezésére. Láttuk azt a heroikus, szerteágazó munkát, amiért minden
tisztségviselőnek köszönet jár.
Kívánjuk tagságunknak, hogy minél többször vegyenek részt ilyen találkozásokon. Az
új Elnökségnek, az új tisztségviselőknek jó és eredményes munkát, mindenkinek jó erőt és
egészséget, sok szerencsét kívánunk.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az Ellenőrző Bizottság – általam előadott – jelentésének
elfogadására.
Ellenőrző Bizottság

