A PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG (PEB) JELENTÉSE
AZ MKKSZ PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK
ELLENŐRZÉSÉRŐL

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, az MKKSZ VIII. Kongresszusa 2008. május 16-án
választotta. A Bizottság, elnökből és 6 tagból áll, munkáját az alapszabályban foglaltaknak
megfelelően látta el.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladata, hogy őrködjön az MKKSZ és szervei alapszabályszerű
működése, és a pénzügyi, vagyongazdálkodási előírások megtartása felett.
A Bizottság Ügyrendje szerint működik, ellenőrzéseit éves munkaterv alapján végzi.
A Bizottság éves munkatervek fogad el, mely nem naptári évre szól, hanem a kongresszushoz
igazodóan, minden év június 1-től, következő év május 31-ig szól.
A munkaprogramban előre tervezett ellenőrzési feladatokat végez el, de egyes eseti
felkéréseknek is eleget tesz, igény szerint.
Ellenőrzési tapasztalatait írásban rögzíti és tájékoztatást ad a Főtitkár, az Elnök részére, és évente
tájékoztatja az Országos Választmányt.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot (elnökét és tagjait) betekintési jog illeti meg az MKKSZ
valamennyi iratába, pénzügyi nyilvántartásába.
A PEB-et a tapasztalt hiányosságok tekintetében intézkedési jog nem illeti meg, de jogsértés
vagy az Alapszabály- (ide értve az SZMSZ-t és más szabályzatokat is)- ellenes tevékenység,
intézkedés észlelése esetén erre haladéktalanul fel kell hívnia az MKKSZ elnökének és főtitkárának
figyelmét. Ha e felhívás eredménytelen marad vagy az eset súlya, jellege egyébként is indokolja, a
PEB kezdeményezheti az Elnökség vagy az Országos Választmány rendkívüli ülésének
összehívását.
Tevékenységéről négyévente a Kongresszusnak beszámol.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vizsgálatai, elsősorban a gazdálkodás szabályszerűségére, a
pénzügyi- számviteli szabályok megtartására terjedtek ki.
A Bizottság ennek megfelelően, minden évben véleményezi az MKKSZ költségvetéseit,
vizsgálja az éves gazdálkodásról szóló mérleg beszámolóit.
A vizsgálatok alapvetően a bevételek megalapozottságára, a kiadások indokoltságára a
feladatokkal való összhangjára az egyensúly biztosítására terjednek ki.
Az elmúlt időszakban az éves költségvetéseket, és beszámolókat véleménye kifejtésével a
Választmány részére elfogadásra javasolta.
A költségvetési gazdálkodásról szóló éves beszámolók ellenőrzése során kiemelt hangsúlyt
helyeztünk arra, hogy a beszámoló a valóságos helyzetnek megfelelően mutatja be a szakszervezet
gazdasági- pénzügyi kondícióit. A bevételek és kiadások összhangban vannak-e a tényleges
pénzügyi teljesítéssel.
A Bizottság megállapította, hogy a beszámolók minden esetben a tényleges, valós helyzetnek
megfelelő adatokat és értékeléseket tartalmazták.
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A költségvetési gazdálkodás éves, és évközi ellenőrzései kiterjedtek a bevételek - különös
tekintettel - a tagdíj bevételek alakulására, mint a Szakszervezet fő bevételi forrására.
Az elmúlt ciklusban, kétszer végeztünk teljes körű, részletes vizsgálatot, és felmérést a
szervezetünk taglétszámáról, és tagdíj bevételeinek alakulásáról.
A felmérések eredményéről, és tendenciák, következtetések, elemzéséről több alkalommal
tájékoztattuk a Főtitkárt, és az Elnökség tagjait.
Felméréseink eredményeit és következtetéseinket, a költségvetések tervezésénél figyelembe
vették, ezzel is elősegítve a megalapozott és reális költségvetési tervezést.
A tagdíj bevételek növekedésére, - a jelenlegi szabályozást, és az évek során bekövetkezett
taglétszám, változásokat figyelembe véve - már nem lehet számítani.
Az Alapszabály a tagsági díj mértékét az MKKSZ tagok mindenkori bruttó munkabére
(illetménye, táppénze) 1%-ában határozza meg, meghatározva egyben a tagsági díj maximális
mértékét is. A tagdíj maximum megállapítása két kongresszus közötti időszakban az Országos
Választmány jogköre.
Az OV. e hatáskörében eljárva 2008. 2009. és 2010. évben 2.000.-Ft.ban határozta meg a
tagdíjmaximumot.
A tagdíjmaximum változatlansága miatt, azonban már 2010-ben nem tudta betölteni szerepét,
már nem biztosította az éves költségvetés teljesítésének fedezetét.
A 2010. évi költségvetés végrehajtásának tapasztalatai egyre sürgetőbbé tették a tagdíjfizetési
rendszer átalakítását.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság többször jelezte, hogy a tagdíjfizetési rendszert meg kell
változtatni.
Olyan tagdíjfizetési rendszert kellet kidolgozni, mely biztosítja a költségvetés fedezetét, lépést
tart a reálérték megőrzésével, ugyanakkor nem jár a szervezettől való elfordulással.
Az Országos Választmány mérlegelve a szervezetünk pénzügyi helyzetét, 2011. évtől új
tagdíjfizetési mértéket fogadott el. (2011. január 1-től a bruttó munkabér (illetmény, táppénz, 0,9%a maximum 2.400.-Ft,) mely a kongresszusi ciklus hátralévő évében nem változott.
Az MKKSZ Országos Választmánya 2005. májusi ülésén elvi döntés született arról, hogy a felső
korlát nélküli 1 % - os tagdíjfizetést fokozatosan kell megvalósítani úgy, hogy arról a VIII.
Kongresszus döntsön. Az elmúlt ciklusban, azonban a bekövetkezett, gazdasági megszorítások,
valamint a közszférát súlytó szervezeti változások, nem tették lehetővé, hogy ennek a döntésnek
érvényt szerezzünk.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elemzésével támasztotta alá, hogy a tagságunkat igen keményen
érintő egzisztenciális helyzet romlása, nem teszi lehetővé, hogy a tagdíjak mértékén változtassunk.
A jelenlegi szabályozás alapján a havi tagdíj maximalizálása, és a taglétszám változása miatt
nincs lehetőség tagdíj bevételek növelésére.
A tagdíjszabályozás végleges rendezésével, és a taglétszám stabilizálásával lehetne az MKKSZ
bevételeit kiszámíthatóvá előre tervezhetőbbé tenni, mely segítené a nyugodt, kiegyensúlyozott
gazdálkodást.
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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a tagdíj bevételek ellenőrzése során több alkalommal
megállapította, hogy a sikeres tagszervezési kampányok ellenére is a tagdíj bevételek, stagnáltak,
illetve 2011-ben csökkentek
Az elmúlt ciklus szigorú, takarékos gazdálkodása következtében, sikerült Szakszervezetünk
pénzügyi egyensúlyát és vagyonát megőrizni.
Az elmúlt 4 év során Szakszervezetünk, több közös tulajdonú ingatlan eladásából származó
bevételeit - az elnökség döntésének megfelelően - nem használta fel, működésre, hanem a
tartalékokat növelte.
A tartalékból biztonságos értékpapírok vásárlására került sor, melyek szolid, de biztos bevételt
eredményeztek.
Jelentős beruházásként a megvásárlásra került a székházunkat tartalmazó gazdasági társaság,
ezzel is biztosítva a vagyon megőrzését. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részletes tájékoztatást
kapott a vársárlás körülményeiről, feltételeiről, az iratokba betekintést nyertünk. Folyamatosan
figyelemmel kísértük, Szakszervezetünk és a gazdasági társaság kapcsolatrendszerét, átalakulását, a
gazdálkodás eredményeiről tájékoztatást kaptunk. Az átalakulást követően gazdasági társaság, az
MKKSZ kizárólagos tulajdonába került, az ingatlan tulajdon része természetben is megosztásra
került.
A gazdálkodás során a megvalósult az Országos Választmány által meghatározott alapvető
követelmény – a folyó kiadások bevételből történő finanszírozása.
Megvalósult az alapszabályban meghatározott alapszerű gazdálkodás.
Az MKKSZ öt pénzügyi alapjának (működési-, szociális-, képzési-, üdültetési szolgáltatási,- és a
sztrájkalap) elkülönített kezelése, felhasználása a szabályoknak megfelelően történt. Alapok
elkülönített kezelése biztosította az átlátható, a célok megvalósítására fordított kiadások naprakész
követését.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság évközi vizsgálat tárgyává tette az alapok gazdálkodását,
könyvviteli nyilvántartását, melyet szabályszerűnek ítélt meg.
A gazdálkodás során folyamatos fizetőképesség fenntartása érvényesült.
A források megfelelő szinten és ütemben álltak rendelkezésre a kiadások teljesítéséhez.
A gazdálkodás áttekinthetőségét a pénzügyi elszámolások naprakészségét biztosítják a személyi,
tárgyi feltételek.
Az ügyviteli munka jó szervezettségével lehetővé vált a pénzügyi információ megteremtése a
munkafolyamatok szabályozottsága, áttekinthetősége, melynek folytán az ellenőrzés feltételei is
javultak.
Átláthatóvá vált a megyék elszámolása a kiadások-bevételek összevetése, a felmerülő
feszültségek feloldása az azonnali intézkedések megtétele, a kiadások ésszerű szabályozása.
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Nem megoldott az alapszervezetek pénzügyi ellenőrzése. Az Alapszabály szerint a Bizottság
felkérése végezhet az alapszervezeteknél pénzügyi ellenőrzést, az elmúlt ciklusban ilyen felkérés
nem történt.
Az alapszervezetek szabályszerű gazdálkodásának elősegítésére Bizottságunk, a tisztségviselők
továbbképzésein, szakmai előadásaival, honlapunkon közzétett útmutatókkal, és gyakorlati
tanácsaival nyújtott segítséget.
A Bizottság rendszeresen részt vesz (tanácskozási joggal) a Választmány ülésein. Munkája során
kapcsolatot tart a Főtitkárral és az Elnökkel, az Elnökség ülésein részt vesz.
Vizsgálatairól tájékoztatást ad, javaslatokat tesz a pénzügyi- gazdasági munka hatékonyságának
javítására.
Az elmúlt négyéves időszak tapasztalatait összefoglalva, az Országos Iroda szervezettsége, a
pénzügyi- gazdasági munka szabályozottsága, minősége jó.
Minden esetben biztosították a takarékos- hatékony- és jogszabályoknak megfelelő gazdálkodást.
A külső ellenőrzést végző szervek az APEH és az OEP hiányosságokat, szabálytalanságokat nem
tárt fel.
A bizottság által javasolt intézkedések a kívánt eredménnyel jártak, ezek következetes megtartása
a jövőben is állandó figyelmet igényel.

Budapest, 2012. április 12.

Tornyi Lajosné
PEB elnök
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