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Kedves Klubtagok!

Az EB a klubtagság érdekében megvizsgálta és ellenőrízte a közgyűlésen felmerült 
pénztárhiány okát, jellegét és a hiány rendezését. A vizsgálat rövid összefoglalóját a 
közgyűlés jegyzőkönyv bevezetőjeként az EB a klubtagság elé tárja.

2008. elején az előző EB jelentős pénztárhiányt becsült meg a még le nem zárt 2007. évi 
könyvelési kartonok és a pénztár valódi egyenlege alapján. (lsd. korábbi EB jelentést) 
A hiány László János (LJ) bevallása szerint a korábban irodaként használt lakása rezsijének a 
Klub pénztárából  kifizetett, de mulasztás miatt bizonylattal nem ellentételezett tételekből áll, 
így ezen  költségek könyvelésére nem került sor, és következményként pénztárhiány 
keletkezett. 
A Klub elnöke a március 30-i Közgyűlésen (KGY) elnézést kért a tagságtól a felületes 
pénztárkezelésért, a teljes hiányt önként magára vállalta. A tagság mindezt elfogadta.
LJ jelezte, hogy a Klubra költött rezsiköltségek későbbi hivatalos úton való rendezését fogja 
kérni a Klubtól.   

A Klub ezután a hasonló eseteket megelőzendő, pénztárkezelési szabályzatot alkotott és követ 
azóta is. 
További intézkedések (*), többek között a könyvelés átnézése is megkezdődött egyidejűleg, 
és ennek során könyvelési hiányosságokra és hibákra is fény derült. Végleges döntés a 
könyvelőváltás és a 2008. év újrakönyvelése lett. A pénztárhiány így már a valóságnak 
megfelelően 2008. szeptember hónap lezárásakor 1 408 256 Ft-ban került megállapításra. 
2008. december 9-én az Elnökség további előkerült számlákat vizsgált meg és fogadott el , 
165.012 Ft összegben. (jegyzőkönyvezve). LJ kötelezettsége így a jelenleg EB Bevezető 
írásakor 1 243 244 Ft volt.

A  2008. március 30-án még nem ismert 2007. könyvelési tételeit  és a hibás tételeket az EB 
bizonylat szinten ellenőrizte. A hiány hosszú ideig tartó pontos megismerése és kivizsgálása 
után, annak megszüntetésére 2008. szeptemberében került könyvelésre LJ-sal szembeni 
követelésként a hiánynak megfelelő összeg a  KGY-t követő 2008. áprilisi dátummal. A 
pénztárhiányból LJ-sal szembeni követelés lett, a pénztár valódi egyenlege ezután 
megegyezett a könyvelésben szereplő pénztáregyenleggel. 
Október 1-én az EB pénztárellenőrzést tartott, amely eredménye megfelelt az október 7-én 
kapott könyvelői jelentésnek. Az EB pénztárhiányt nem állapított meg, az április óta eltelt fél 
év során a pénztárkezelés pontos volt.
Az Elnökség 2008. október 27-én, könyvelői és ügyvédi szakértői vélemény után elfogadta, 
hogy LJ  egyösszegű számlát nyújt be, amely a korábbi években irodaként használt lakás 
rezsiköltségeit illetve arányosított költségeit tartalmazza.  
LJ az irodavezető segítségével a 2006-2007-es költséglistát elkészítette, és a korábban 
felmerült költségek egy részének bizonylatait bemutatta, illetve ahol ez nem volt ez 
lehetséges, ott arányosítással becsülte meg a korábbi évek költségeit.
 
Az EB megvizsgálta az LJ által előterjesztett, a korábbi években irodaként használt lakáshoz 
készített költségelszámolást, és ez alapján gazdasági szempontból indokoltnak találta az az 
évek során felmerült költségeket utólagosan egyösszegben tartalmazó számla kiállításáról 
szóló elnökségi döntést. Az EB az esethez ügyvéd és könyvelő tanácsát is kikérte, az utólagos 
egyösszegű számla számviteli és jogi szempontból ilyen esetben elfogadható eljárás.



Az EB támogatja a 2007-es gazdasági évre pótlólag 2008-ban kiállított átalányszámla 
befogadásának és az emiatt szükséges 2007-es önellenőrzésének a közgyűlés elé terjesztését, 
és az eset lezárását.  

Az EB megállapítja LJ vezetői felelősségét az ügyben. Szakképesítés és gyakorlati ismeretek 
nélkül vállalta el a pénztár kezelését, de az EB a hiba egyik fő okát a nagyfokú személyi 
túlterheltségben is látja, amelyet 2006-2007 években még mindig jelentős (és nem 
ellentételezett) társadalmi munka formájában történő túlvállalások jellemezték. Sajnos LJ a 
korábbi években nem vont be pénzkezelési  szakértőket a Klub pénzügyi adminisztratív 
munkájába. Bár a vezetői felelősséget ez nem csökkenti, azonban mégis megjegyezhető, hogy 
az MK anyagi helyzete ebben az időszakban nem igazán tette lehetővé ilyen szaktudású 
alkalmazott foglalkoztatását. Az EB véleménye szerint az LJ által benyújtott 
költségelszámolás alapján megállapítható, hogy LJ nem rendelkezett sajátjaként az MK 
pénzével. 
A még fiatal Klub kezdeti hibaforrásainak megszüntetésére további intézkedéseket (*) hozott, 
így a hasonló esetek létrejöttének valószínűsége jelentősen lecsökkent. Az EB egyúttal 
felszólítja LJ-t, hogy a jövőben megkülönböztetett erőfeszítést fordítson arra, hogy a Klub az 
adminisztratív feladatokat is hiánytalanul kezelje. Az EB javasolni fogja a KGY-nek az esetet 
a Klub belső élete szempontjából helyrehozottnak és lezártnak tekinteni. 

(*) további intézkedések: pénztárkezelési szabályzat megalkotása, könyvelőváltás, 2008 
újrakönyvelése, hiányzó bizonylatokról másolatok bekérése, számfejtési hibák korrigálása, 
számviteli szabályzatok elkészítése folyamatban, irodai rend kialakítása (posta, számlák 
iktatása, napi pénztár kezelése, eddigi adminisztrációs hibák kijavítása az új könyvelő 
segítségével (folyamatos).

Kedves Klubtagok!

A következő oldalakon az MK 2008. márciusi 30-i közgyűlésének jegyzőkönyvének scannelt 
másolata olvasható.
































