
 
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) 2022. május 13-én a 9.00 órára 
összehívott Felügyelő Bizottsági (FB) - online konferencia beszélgetés formájában megtartott 
- ülése alkalmából. 
 
Jelen vannak Az IKSZ FB tagjai: 

• Illés Péter 
• Liebhauser János 
• Pőcze Márta 
• Rakonczás Szilvia 
• Sikaláné Sánta Ildikó 

 
IKSZ munkatársa:  

• Czakó Dóra 
 

WIPP Kft munkatársa: 
• Pelyhéné Vígh Edit 

 
Az FB ülés tárgya: 
1. A 2021. évi pénzügyi-gazdasági tevékenység ellenőrzése: 
 Az IKSZ 2021-ban 51 467 ezer forinttal gazdálkodott. Ez az összeg megtakarításokból, 
az NKA támogatásból és a tagdíjbefizetésből állt össze. A tagdíjakból beérkezett 2 740 ezer Ft 
a működési költségeket fedezte, míg az NKA 36 790 ezer forint értékű támogatása az IKSZ 
programjainak megvalósítását szolgálta. Noha az elmúlt évek járványügyi megszorításai 
megnehezítették a tervezett programok határidőre történő megvalósítását, összességében 
megállapítható, hogy kitűzött célok megvalósultak, a pályázati elszámolások rendre lezárultak, 
a szövetség gazdálkodása stabil. 
 A pénzügyi munkafolyamatok végzése számítógépes könyveléssel történik, a 
könyvelést továbbra is a WIPP Kft végzi, a jogszabályban megkövetelt kettős könyvvitellel. Az 
adatok megőrzése érdekében az év végén kinyomtatásra kerültek az éves számlaforgalmi 
adatok, így az ellenőrzés komplex módon mind a számítógépes adatbázisban, mind a 
nyomtatott könyvelési tételekben megtörtént. 
 Az FB megállapította, hogy a könyvelés és a pályázatok esetében az analitikus 
könyvelés, a vizsgált évre vonatkozóan a banki bizonylatok alapján rendben megtörtént. 
Részletesebb tartalmi és számszaki ellenőrzést végzett az FB a március és október hónap 
kiadási-bevételi pénzmozgásával kapcsolatosan, ugyanis az Internet Fiesta és a könyvtári hét 
kiadásai nagyrészt ekkor realizálódtak. Az éves költségvetés bevételi-kiadási oldalának 
részletes egyeztetése után szúrópróbaszerűen kiválasztott számlák is ellenőrzésre kerültek. 
 Az FB külön figyelmet fordított a tagdíj befizetésekre is, amelyeknek a könyvelése 
rendben volt. Az Alapszabály értelmében csak az tekinthető tagnak, aki a megállapított tagdíj 
befizetését vállalja és be is fizeti, ellenkező esetben a tagság megszűnik. Az elmúlt évek 
intézményi összevonásai, fenntartó váltásai számos esetben megnehezítette az intézmények 
elérését. Ezért az FB kéri az elnökséget, hogy a hátralékos könyvtárak ügyére, ahogy azt eddig 
is tette, fokozott figyelmet fordítson. 
 A házipénztár éves bevételi és kiadási bizonylatainak egyeztetése is megtörtént. Az 
ellenőrzött tételeknél a FB szabályszerűnek, rendezettnek találta a könyvelést és a pénzkezelést. 
A megrendelések aláírása, a teljesítés igazolása és a kifizetés engedélyezése egységes formában 
történik. 
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 A közhasznúsági jelentés alapját képező éves, a könyvelő által készített egyszerűsített 
beszámolót a FB végleges formában jóváhagyta. 
 
2. Az Alapszabály szerinti működés vizsgálata: 

Az alapszabálynak megfelelően a szövetség 2021-ban két közgyűlést tartott meg. A 
négy megtartott elnökségi és tagozatvezetői ülésen mindösszesen 16 db határozat született, 
amelyek bevezetésre kerültek a gyűjtőmappába. A FB megállapította, hogy a közgyűlési 
jegyzőkönyvek időben elkészültek. 
 
3. Közhasznú tevékenység vizsgálata: 
 A szövetség hagyományos rendezvényei, mint az Internet Fiesta, az Országos Könyvtári 
Napok, valamint a szakmai napok sikeresen működnek.  A közhasznúsági jelentés a FB 
észrevételeinek figyelembevételével készült. A pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági 
jelentést a FB elfogadta és azt elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 
 
4. Az FB javaslatai az elnökségnek: 
Az FB kéri az Elnökséget, keressen megoldást az ismét felmerülő problémára, a leköszönő 
titkár pótlására. 
  
2022. május 13. 
 
Az FB tagjai: 
 
 
Liebhauser János    Rakonczás Szilvia   
FB elnök     FB-tag 
 
 
 
Sikaláné Sánta Ildikó     Illés Péter 
FB-tag      FB-tag 
 
 
 
Pelyhéné Vígh Edit     Czakó Dóra 
könyvelő     titkárság 


