
A Felügyelőbizottság jelentése 
 

 

1. A Felügyelőbizottság jelentése a Diákszövetség 2020. évi működéséről  

 

A Felügyelőbizottság a Diákszövetség 2021. évi működését a jogszabályokkal – beleértve a 

járványügyi rendkívüli intézkedéseket – és az Alapszabállyal összhangban lévőnek találta. Bár  

járvány miatt Diákszövetség vezető szervei (Közgyűlés, Választmány, Elnökség) rendkívüli 

körülmények között működtek, az előírásoknak megfelelően tartották meg üléseiket és hozták 

meg a hatáskörükbe tartozó döntéseket. Mindez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az Elnökség 

és a Választmány jórészt elektronikus eszközök útján tartotta az üléseit, míg 2021-ben – a 

különleges jogrend adta lehetőséggel élve – Közgyűlés megtartására nem került sor. Emiatt az 

előző évi beszámolót és tárgyévi pénzügyi tervet sem a Közgyűlés fogadta el, hanem az 

Elnökség. A tagság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének az Elnökség az egyesületi 

dokumentumok honlapon való publikálásával tett eleget. A Felügyelőbizottság külön üdvözli, 

hogy a Diákszövetség működését a korábban nem létező Határozatok Könyvének létrehozása 

is traszparensebbé teszi.  

 

A Felügyelőbizottság a munkájához szükséges információkat és dokumentumokat megkapta, 

az Elnökség elektronikus levelezését folyamatosan nyomon követte.  

 

Összességében a Felügyelőbizottság a Diákszövetség 2021. évi működését jogszerűnek, 

rendezettnek és a közhasznú célokkal összhangban lévőnek találta. 

 

 

2. A Felügyelőbizottság véleménye a 2021-as évről készült Pénzügyi Beszámolóról 

 

A Felügyelőbizottság áttekintette a 2021-as évről készült Pénzügyi Beszámolót, amely a 

Választmány a 2022 május 12-i ülésére került beterjesztésre. A rendelkezésére álló összefoglaló 

adatok alapján – azok számszaki helyességét feltételezve – az FB megállapította, hogy a 2021. 

év költségvetése közel egysúlyban volt (99 ezer forintos hiányt mutatott). Emögött azonban a 

tervezettnél egyaránt kisebb bevételek és kisebb kiadások álltak.  

 

A Barátok Útja céljaira a 2021-es évben mintegy 700 ezer forinttal több bevétel érkezett, mint 

az e célra fordított programok költsége. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Barátok Útján kívül a 

Diákszövetség gazdálkodása a tárgyévben közel 800 ezer forintos hiányt mutatott. 

 

A bevételek (az eredménykimutatás szintjén 9,47 millió forinttal) elmaradtak a tervezett 11,27 

millió forintos szinttől. Az elmaradás nagy része sajnálatos módon az érdemben alacsonyabb 

tagdíjbevételekkel magyarázható (3,5 millió forint helyett csak 2,26 millió forint), amit – a 

korábbi évvel ellentétben – a tárgyévben nem ellensúlyoztak adományok. Bár a pandémia 

okozta bizonytalanság némileg indokolhatja az alacsonyabb tagdíjbefizetéseket, a 

Felügyelőbizottság  kockázatot lát abban, hogy a befizetések tartósan elmaradhatnak, ezért 

felhívja az Elnökség figyelmét ezek korábbi szintre emelésére. Ezzel szemben pozitív 

fejlemény, hogy a Diákszövetség átállt a Rend által is használt CIVICRM tagnyilvántartó 

rendszerre, amely segítheti a hatékony tagdíjnyilvántartást is. 

 

A Diákszövetség ráfordításai visszajöttek a korábbi évben a járvány miatt leesett szintről, a 

tárgyévben 10,67 millió forintot tettek ki. A működési költségek (6,1 millió forint) jelentős 

részét (2,4 millió forint) az informatikai rendszer – fent említett – átszervezése tette ki. 



A Felügyelőbizottság nyugtázza, hogy a közhasznú célokat közvetve szolgáló működési 

költségek is közhasznú kiadásként kerültek elszámolásra, tekintettel arra, hogy a 

Diákszövetségnek a tárgyévben nem volt alapcél szerinti nem közhasznú kiadása. Az egyes 

kiadásokat áttekintve a Felügyelőbizottság nem látott indokolatlan vagy kirívó tételeket.  

 

Összességében a Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a Diákszövetség működését 

középtávon a tagdíjak nem biztosítják, így az ezek emelésének szükségessége mellett továbbra 

is hangsúlyt kell fektetni a pályázati források növelésére. 

 

Összességében a Felügyelőbizottság a 2021-es beszámolót elfogadását javasolja. 

 

 

 

3. A Felügyelő Bizottság véleménye a 2022. évre készült Pénzügyi Tervről 

 

A Felügyelő Bizottság áttekintette a 2022. évre készített Pénzügyi Tervet. A 2022-es 

költségvetést nagyjából bázis alapú tervezés jellemzi. Ettől való eltérést a Barátok újra külön 

kezelt bevételi és kiadási előirányzatai jelentenek: a Barátok útjának elkülönített 

eredményhatása a költségvetésben +2,8 millió forint (6,6 milió forint bevétel és 3,8 millió forint 

kiadás), így a Diákszövetség 2,2 millió forintra tervezett eredménye azt tükrözi, hogy a Barátok 

Útja nélkül a kiadások közel 600 ezer forinttal meghaladják a bevételeket.  

 

Miközben a pályázatokon elnyerhető összegeket nehéz előre megbecsülni, a tervezett kiadások 

tekintetében a Felügyelő bizottság nyugtázza, hogy a működési költségek továbbra is a prudens 

gazdálkodás elveit tükrözik. 

 

Pozitív kockázatot jelent, hogy a pénzügyi terv – óvatosan – csak a 2021-ben beérkezett szintre 

teszi a tagdíjbevételeket, így a Elnökség erőfeszítéseinek sikere esetén e soron érdemben több 

bevétel folyhat be. 

 

Fentiek alapján a Felügyelő Bizottság a Diákszövetség céljaival összhangban látja a 2022-

re tervezett pénzügyi tervet, ezért a Felügyelő Bizottság a pénzügyi terv elfogadását 

javasolja. 

 

 

Budapest, 2022. május 20. 
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