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OPSZ fő céljai a 2015.év
gazdálkodásában
 Adminisztrációs terhek csökkentése a

polgárőr egyesületek ügykezelésének
egységesítésével és célzott oktatással,
 A jogszabályok betartásának , a támogatások
átláthatóságának érdekében az OPSZ a
szervezet járási koordinátorainak és a megyei
szövetségeknek hatékonyabb bevonását
tervezi a területükön hozzá tartozó polgárőr
egyesületek pénzügyi elszámolásának
szakértői támogatása céljából.

Új Ptk és Btk a gazdálkodáshoz
 Ptk 3:71§ (b) Az alapszabály tartalmi elemei egyesület

szervei és hatásköre ( OPSZ minta alapszabály a
szükséges Ptk szerinti módosításhoz, regisztráció a
bíróságon és az OPSZ-nél ):
 vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok
feladatai,illetve szerepük a tervszerinti gazdálkodásban
 ha költségvetésből származó pénzeszközt a
jóváhagyott céltól eltérően használ fel, 2 évig terjedő
szabadságvesztés BTK 2012 (polgárőr egyesületnél
meghatározó az utalványozás szerepe !)

Új Ptk egyesület megszűnése
 3:83.§ Jogutódlással ( egyesülés :

beolvadás,összeolvadás vagyonmérleggel)Ez a
változás a járási koordinátorok javaslatára a
megyei szövetségek közreműködésével kerülhet
kivitelezésre (ez a jobb megoldás),
 3:84-§ b./Jogutód nélküli megszűnés: az
egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül
nem éri el a 10 főt , a járási koordinátorok jelezzék
a megyei szövetségnek. Lehet végelszámolás is ,
(de ez a rosszabbik megoldás).

Számviteli szabályzatok
 A 2000.évi C. Törvény a számvitelről 14§.(4)

bekezdése szerint : Számviteli politika elkészítése
kötelező ,ezért az OPSZ minta szabályzatokat
készített a polgárőr egyesületeknek ( kötelező részei
a leltározási, értékelési és pénzkezelési szabályzat),
 A polgárőr egyesületek feladatainak korrekt ellátása
érdekében a járási koordinátorok és a megyei
szövetségek segítsége szükséges a „ testre
szabáshoz” , kisebb szervezeteknél egyszerűsítés
történhet a szabályzatok szövegében, összetett
feladatokat ellátóknál bővítés is lehet.

Könyvelés
 A könyvelés ( egyszeres, illetve kettős ),a megfelelő bizonylati rend és

irattározás ( OPSZ szinten elektronikus adathordozón), az egységes
gazdasági információk biztosítása érdekében egyéb konkrét intézkedések és
szabályozások is szükségesek (OPSZ működési szabályok kialakítása a
feladatellátáshoz):
 Megyei szövetségek mellett azonos könyvelő programmal, egységes
számlatükör szerinti könyvelés csak regisztrált mérlegképes könyvelővel
(OPSZ támogatással és belsőellenőrzéssel) A könyvelőnek kötelező
biztosítása legyen!
 Egységes bizonylati dokumentálás ( támogatások, készletek , jármű
használat stb.) OPSZ szervezésében minden egyesület számára elérhető
oktatással, javasolt megoldásokkal pl. támogatási források egységes
dokumentálása kötelező adatszolgáltatással.

Tervezés és beszámoló
 Az egyéb ( civil ) szervezet egyszerűsített beszámolója a Korm

rendelet 1. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérlegből és
a 2.számú melléklet szerinti eredménylevezetésből áll+
közhasznúsági melléklet ,tehát az egyszeres könyvvezetésnek
tartalmában ennek kell megfelelni.
 Az egyéb ( civil ) szervezet egyszerűsített éves beszámolója a
Korm.rendelet 4. számú melléklet szerinti mérlegből és az 5.
számú melléklet szerinti eredménykimutatásból áll. A civil
szervezet egyszerűsített éves beszámolója a mérleg és az
eredménykimutatás mellett az Ectv. szerinti kiegészítő
mellékletet is tartalmazza+ közhasznúsági mellékletet, tehát
ennek kell megfelelni.
 Ezek összeállítása mérlegképes könyvelői ismeretet igényel, az
előző évi adatok alapjai lesznek a tárgyévi működési tervnek.

Beszámoló
 Civil információs portálon : www.civil.info.hu
 Egyszeres könyvvezetés és egyszerűsített

beszámolónál a PK 141. számú
 Kettős könyvvezetésnél, egyszerűsített éves
beszámolónál a PK 142 számú kitöltése
szükséges
 A 2014. évi beszámolót az OBH-hoz kötelező
beküldeni 2015. május 31-ig , ha van honlap
oda is kötelező feltenni a civil törvény
előírásának megfelelően.

Önkéntesek 2005. évi LXXVIII. Tv
 A nem közhasznú jogállású szervezetek is bejelentkezhetnek (saját

választás alapján önkéntesek fogadására) a törvény hatálya szerint.
 Ez azért jelenthet előnyt egy civil szervezet számára, mert a
szabályozottság, melyet a törvény nyújt, biztonságot jelent az
önkéntes és az önkéntest fogadó szervezet számára is.(A polgárőr
egyesületek rendelkeznek biztosítással a közhasznú
feladatellátáshoz)
 A bejelentkezés jelenleg a Humán Erőforrások Minisztériumánál
történik , ebben mind a járási koordinátorok, mind a megyei
szövetségek is segíthetnek , mert pl. könyvelő is lehet önkéntes.
 OPSZ a gazdálkodással kapcsolatos elszámolásokra ügyviteli
képzést tervez, ezzel kívánja a polgárőr egyesületeinek a pénzügyi
biztonságát növelni, a vezetőinek a jogi kockázatát csökkenteni.

EMMI rendelet 50 óra önkéntes
munka az érettségihez
 Középiskolákkal van együttműködési megállapodás a

polgárőr egyesületeknél , ők a fiatal önkéntesek,
akiket be lehetne vonni a gazdálkodási szabályok
dokumentálásába is!
 Az OPSZ 5 óra ( 60 perces) oktatói felkészítéssel ,
40 óra konkrét működésre vonatkozó programmal és
a projektértékelő 5 órás záró megbeszéléssel
támogathatná ezt a célt, mely a polgárőr egyesületek
fiatal tagokkal történő bővítése mellett, az OPSZ által
2015. évben tervszerűen létrehozott „információs
technológia” gazdálkodásba, működésbe történő
gyorsított beépítését is hozná a rendszerbe.
 A járási koordinátorok és a megyei szövetségek
közreműködése itt is meghatározó jelentőségű.

Köszönöm
a megtisztelő
figyelmüket!

