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MAGYAROROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS 

BARÁTI TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ 

BIZOTTSÁG 

 

 

 

  ELŐTERJESZTÉS 

a Közgyűlésnek 

az Ellenőrző Bizottság 2016. évi beszámolója 

 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához az 

Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a 

jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 

egyszerű szótöbbsége szükséges. 
 
 
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

tartozik az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása. 
 

Az Ellenőrző Bizottság 2016. évi beszámolóját az előterjesztés tartalmazza. 
 
 

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Budapest, 2017. március 
 
 
 
 

Tamás István s.k. 

az Ellenőrző Bizottság elnöke 
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Az Ellenőrző Bizottság /EB/ beszámolója a Magyar-Orosz Művelődési és  

Baráti Társaság 2017. március 25-i Közgyűlése számára  

 

Az Ellenőrző Bizottság (továbbiakban EB) tagjai, objektív lehetőségek miatt, ebben az évben is 

elsősorban az informális találkozókon vitatták meg a különböző témákat, azonban a közgyűlés elé 

terjesztett anyagok kötelező jóváhagyása céljából hivatalos bizottsági ülést is tartott. Az EB külön 

nem tervezett vizsgálatot. Munkamódszerben továbbra is a személyes elbeszélgetést, 

tájékozódást választottuk. Az EB tagjai a Társaság programjain is rendszeresen részt vettek, ahol 

esetenként informális EB ülést is tartottak. Ilyen alkalmakkor az EB elnöke beszámolt az aktuális 

eseményekről, Elnökségi ülésekről. 

 

Az alapszabálynak illetve az eddigi gyakorlatnak megfelelően az EB elnöke minden elnökségi 

ülésre - tanácskozási joggal - meghívást kapott, amelynek eleget is tett. Ennek megfelelően a 

munka valamennyi fázisában lehetősége volt a nem formális, folyamatos ellenőrzésre, a 

Vezetőség/Elnökség tevékenységének figyelemmel kísérésére. Szükség szerint tájékoztatást 

kértünk, egyeztettük és támogattuk azt a munkát és szervezési menetet, amely a Társaság 

szabályos működését segítette. Az esetek többségében ez inkább támogatást, esetleg újabb 

szempont figyelembe vételét jelentette, hibák miatti beavatkozásra, figyelem felhívásra nem volt 

szükség. 

 

A Közgyűlés elé terjesztett anyagokat az elnökség a törvényi előírások figyelembe vételével és 

ügyrendjének megfelelő szabályszerűséggel vitatta meg, lehetővé téve minden elnökségi tag 

számára a kezdeményező, javaslattevő, a munkamenetben és a véglegesítésben való teljes körű 

részvételt. 

 

2016-ben az EB egy alkalommal ellenőrizte a készpénz-forgalom bonyolítását, illetve a 

könyvelést, mindkét folyamatot rendben találta.  

 

 

A Társaság anyagi helyzetét továbbra is kedvezőtlenül befolyásolta az a szabályozás, miszerint az 

ú. n. Vendéglátási költségek után személyi jövedelemadó- és egészségügyi hozzájárulást kell a 

Kincstár részére befizetni. Ezzel a jövőben is a számolni kell. Szeretnénk aláhúzni, hogy ennek 

elkerülése érdekében nem egy esetben mind az elnökség mind pedig a társaság egyes tagjai - 

nem kevesen - saját költségükön és munkájukkal hozzájárultak a vendéglátások sikeréhez, 

vállalták az előkészítést és a közreműködést. 

 

 Folyamatos a tagnyilvántartás aktualizálása. A tagdíjbevétel valamelyest növekedett is az 

elmúlt évihez képest, de a tervezettet nem éri el, és vannak elmaradások is. Az elmaradt 

tagdíjbefizetések miatt az érintett tagok megkeresése megtörtént. A személyi jövedelemadóból 

megszerezhető egy százalékok összege növekedett. Ebben szerepet játszhatott a FÁK Üzleti Klub 

tagjainak megnyerése a támogatásunkra. Az elsősorban a tagoktól befolyt adományok összege is 

növekedett. 

 

A társaság valamennyi fizetési kötelezettségének rendben eleget tett, elmaradt köztartozása 

nincs.  

 

2016-ban végre sikerül pontot tenni a Cégbírósági bejegyzési folyamat végére, amelynek 

alakulását az EB folyamatosan figyelemmel kísérte. A törvényes működéshez lényeges, hogy a 

kérdés megoldódott, de mint köztudott, nem a Társaságon múlt, hiszen mindent megtett, hogy a 

folyamatosan változó Bírósági igényeket kielégítse. 
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Mint a Beszámolóban szerepelt, az elmúlt év kiemelkedő eseménye volt a 70. jubileum 

megünneplése. A méltóképpen, előre eltervezett ünnepség-sorozat lezárása volt 2016-ban. Ennek 

finanszírozása, elszámolása - amit magunk is követtünk - a könyvelőnk szerint is rendben levő.  

 

A Társaság honlapja működik, de felhívjuk a figyelmet, célszerű a hírek, információk gyorsabb 

felvitele is a honlapra, ebbe az irányba az Elnökség már tett lépéseket. Továbbra is biztatjuk a 

tagságot a honlap használatára, információk közlésére. Ugyanezt javasoljuk a Szent-Györgyi 

Albert Alapítványnak is, mivel nincs saját felületük. E mellett a honlapot célszerű folyamatosan 

fejleszteni, ha van felhasználói észrevétel, azokat is hasznosítani kell.  

 

A Társaság pénzügyi helyzetére tekintettel az EB továbbra is javasolja a takarékos gazdálkodást, 

a külső források bevonásának további keresését, és ehhez kéri és várja a tagok javaslatait is. 

  

Kifejezetten hasznos és eredményes a FÁK Üzleti Klubbal kialakult együttműködés. Erre 

alapozva támogatjuk más szervezetekkel is együttműködés megszervezését.   Ez a pozitív 

tapasztalat indokolná, hogy mind az Elnökség, mind pedig a Tagság keresse más szervezetekkel 

is az együttműködés kialakításának lehetőségét.  

 

2016. végén megújult az EB, két új tag választása történt meg. Köszönettel tartozunk két korábbi 

tagunknak, Sándor Angélának, és Hopkó Tatjánának, akik hosszabb ideig végezték e társadalmi 

munkát, de sajnos továbbra már nem tudták ezt vállalni. Az új összetételű EB összecsiszolódásán 

lassan túl vagyunk, így megfelelően tudjuk folytatni a munkát. 

 

Összegezve az elmúlt év értékelését, miután a könyvelői záradék szerint törvénytelenség, 

szabálytalanság nem volt megállapítható a gazdálkodási folyamatokban, és ilyen információ 

az EB tudomására sem jutott, a beszámolót és a Közgyűlés elé terjesztett további anyagokat 

elfogadásra, az elmúlt évi költségvetés lezárására a felmentvény magadását javasoljuk. 

 

 

 

Budapest, 2017. március 10. 

 

Ellenőrző Bizottság 

 

 

 

*** 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…./2017. (III. 25.) KGY határozat 

 

az Ellenőrző Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

 

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében 

eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2016. évi beszámolóját. 


