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3.NAPIRENDI PONT 
 

MAGYAROROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS 

BARÁTI TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ 

BIZOTTSÁG 

 

  ELŐTERJESZTÉS 

a Közgyűlésnek 

az Ellenőrző Bizottság 2020. 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 2020. évi beszámolóját az előterjesztés tartalmazza. 
 

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Budapest, 2021. március 

Tamás István s.k. 

az Ellenőrző Bizottság elnöke 
 

*** 

Az Ellenőrző Bizottság /EB/ beszámolója, a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság 

2018. április 14-i Közgyűlése számára  

Az Ellenőrző Bizottság (továbbiakban EB) a törvénynek megfelelően lehetősége volt a Közgyűlés elé 

kerülő anyagok megismerésére, véleményezésére.   Az EB nem tervezett, mivel ilyen igény, de 

lehetőség sem merült fel, ezért nem folytatott semmilyen külön vizsgálatot.  

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 kísérésre. Szükség szerint tájékoztatást kértünk, egyeztettük és 

támogattuk azt a munka- 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. Az érdeklődők tájékoztatása a honlap 

segítségével továbbra is zökkenő mentes. 

Egyetértettünk az év során bevezetett on-line tanácskozás bevezetésével. Ennek során a működési 

elvek nem sérültek. 

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, javaslat-tevő, a munkamenetben és a véglegesítésben való teljes körű részvételt. 

2020-ben az EB egy alkalommal volt lehetősége ellenőrizni a készpénz-forgalom bonyolítását, 

illetve a könyvelést, mindkét folyamatot rendben találta.  
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A Társaság anyagi helyzetét – bár kedvezően, mégis sajnos-, befolyásolta, hogy a korlátozások miatt 

rendezvényt nem nagyon lehetett tartani.  

A Társaság az elmúlt évtől folyamatosan igényel pályázati forrásokat is. Az anyagok előkészítésében 

a Társaság könyvelője komoly segítségre van. Meg kell említeni, hogy a pályázatokon való részvétel 

csakis azért lehetséges, mert a Társaság közhasznú besorolású. 

Folyamatos a tagnyilvántartás aktualizálása. A tagdíjak befizetése – a járványügyi korlátozások 

miatt is-, elmaradt a tervezettől.  Az elmaradt tagdíj befizetések miatt az érintett tagok megkeresése 

megtörtént.    

A társaság valamennyi fizetési kötelezettségének rendben eleget tett, elmaradt köztartozása nincs.  

A Társaság honlapja működik, támogatjuk a hírek, információk gyors felvitelét a honlapra, ebbe az 

irányba az Elnökség tett lépéseket. Továbbra is Biztatjuk a tagságot a honlap használatára, 

információk közlésére, különösen most, a korlátozások időszakában. Ismételten ezt javasoljuk a 

Szentgyörgyi 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 üdvözli, és továbbra is javasolja a takarékos 

gazdálkodást, a külső források bevonásának további keresését, pályázatokon való részvételt, és 

ehhez kéri és várja a tagok javaslatait is. 

Kifejezetten hasznos és eredményesnek tartjuk a FÁK /ma már Kelet-Európai / üzleti klubbal 

kialakult együttműködés. Alakult ez a Tolsztoj társasággal is, bár a korlátozások ezeket is 

befolyásolták. Ennek ellenére továbbra is szorgalmazzuk és támogatjuk másszervezetekkel is 

együttműködés megszervezését.  Ez a pozitív tapasztalat indokolja, hogy mind az Elnökség, mind 

pedig a Tagság keresse más szervezetekkel is az együttműködés kialakításának lehetőségét. 

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

gazdálkodási folyamatokban szabálytalanság sem volt megállapítható, és ilyen információ az EB 

tudomására sem jutott, a beszámolót, és a Közgyűlés elé terjesztett további anyagokat – amelyek 

közgyűlési előterjesztésével egyetértettünk - elfogadásra, az elmúlt évi költségvetés lezárására a 

felmentvény magadását javasoljuk. 

A munkát a ciklussal befejező EB tagoknak köszönet, hogy annak idején vállalták a munkát, 

segítették a törvényes működés fenntartását. 

 

Budapest, 2021. március 2. 

Ellenőrző Bizottság 

*** 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

5/2021. (IV. 14.) KGY határozat 

 

az Ellenőrző Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

 

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

eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2017. évi beszámolóját. 


