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Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 
 
Társaságunk az elmúlt évben a szigorodó körülmények között is eredményesen 
tevékenykedett, miként ez az Igazgatótanács beszámolójában híven tükröződik. A Társaság 
tevékenység törvényes és az Alapszabálynak megfelelő volt.  
 
A munka a már kialakult gyakorlat szerint folyt. Az Igazgatótanács az alapszabálynak 
megfelelő időközökben megtartotta üléseit. Az üléseket – mint személyesen és közvetlenül 
tapasztaltuk, hiszen többnyire az Ellenőrző Bizottság valamennyi tagja jelen volt – az 
Elnökség gondosan és körültekintően készítette elő, ami azzal járt, hogy rendszerint 
kidolgozott döntési alternatívákat tártak a testület elé. Ez lehetővé tette, hogy a testületi ülésen 
célratörő és összefogott vita folyjék. 
 
A működés anyagi biztonsága nem szenvedett sérelmet, noha a központi költségvetési 
támogatás trendje töretlenül kedvezőtlen, s a tagdíjbevételek alakulása sem tekinthető 
példaszerűnek. A szakmai és tudományos tevékenység, a rendezvények és kiadványok magas 
színvonala már megszokottnak mondható, s ez 2011-ben sem változott. A rendezvények 
látogatottsága is a szokásos sávban alakult; a résztvevők érdeklődése és aktivitása arra mutat, 
hogy a látogatottság mértékére nem az érdeklődésnek van döntő befolyása, hanem a tárgyi 
körülményeknek – főként annak, hogy a tagság fele vidéken lakik. 
 
Nagy feladatot rótt a Társaság vezetésére a civil-szervezetekre vonatkozó új szabályozás; ez 
ugyanis lényegesen szigorított a közhasznúvá minősítés követelmény-rendszerén. 
Voltaképpen ez vezetett az Alapszabály újabb, elkerülhetetlen módosításához. 
 
A főtitkár lenyűgöző hozzáértéssel és pragmatizmussal fogta össze ezt a feladatot. Remélhető, 
hogy nem csak a közhasznúság mércéjéhez való igazodás teljesül majd, hanem egyébként is 
szervezettebbé és áttekinthetőbbé válik a Társaság működése; az Igazgatótanács pl. rendszeres 
képet tud majd alkotni a szekciók és területi szervezeti egységek állapotáról és ténykedéséről. 
 
Az Ellenőrzőbizottság áttekintette a Társaság ügyvitelét és ügykezelését, valamint a 
pénzkezelési szabályzat érvényesülését.  
 
A Társaság működésével kapcsolatos iratanyag kezelése mintaszerű. Ebben oroszlánrésze van 
adminisztrátorunknak. Azt hiszem, nem túlzok, hogy érdemei e téren hervadhatatlanok. 
Hozzá kell tenni azt is, hogy az ügykezelési szabályzat – amelynek szükségességét még 
elődöm e tisztségben, néhai dr. Borsi Zoltán ismerte fel, jóval egyszerűbb dokumentáció 
keletkezését feltételezve keletkezett, s a mai követelményeknek nem is felelne meg. Ha az 
adminisztrátor nem fejlesztette volna alkotó módon tovább a szabályzatot, valószínűleg 
sokkal hosszadalmasabb lenne egy-egy irat hollétét a nyilvántartásokból kideríteni. A 
szabályzattól való eltérés tehát szükséges és üdvös megoldásnak tekinthető, de nem lenne baj, 
ha a már felismert és az igényeket sikeresen kielégítő megoldások belekerülnének a 
szabályzatba is. Így ugyanis el lehetne kerülni, hogy feledésbe merüljenek. 
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A jogszabályváltozások folytán egy bonyolultabb – következésként várhatóan költségesebb – 
számviteli rendszert kell majd üzemeltetnünk. Az felértékeli a nemrég készült pénzkezelési 
szabályzatot is – amely eddig bevált.  
 
Az Ellenőrző Bizottság rendkívüli közgyűlés kezdeményezésére az elmúlt év során okot nem 
látott. A Társaság működéséről és vezető szerveinek munkájáról az Igazgatótanács 
beszámolója hű képet ad – ezért az Ellenőrző Bizottság nevében javaslom annak elfogadását. 
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