Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
a 2014. évről.

A Társaság az elmúlt évben is törvényesen, az Alapszabálynak megfelelően és eredményesen
tevékenykedett. Az Igazgatótanács beszámolójában ez híven tükröződik.
A munka a már hosszabb ideje kialakult gyakorlat szerint folyt.
Az Igazgatótanács a követelményszerű időközökben megtartotta üléseit. Ezeken az Ellenőrző
Bizottság tagjai többnyire valamennyien részt is vettek, s így személyes és közvetlen
tapasztalat alapján jelenthetjük, hogy az Elnökség gondosan, körültekintően készítette őket
elő, és már hagyományszerűnek mondható, hogy kidolgozott döntési alternatívákat tárt a
testület elé. Így az Igazgató Tanács megbeszélései gördülékenyek, vitái összefogottak
lehettek, s ezek alapján születtek a döntések.
A központi költségvetési támogatás trendje – mint évek óta már megszokhattuk –
kedvezőtlen, s a tagdíjbevételek alakulása sem tekinthető példaszerűnek. Sajnálatos, hogy a
tagság mintegy 40 %-a a tagdíjfizetési fegyelemnek a beszámolóban említett 2014. évi „enyhe
javulása” ellenére sem fizet tagdíjat. E téren az Igazgató Tanács erőfeszítéseinek alig érezhető
a hatása. Mégsem tekinthető kizártnak, hogy ha az idén – 2014-hez hasonlóan – megint
többen fizetik meg a tagdíjat, mint az előző évben, elérhető lesz a három évvel korábbi
eredmény (62,1 % fizető tagság) is. A Társaság anyagi helyzetének alakulása szempontjából
sikeres 2013. év azonban – figyelembe véve a megfontolt és takarékos gazdálkodást – a
bevételeket nem jelentéktelen mértékben túllépő múlt évi kiadások ellenére is megbízható
fedezetet nyújt a jövőt illetően.
A szakmai és tudományos tevékenység, a rendezvények és kiadványok magas színvonala már
megszokottnak mondható, s ez 2014-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.
A Társaság működése változatlanul szervezett és áttekinthető.
Ebben nagy szerepe van a főtitkár áldozatkészségének, fáradhatatlanságának és
pragmatizmusának, de fontos tényező mind a titkárok fegyelmezett, lelkiismeretes és
szorgalmas munkája, mind pedig az Elnökség már kiforrottnak mondható működése is. Ezek
fontos feltételei az Igazgató Tanács zökkenőmentes tevékenységének.
A szekciók és területi szervezeti egységek állapotáról alkotott – összességében kedvezőnek
mondható – képnek árnyoldala az, hogy a regionális szekciók eddig nem tudtak tartósan
gyökeret verni. Létezésük formális deklarálása aligha más, mint bizonyíték arra, hogy a
feléledésükbe vetett reménység még él.

Az Ellenőrző Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte és időről-időre ellenőrizte a
Társaság ügyvitelét és ügykezelését, valamint a Pénzkezelési Szabályzat érvényesülését.
Minden jel – így a közhasznúsági jelentés is – arra mutat, hogy az új könyvelő bevált és kettős
könyvelésre való áttérés sikeres volt.
A Társaság működésével kapcsolatos iratanyag kezelése mintaszerű. Az Iratkezelési
Szabályzat múlt évi korrekciója – amely lényegében a korábban kialakult gyakorlatot
szentesítette – a napi munkában quasi „írott jog”-ként érvényesül.
Az Ellenőrző Bizottság rendkívüli közgyűlés kezdeményezésére az elmúlt év során sem látott
okot.
A Társaság működéséről és vezető szerveinek munkájáról az Igazgatótanács beszámolója hű
képet ad – ezért az Ellenőrző Bizottság javasolja annak elfogadását.
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