2016. évi elnökségi beszámolóról EB. jelentés

A Magyar Kriminológiai Társaság Ellenőrző Bizottságának jelentése a 2016. évi
munkáról szóló elnökségi beszámolóról
A beszámoló híven tükrözi azt, hogy Társaságunk a múlt évben – a már-már megszokottnak
mondható – szigorú körülmények között is eredményesen tevékenykedett. Ehhez az Ellenőrző
Bizottság részéről ehhez kötelességszerűen hozzátesszük: törvényesen és az Alapszabálynak
megfelelően. Nagy feladatot ró a Társaság vezetésére a civil-szervezetek iránti sajátos, és nem
csökkenő kormányzati ellenszenv, de a jelek szerint eddig az akadályokat sikeresen tudtuk
venni. Az Alapszabály újabb módosítása is e folyamat legutóbbi eleme. A főtitkár ebben a
munkában továbbra is oroszlánrészt vállal, hozzáértően, gyakorlatiasan és sikeresen szervezi
az újabb és újabb feladatok megoldását. A Társaság működése mind szervezettebb, és
tevékenysége jól átlátható.
A szakmai munka az elmúlt évben is a már kialakult gyakorlat szerint folyt. Az Elnökség
rendszeresen megtartotta esedékes üléseit melyek többségén bizottságunk általában teljes
létszámban részt vett. Így személyes és közvetlen tapasztalat alapján jelenthetjük, hogy e
tanácskozások gondosan és körültekintően elő voltak készítve, kidolgozott döntési
alternatívák felől lehetett érdemi, célratörő és összefogott vitát folytatni, és ez lehetővé tette
az átgondolt és megalapozott döntéshozatalt.
A taglétszám minden eddiginél kisebbre csökkent; ezt a körülmények, persze,
megmagyarázzák. A tagdíjfizetési fegyelem mintha javult volna. A „kitakarítási” igény
ismeretében nincs mit csodálkozni a pályázataink sorsán – nem meglepő tehát, hogy
Társaságunk bevételei jóval elmaradnak az évtized kezdetéig megszokottól, de egyelőre a
túlélés még nincs közvetlen veszélyben.
A szakmai és tudományos tevékenység, a rendezvények és kiadványok színvonala nem
romlott, és látogatottságuk, valamint a résztvevők érdeklődése és aktivitása változatlan.
Bizottságunk rendszeresen ellenőrzi a Társaság ügyvitelét és ügykezelését, valamint a
pénzkezelési szabályzat érvényesülését. Így közvetlenül szerzett tapasztalatok alapján
jelenthetjük, hogy a Társaság működésével kapcsolatos iratanyag kezelése mintaszerű. Ez –
mint múlt évi jelentésünk is utalt rá – főként az adminisztrációt végző munkatársaink érdeme.
Hozzá kell azonban tenni azt is, hogy a több mint húsz éve életbe léptetett, és usus révén
„önfejlődő”, az aktuális gyakorlati követelményeket szükségmegoldásként kielégítő
iratkezelési szabályzat ajánlott alakszerű korszerűsítését – aminek megtörténtéről az
elnökségi beszámoló hallgat – változatlanul helyénvalónak tartjuk.
A Felügyelő Bizottság rendkívüli közgyűlés kezdeményezésére az elmúlt év során nem látott
okot. A Társaság működéséről és vezető szerveinek munkájáról az Elnökség beszámolója hű
képet ad, ezért az Ellenőrző Bizottság nevében javaslom annak elfogadását.

