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ELŐTERJESZTÉS 
 

az Ellenőrző Bizottság beszámolójáról 
 
 
 

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 2013. évi beszámolóját az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
 
Budapest, 2014. március 19. 
 

 
Ellenőrző Bizottság 
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Az Ellenőrző Bizottság /EB/ beszámolója 

 a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság 2014. április 29-i Közgyűlése számára  
 
 

Az Ellenőrző Bizottság a vizsgált, 2013-as gazdasági évben, az időközben lezajlott tisztújító 
választások miatt, több összetételben dolgozott. A jelenlegi beszámolót már az elmúlt év 
végén megválasztott EB készítette. Ebben a munkában azonban támaszkodtunk az átvett EB 
anyagokra, a korábbi és újonnan megválasztott EB elnökök között lezajlott információ-cserére 
is. 
 
A megelőző EB az év során többször, az újonnan választott Bizottság eddig egy alkalommal, 
a közgyűlés elé terjesztett anyagok kötelező jóváhagyása céljából tartott ülést. Az újonnan 
megválasztott EB külön nem tervezett vizsgálatot. Munka-módszerben a személyes 
elbeszélgetést, tájékoztatást választottuk. Az EB tagjai a Társaság programjain is 
rendszeresen részt vettek, ahol informális EB-ülést is tartottak. Ilyen alkalmakkor az EB 
elnöke beszámolt az időközbeni eseményekről, elnökségi ülésekről. 
 
Az alapszabálynak, illetve az eddigi gyakorlatnak megfelelően, az EB elnöke minden 
elnökségi ülésre – tanácskozási joggal – meghívást kap, amelynek eleget is tett. Ennek 
megfelelően, a munka valamennyi fázisában lehetősége volt a nem formális, folyamatos 
ellenőrzésre, az Elnökség tevékenységének figyelemmel kisérésre. 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 szempontot jelentett, 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, javaslat-tevő, a munkamenetben és a véglegesítésben 
való teljes körű részvételt. 
 
2013-ban, az EB három alkalommal ellenőrizte a készpénz-forgalom bonyolítását, illetve a 
könyvelést; mindkét folyamatot rendben találta.  
 
A gazdálkodást illetően külön kiemeljük , hogy ebben a működési évben sikerült külső 
szponzortól támogatást kapni. Figyelemre méltónak tartjuk azt is, hogy az egyes tagoknak a 
tagdíj összegén felüli befizetéseit adományként kezeli, könyveli el a Társaság, és ily módon – 
ha és amennyiben más feltételeknek is megfelel – a vonatkozó törvény szerint, azonos értékű 
állami támogatást igényelhet. Ezzel, ha lehet, élni kell. 
 
A Társaság anyagi helyzetét kedvezőtlenül befolyásolta egy szintén új szabályozás, miszerint 
az u.n. vendéglátási költségek után személyi jövedelemadó- és egészségügyi hozzájárulást 
kellett a Kincstár részére befizetni. Ezzel a jövőben is a számolni kell. Szeretnénk aláhúzni, 
hogy ennek elkerülése érderekében nem egy esetben az elnökség egyes tagjai vállaltak át 
költségeket, a tagság pedig hozzá járulásaikkal tehermentesítették a Társaságot.  
 
Fontos momentum, hogy folytatódott a tagnyilvántartás felülvizsgálata, ennek is 
köszönhetően növekedett a tagdíj bevétel, és csökkent a rendezetlen „tagsági” viszonnyal 
rendelkezők száma. Ugyancsak növelte a bevételt az új – többségében fiatal – tagok belépése, 
az 1%-os szja átutalások összege is. 
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A társaságnak elmaradt köztartozása, tartozása nincs, valamennyi fizetési kötelezettségének 
rendben eleget tett. 
 
Külön kiemeljük, hogy megújult a Társaság honlapja, ami elősegíti a tagsággal és a külső 
érdeklődőkkel való kommunikációt és információ cserét, segíti a gyorsabb és hatékony 
tájékoztatást. A honlapot célszerű folyamatosan fejleszteni, ha van felhasználói észrevétel, 
azokat hasznosítani kell. Biztatjuk a tagságot a honlap használatára, információk közlésére. 
 
Az Elnökség foglalkozott a meglévő pénzeszközök lekötésének lehetőségével, és az EB által 
is ellenőrzött széles körből begyűjtött információk alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 
jelenlegi körülmények között nincs megfelelő, rugalmas, elfogadható konstrukció, ami 
jelentős kamatot hozna. A kérdés azonban továbbra is napirenden van, ennek lehetőségét 
keressük. 
 
A Társaság pénzügyi helyzetére tekintettel az EB továbbra is javasolja a takarékos 
gazdálkodást, a külső források bevonásának további keresését, és ehhez várjuk a tagok 
javaslatait is. 
 
Az EB egyetértett azzal, hogy az új , 2014. március 15.-től hatályos Polgári Törvénykönyv 
/PTK/  életbe léptetése után történjen meg, a legutóbbi Közgyűlésen elhatározott szabályozás 
áttekintése. Ennek célja a döntés előkészítés-, elfogadás folyamatának egyszerűbbé tétele. 
Ehhez kérjük a Közgyűlés egyetértő támogatását.  
 
Mint ismeretes a Társaság az Orosz Világ Alapítványhoz pályázatot adott be támogatás 
elnyerése céljából. A pályázatot egyelőre nem utasították el, de ez ügyben még pozitív döntés 
sem történt. 
 
Az előző EB javasolta az elnökségnek a rugalmasabb számlahozzáférés kialakítását.  Ehhez 
jelenleg az Alapszabály szerint az elnök és a főtitkár együttes aláírása szükséges.  Ezt a 
kérdést a megváltozott jogi környezet (az új PTK előírásaira gondolunk), illetve a gyakorlati 
tapasztalatok alapján az új szabályozás során célszerű újragondolni . 
 
 
Összegezve az elmúlt év értékelését, miután a könyvelői záradék szerint a könyvvizsgáló 
törvénytelenséget, szabálytalanságot nem tárt fel 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, 2014. március 19.                           
 
                                                                                            Ellenőrző Bizottság 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

…./2014. (III. 29.) KGY határozat 
 

az Ellenőrző Bizottság 2013. évi beszámolójának elfogadásáról 
 

 
 

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében 
eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2013. évi beszámolóját. 
 
 

 
 
 
 


