
Felügyelő Bizottsági beszámoló 

 

az MRE 2020 évi Közgyűlése számára 

 

 

A Felügyelő Bizottság a jelenlegi 2020-as Közgyűlésig munkáját az Egyesület érvényben lévő 

alapszabálya szerint végezte. Az alapszabály módosítását 2020. február 23-án a Fővárosi Bíróság 

befogadta, az Egyesület honlapján azóta elérhető. A koronavírus 1. és 2. hulláma az egyesületi 

munkában is nehézséget okozott, melyet hatékony szervezéssel, igen sok munkával, online 

technikával sikerült megoldani. Így nemcsak a vezetőségi üléseket, hanem az MRE 2020-as évi 

Kongresszusát is sikerült megtartani. A Szakmai Működési Szabályzat is készen van 80%-ban, 

ennek elfogadása technikai problémák miatt későbbi időpontban várható. 

 

Az elnökségi és vezetőségi tagok megválasztására vonatkozó határozatok is rögzítésre kerültek, 

valamint megtörtént az MRE díjakra, emlékérmekre, díszoklevelekre vonatkozó szabályok 

pontos meghatározása, valamint a díjazott kollégák nevesítése is. Sajnos a díjak átadására csak 

egy későbbi időpontban kerülhet sor.  

 

 A Felügyelő Bizottság rendelkezésére álltak a könyvelési anyagok úgy, mint a főkönyvi kivonat, 

éves beszámoló, vezetőségi-elnökségi jegyzőkönyvek, határozatok könyve. Új könyvelőnkkel, 

Péntek Károlynéval való szeptember elejei találkozás során áttekintettük, összevetettük a 2019-es 

mérleget a 2020. szeptemberi állapottal. A Bizottság elnöke részt vett a vezetőségi üléseken, 

melynek határozatképessége mind a 4 alkalommal biztosított volt, így a folyamatos ellenőrzéssel 

és megfigyeléssel is bizonyított a vezetés szabályszerűsége. A vezetőségi jegyzőkönyvek mellett 

a határozatok könyve is pontosan dokumentált, a tagságot érintő részek megosztással 

hozzáférhetővé válnak. Ebben a ciklusban meghozott határozatok jól áttekinthetők: miről és 

hogyan, milyen arányban szavazott a vezetőség, mi került elfogadásra. 

  

A Felügyelő Bizottság, az Egyesület szervezeti működését, pénzügyi gazdálkodását, pénzügyi és 

számviteli rendre vonatkozó szabályok betartását folyamatosan ellenőrizte. A Felügyelő 

Bizottsághoz, az elmúlt évben sem érkezett bejelentés a tagság részéről az elnöki-vezetőségi 

határozatokra, a szervezet működésére és a szabályzatok betartására vonatkozóan. Az 

adminisztratív feladatok ellenőrzése során ez évben is szúrópróbaszerűen végzett vizsgálattal 

vetettük össze a nyilvántartásban szereplő összegeket a megfelelő bizonylatokkal. Az Egyesület 

vagyona 2 pénzintézetben került elhelyezésre, 94 és 30 millió Ft állampapír formájában, valamint 

10 millió Ft pénzeszköz meghagyásával, biztonsági okokból. 

  

Összességében megállapítható, hogy az Egyesület és vezető szervei úgy az érvényes 

jogszabályok, mint az MRE alapszabályának megfelelően végzik tevékenységüket. Tisztelettel 

kérem a Közgyűlést, a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadására. 
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