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Magyar Kriminológiai Társaság
Ellenőrző Bizottsága

Beszámoló
Társaságunk 1983-ban alakult, s 2009. tavasza óta alakszerűen is közhasznú, bár
tevékenységének és törekvéseinek ismerői számára közhasznú volta korábban
sem volt kétséges. A „közhasznúság” elismerése tehát nem a Társaság
tevékenységén, hanem azon múlt, hogy e tevékenység tartalmának intézményes
megítélésére korábban nem volt megfelelő forma.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai az Igazgatótanács ülésein rendszeresen személyes
részt vesznek, így ez a beszámoló nem csupán a dokumentumokon, hanem
személyes tapasztalatokon is alapul.
Elmondható – és így ki is jelentjük – hogy a Társaság hagyományaihoz illően az
elmúlt évben is törvényesen és alapszabályszerűen működött.
Ebben oroszlánrésze van az Igazgatótanácsnak, amely valójában a szervezet
motorja.
Az Igazgatótanács – az alapszabálynak megfelelően – rendszeresen megtartotta
üléseit, s azon a tagok többsége részt is vett. Munkáját határozatképtelenség sem
hátráltatta. Tanúsíthatjuk, hogy a munkaprogramot körültekintően, nagy gonddal
– nem egyszer élénk viták eredményeként – alakítja ki. Aki netán nem volt jelen
a tudományos rendezvényeken, a beszámolóban olvasható felsorolásból pusztán
a címek alapján is meggyőződhet arról, hogy valóban az eredeti célkitűzésnek
megfelelő témaválasztás a jellemző, aki pedig jelen is volt, tapasztalhatta, hogy
a témák feldolgozása mind az előadók, mind az aktív részvevők felszólalásaiban
színvonalas.
Az ügyvitel is előírásszerű, s a nemrég előkészített pénzkezelési szabályzat is
gondos és szakszerű munkára vall.
A pénzügyi bizonylatok tételes vizsgálata alapján ítélve a takarékos
gazdálkodás, amely már vérünkké vált, a – már megszokottnak tekinthető –
szűkös viszonyok között is mind alakilag, mind tartalmilag megfelelő;
társaságunk anyagi helyzete nem rejt magában szokatlan kockázatokat.
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A taglétszám a szokott határok között ingadozik, s a tagdíjfizetési fegyelem is.
Az a rendszabály, hogy a közgyűlésen csak az szavazhat, akinek nincs
tagdíjhátraléka, megítélésünk szerint bevált és a jövőben is alkalmazandó.
Az Ellenőrző Bizottság arra nem látott az év során okot, hogy rendkívüli
közgyűlés összehívását kezdeményezze.
Az Igazgatótanács beszámolója hű képet ad a Társaság elmúlt évi működéséről,
s annak elfogadását javasoljuk.
Budapest, 2011. május hó 27. napján.
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