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B E S Z Á M O L Ó 

a MÁVAG HE. FELÜGYELŐ BIZOTTSG 2015. évben végzett munkájáról 

 

A MÁVAG HE. Alapszabálya – régi – szerint, a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés felhatalmazása 

alapján és érdekében ellenőrzi: 

- az Egyesület törvényes működését, az Alapszabály és a különböző szabályzatok, előírások 

megtartását; 

- a vezetőség döntéseinek végrehajtását; 

- az egyesület vagyonával kapcsolatos intézkedését; 

- a költségvetés végrehajtását, szabályszerűségét és célszerűségét. 

Az anyag a Felügyelő Bizottság munkájáról számol be, a megválasztás óta eltelt egy évről 

nagyvonalakban. 

A MÁVAG HE. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2015. évben végzett munkája: 

A 2015. évi Tisztújító Közgyűlést követően megtartotta alakuló ülését és elfogadta a 2015. évi 

munkatervet, amely tervezett munkaterv volt, mivel a Fővárosi Törvényszék az ülés időpontjáig nem 

fogadta el a beadott Alapszabályt, illetve a nyilvántartásba vételi kérelmet. 

A nem végleges munkatervben szereplő két Felügyelő Bizottsági Ülés megtartásra került, amelyről az 

elkészült jegyzőkönyvet, és a vizsgálati jelentéseket megküldtük a MÁVAG HE. elnökének, 

tájékoztatás, illetve intézkedés céljából. 

A Felügyelő Bizottság 2015. évben a következő fontosabb ellenőrzéseket végezte, az éves 

munkaterv alapján: 

- a MÁVAG HE. 2014. évi könyvelő által összeállított „Könyvelési Naplók” teljes áttekintése; 

- a MÁVAG HE. Dömsödi Egyesületi székhelyén vezetett bizonylatok áttekintése két 

alkalommal; 

- az egyesületi vagyon alakulása; 

- az egyesület pénzügyi helyzetének változása; 

- a pénzügyi folyamatok szabályossága; 

- a vezetőség határozatainak végrehajtása. 

A MÁVAG HE. Felügyelő Bizottság 2015. évben a munkatervében szereplő ellenőrzéseket egy 

kivétellel elvégezte. Az ellenőrzésekben a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vett, egy – egy 

témát általában ketten dolgoztak ki. 

A MÁVAG HE. Felügyelő Bizottság munkáját hátráltatta, hogy az Egyesület új Alapszabályát és 

nyilvántartásba vételét a Fővárosi Törvényszék 2015.október 14-én elutasította, így MÁVAG HE -nek 

nincs érvényes ALAPSSZABÁLYA. 

A Közgyűléstől kapott megbízást a legjobb tudásunk szerint igyekeztünk teljesíteni, a tagság részéről 

írásbeli bejelentést nem kaptunk, a szóbeli felvetésekre a vezetőséggel együtt kialakított véleményt 

válaszoltuk. 
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