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Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 2022 évi munkájáról 

Rövid összefoglaló 

A 2022-es évben is részt vettünk az Intéző Bizottság ülésein (online ülések, Zoom). Az év közepétől kezdve 

(2022. június) az EB elnök részt vesz az Elnökség kétheti ülésein is, megfigyelőként. 

A tavaszi közgyűlési határozat értelmében foglalkoztunk a Külügyi vezető kérdésével, az el nem fogadott 

beszámoló kapcsán. Ezzel kapcsolatos javaslatainkat továbbítottuk az Elnökség felé. 

Az ingatlanhasznosítások kérdése kapcsán (szintén közgyűlési határozat) nem kaptunk még felkérést az IB-

től. 

A 2021 évi vezetőképző táborok költséghatékonyságának vizsgálata (szintén közgyűlési határozat) elkészült, 

erről a Közgyűlés folyamán számolunk be. 

A 2022-es évben Fegyelmi Bizottság megalakítására szerencsére nem volt szükség. 

Az SZMCS gazdasági ellenőrzését a 2023. márciusi Közgyűlés előtt hajtjuk végre. A Közgyűlésig erről elkészül 

a jegyzőkönyv, melyet megküldünk a tagságnak. 

Elért eredmények 

EB saját ülései 

Az EB a 2022-es évben négyszer ülésezett (április 7, május 23, augusztus 22 és szeptember 5). Igyekszünk 

a formális ülések számát a minimumon tartani (több EB tag más testületekben is tevékenykedik) és az 

operatív munkát online, FB messenger csoportokban kommunikálva koordinálni. 

IB ülések 

Az IB ülésekre majdnem minden esetben be tudtunk kapcsolódni. Az üléseken több esetben az EB elnök 

helyett valamelyik EB tag vett részt. Ezáltal többen képet kaphattak az ott folyó munkáról, valamint annak az 

IB előtt álló kihívásokról. Természetesen ezek között volt olyan is, amikor az EB elnök nem ért rá és ezért 

kellett helyettesíteni őt egy EB tagnak. 

Szövetségi ingatlanok kezelésének stratégiája 

(2022.03.05, 30. sz. határozat): A XXX. Szövetségi Közgyűlés felszólítja az Intéző Bizottságot, hogy 

a Mozgalmi Elnökség és az Ellenőrző Bizottság kikért álláspontjának beépítésével dolgozza ki a 

Szövetség ingatlanok kezelésére vonatkozó rövid-, közép- és hosszútávú stratégiáját az őszi 

Cserkészvezetői Konferenciáig, majd azokat mutassa be a Konferencia résztvevői számára annak 

érdekében, hogy azok megvalósítása tárgyában a Közgyűlés tavasszal határozni tudjon. 

Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan 2022-ben nem érkezett felénk megkeresés az IB-től, ezért ezzel 

érdemben nem foglalkoztunk. 

Külügyi vezető beszámolója 

(2022.03.05, 31. sz. határozat): A XXX. Szövetségi Közgyűlés felszólítja az Ellenőrző Bizottságot, 

hogy a Közgyűlés által el nem fogadott külügyi vezetői beszámoló kérdését napirendjére tűzze, a 

következmények megállapítása iránt intézkedjen. 

Az EB ezzel kapcsolatosan azt javasolta az Elnöknek, hogy a KV vagy mondjon le, vagy készítse 

el utólagosan a beszámolóját. Mint ismeretes, a KV lemondott és azóta már más külügyi vezetőnk 

van. 

Vezetőképző táborok költséghatékonysága 

(2022.11.19, 8. sz. határozat, új számozás szerint 2022-3/8. sz. határozat): A XXXII. Szövetségi Közgyűlés 

megbízza az Ellenőrző Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Vezetőképző Táborok költséghatékonyságát a 

következő Közgyűlésig.  



Az EB ezt a feladatot 2023-ba átnyúlóan végezte el. Az eredményekről a 2023.03.25-i közgyűlésen 

számolunk be. 

Kihívások 

Az EB saját maga nem küzd kihívásokkal. Az EB egy többtagú testület, minden esetben van olyan EB tag, aki 

az adott feladatot elvégzi, vagy abban részt vállal. 

Megfontolandó azonban, hogy az Alapszabályból kerüljenek ki az olyan fejezetek, amelyek az EB elnököt arra 

kötelezik, hogy részt vegyen az IB, az Elnökség és a Mozgalmi elnökség ülésein. Mivel ezek a testületek 

meglehetősen gyakran üléseznek, átlagban minden hétre esik egy esti, napközbeni online ülésezés, amelyen 

részt kell venni. Nem feltétlenül van erre szükség, illetve nem feltétlenül minden alkalommal. 

Szintén javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy a jövőben fontolja meg, hogy egy-egy, EB-re bízott feladat, elemzés 

(pl. 2021-es VK költséghatékonyság) valóban szükséges-e. Az ilyen jellegű feladatokba fektetett energia 

véleményem szerint nem minden esetben van arányban a kapott eredménnyel. De természetesen a 

Közgyűlés által fontosnak ítélt feladatokat minden esetben el fogjuk végezni. 

Értékelés 

A 2022-es évben a saját magunk által kitűzött és a Közgyűlés által számunkra meghatározott feladatokat 

elvégeztük. EB Elnökként nincs hiányérzetem az általunk végzett tevékenységgel kapcsolatosan. De a végső 

értékelést a munkánkról a Közgyűlés mondja ki. 

Jövőbeni tervek 

A 2023-as naptári évre az alábbi ellenőrzési tervünk van: 

- Szokásos év végi ellenőrzés elvégzése 2024 elején 

- Iskolaügyi minisztérium támogatásának tételes ellenőrzése 

- Csapatok jogalanyisági helyzete, csapat elszámolások ellenőrzése 

- Nagytábor költségeinek ellenőrzése, költségvetés betartásának ellenőrzése 

- Szövetség ingatlanadó befizetések ellenőrzésének befejezése 

Illetve egyéb feladatok, amelyekkel megbíznak minket az év során. 

 

 

Jó munkát, 

 

Bozsaky Tamás 

EB Elnök 

 

Füss, 2022. február 22. 

 

 


