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Ellenőrző Testületi beszámoló 2011

Január
Az Ellenőrző Testület (továbbiakban ET) felhívta az elnökség figyelmét, hogy tegyen garanciális
lépéseket a 2010. évi Közgyűlés szabálytalanságainak jövőbeni elkerülése céljából.
Február
Február 7-én az iroda vezetője visszajelzést kért az ET részéről az ET „lementett informatikai
dokumentációinak” hollétével kapcsolatban. Az ET elnöke tájékoztatott az Egyesület nyilvános szerverén
(amnesty.hu) található adatokról
Február 12-én az ET elnöke jelezte az ET és az Elnökség felé, hogy az Egyesület nyilvános szervere és
az azon a korábbi években az Egyesület szervei által közzétett összes hivatalos dokumentum nem
található addigi helyén.
Február 16-án az ET pénzügyi ellenőrzést tartott.
Március
Március 31-én az iroda megküldte az ET-nek éves jelentését és jelezte, hogy a 2011-es működési tervet
és költségvetést, április 1-re megküldi.
Április
Április 4-én az ET elnöke az ET adminisztratív kezelésében lévő új holnapján közzétette a 2010. évi
jelentéstervezetét.
Április 18-án az Iroda vezetője az ET véleményét kérte abban, hogy mi legyen a jövőben az Egyesület
azon tagjaival, akik még a régi Alapszabály feltételei szerint szerezték meg a tagságukat az
Egyesületben. Az ET tagjai kifejtették előzetes véleményüket, és egyben az egyesület megbízott
igazgatója jelezte, hogy az Iroda is támogatja az Adatkezelési Bizottság összehívását.
Április 28-ra az ET elnöke ET ülést hívott össze és ennek kapcsán érdeklődött az Egyesület Elnökségnél
az éves Közgyűlés időpontjáról.
Május
Május 3-án az ET tagjai egyeztettek arról, hogy az ET bekéri az Egyesület informatikájáért felelős 3
személy (adatbázis, nyílt web, irodai rendszergazda) szerződését adatfeldolgozási kérdések vizsgálata
szempontjából, valamint az összes elektronikus adat adminisztratív hozzáférését, hogy a Közgyűlés előtt
ellenőrizni lehessen az elektronikus tagnyilvántartást.
Május 5-én az Elnökség egyik tagja tájékoztatta az Egyesületet, hogy lemond elnökségi tagságáról.
Május 30-ra az ET tagjai ülést terveztek és ennek kapcsán az ET elnöke felvetette az irodának az
Elektronikus adatkezelési ellenőrzés megtartását. Az Egyesület megbízott igazgatója az ellenőrzéshez
azt a megjegyzést fűzte, hogy az ET nevezze meg az Elektronikus adatkezelési ellenőrzés pontos
részleteit, melyet az ET elnöke az alábbiban pontosított: „Az Egyesület valamennyi számítástechnikai
rendszerének teljes áttekintését, például a felhasznált szoftvereket, protokollokat”
Július és Augusztus
Az ET elvégezte a negyedéves pénzügyi ellenőrzést.

Szeptember
Szeptember 13-án az egyik elnökségi tag javasolta, hogy az ET vizsgálja meg, hogy az ET elnöke
megsértette-e az Alapszabályt azzal, hogy a Bíróságon megtámadta a 2010. májusi Közgyűlés
Költségvetésről szóló határozatot.
November
November 20-án egyeztetés indult a tagnyilvántartás rendezésének közös folytatásáról, mely november
28-án egy tagnyilvántartási megbeszéléssel indult. A megbeszélésen az ET is képviseltette magát. A
folyamat 2012 során is tart.
December
December 12-én az ET egyeztetett, hogy a tagnyilvántartási megbeszélés jegyzőkönyvének tartalmát,
illetve általában a folyamat követését az ET mielőbb napirendre veszi. Az ET-nek Alapszabály szerint
még 1 ülést kellett volna tartania decemberben, de erre nem került sor. A következő ülését már csak a
2012. naptári évben tudta megtartani.

