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Jelen varurak:
Gál ]erró, a Felügvelőbizottság ell1ökc.
Lars-Gunnar Larsson, a Felügl,eliíbizottság tagja (Skr,lre közvctítéssel)
Voigt Vilnros, a Feltigyelőbizottság taBia

Monok istvárr, a Nemzetkijzi Magvarságttrclclmárrvi Tár,saság társelrröke
Visoczki Istváruré, a Nenrzetközi N'Iagvar ságtutlorrránvi Társirsii5; gaztlasiigi nt:gbízottja

A Közgvúlés elóti a 2011-2015, évek gaztlálktlllásáról kell szánrot aclIri. A Feltigvelót-rizottság
áttekhtette Visoczki Istvrinné girzclastigi rrregbízott által készíter!, s a Feli.igvelőbizottság
tagjairrak előzetesen etntrilbetr kikiildött következó an)lagokat:

1, Eves beszárnoló 2015
2, Bc,vételek 2011-2015
3- Kiaclások 20] 1-20]5
4. Költségvetési terv 20l6

Visoczki ]stvárrrré gazclasági nregbízott a Feliigr.elóL. izottság,llak beszánrolt az elnrírlt 5 ér,

gazclálkoclásáról, berrrr.r!atta a mér,le8 bevételi és kiatlási olllalát. A Feliigvelőbizottság
Iészletes tá'ékoztatást kapott az egyes tételekíől, s szúrópróbaszerúen megtekirrtette a

számlákat is.

A bizorrvlati fegrrelr:ret és a kiirrvl,elcjst a IrelügvclőIrizclttság lelrr"ibcn 1cjrltlrrek találta, a

felvetett kérclésekre a gazr-lasági vezelti trregt,tt,ttgta tti rrróeiotr választ aelott. A
Felügyelőbizottság nregállapította, I1ogv a TáIsaság tisztségviselői fegyclmezetteIr, }]ontosan,
az időkiizl-prr töL,lt.ször is r-rrcgvailtozott elóír;isokrrirk tlrr_,gfelcl(ítrr gazllálkoll !ak, \.alallint a

Magyar Tuclományos Akadénria évi t,elrtlszeles 4,5 millitls támogatását a titkárság a Nemzeti
I(ultulális Alaphoz, ill. a Nerrrzeti Együttrnírköclési AIaphoz belryújtott pályázataival
igvekezett kiegészíterri, ígv biztosítva a nrúköclést, a kolozsr,ári korrgresszttsi kötetek, a

Hungariarr Stur.lies és a [,1,p1[-r15 nregjtlentetését, valanrirrt a r-,loktoranclusz korríercnciák
nregretrtlezésé[.

A Nenrzetközi MagyalsághrcloItlárrvi 'I'áfs"lsii8 öt évóllek 1rérrziigvi ós gazclálkoLlási ]rc]vzctét
összegezve, rr-regállapítlrató, 1rogv a Magvar Tuc{onárrl,tls Akar.lénria tátrrogatásának rnórtéke
arra késztette a ritkáI5ágot, hogy minrlerr lelretséges rnóllon páIyázan lelretőségeket keresserr.

A Felügyelóbizottság a'l'ársasá8 gazclálkoeiását a leiretőségeklrez képcst rrreglelclőlrek találja,

és javasolja a Közgvűrlésrrek, lrllg1, ar 20l5. ér,i [,cszát-trtllót, a 2()l6. évi kiiltségvl.tclst, r'alarnirrl,

a Feltigyelőbizottság jeIerrtését szíveskod jék ellogtrc,lrrr,
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