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A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Felügyelő Bizottsága a Közgyűlés részére   az alábbi 

jelentést készítette el. 

1.) Az éves beszámoló ellenőrzése 

2.) A működéshez szükséges szabályzatok felülvizsgálata, javaslatok elkészítése 

3.) A Főkönyvi kivonat ellenőrzése 

         4.) Ügyviteli folyamatok évközi szúrópróba szerű ellenőrzése. 

 

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Felügyelő Bizottsága három tagból állt. A bizottság 

megalakulása óta figyelemmel kíséri a Szövetség, ezen belül az Elnökség munkáját. Az Elnökségi 

üléseken a FEB. részvételi aránya  meghaladta a 99%-ot. 

 

 Az MDLSZ új vezetősége a kezdeti nehézségeket és az ilyenkor előforduló apróbb zökkenőket 

gyorsan és hatékonyan az elvárható időn belül kijavította, korrigálta.  

Megállapításra került, hogy az elnökség jogi és gazdasági téren kellően felkészült és a döntésekben 

szakmailag megalapozott határozatokat hozott. 

A Szövetség 2013-as mérlege és eredmény kimutatása, valamint az éves beszámolója valósághű 

képet ad a gazdálkodásról és tükrözi a pénzügyi és számviteli helyzetet. A beszámolók a 

törvényességi előírásoknak megfelelően készültek el. 

A FEB. ellenőrizte a Szövetségre vonatkozó szabályzatokat és az esetleges változtatásokat 

véleményezte. A mai jogszabályi környezet gyors változásai azonban megkövetelik a Szövetség 

szabályzatainak naprakészségét, így a Vezetőség és az MDLSZ jogi képviselőjének a jövőben 

szorosabb kapcsolatot kell kialakítania. 

A Felügyelő Bizottság felhívta az Elnökség figyelmét, hogy az üléseken elfogadott határozatokról 

külön nyilvántartást kell vezetni (Határozatok könyve), melyben szerepeltetni kell a határozatok 

számát, keltét, megnevezését és a végrehajtásra vonatkozó adatokat, feladatokat, felelősök 

megnevezését. 



A FEB. 2013. első negyedévében a Közgyűlésen kérdésként felvetődött szövetségi 

telefonhasználatot megvizsgálta és nem tapasztalt kirívó szabálytalanságot. Azonban az erről 

készült jegyzőkönyv a mai napig nem került megjelentetésre. Tanulságként megjegyezzük, hogy a 

Szövetség munkájának kommunikációját a tagság felé gyorsítani szükséges. Ezzel megelőzhető a 

különféle fórumokon megjelenő, nem kellően megalapozott pejoratív vélemények terjedése. 

                   

                  A Felügyelő Bizottság 2013-as működési nehézségei miatt a 2014-es      

                  Közgyűlésen a bizottság teljes újraválasztása szükséges. 

 

                  A fentiekben megfogalmazottak alapján a Felügyelő Bizottság az MDLSZ hivatalos  

                  honlapján közzétett jelentéseket és beszámolókat elfogadja és javasolja a Szövetség  

                  Közgyűlésének elfogadásra.  
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         Nagy Károly                                                                Gyenes András  

Felügyelő Bizottság Elnöke.                                            Felügyelő Bizottsági Tag. 

                   

                   

 

 

 

 

 

    

 


