
Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség  

A WSF alapító tagja az IPSC Magyar régió igazgatósága az IMSSU tagja és magyarországi képviselete. 

4034 Debrecen Félegyházi tamás u. 15/a fsz 2          Levelezés: Toók László 4034 Debrecen Félegyházi T. u. 
15/a fsz/2

 
 

Fővárosi Bíróság sportági országos szakszövetségi nyilvántartási száma: 56 
Adóigazgatási száma: 18167883-1-09 

Bankszámla száma: OTP 11714006 20397173 

 

 

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
 

 

Felügyelő Bizottság beszámolója 

az MDLSZ 2015. évi tevékenységéről 
 

 

 

 

 

 

 
Készítette: 

MDLSZ  Felügyelő Bizottság - Gyenes András Péter FB Elnöke 

2016. március hó 16 nap 
 

 

 

 



Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség  

A WSF alapító tagja az IPSC Magyar régió igazgatósága az IMSSU tagja és magyarországi képviselete. 

4034 Debrecen Félegyházi tamás u. 15/a fsz 2          Levelezés: Toók László 4034 Debrecen Félegyházi T. u. 
15/a fsz/2

 
 

Fővárosi Bíróság sportági országos szakszövetségi nyilvántartási száma: 56 
Adóigazgatási száma: 18167883-1-09 

Bankszámla száma: OTP 11714006 20397173 

 

A Felügyelő Bizottság jelen, 2015. évre vonatkozó beszámolóját az MDLSZ Közgyűlése részére 

készítette. A beszámoló tartalmazza az FB által tett ellenőrzések leírását, az FB által tett 

megállapításokat, javaslatait. 

 

1. A Felügyelő Bizottsági beszámoló alapjául szolgáló dokumentumok 

Az FB beszámoló a 2015. évi közgyűlési és elnökségi ülések dokumentumain, hatályos 

jogszabályok és az MDLSZ szabályzatain alapszik. Az FB külön vizsgálta mindazon 

bejelentéseket, melyekkel az FB-t megkeresték. A dokumentumok a szövetség honlapján 

megtalálhatóak. 

 

a. Közgyűlési határozatok 

2015. évben két közgyűlést tartott az MDLSZ. 

A 2015. 02.20-ai rendkívüli közgyűlést az Elnökség külön indítványozásokra saját 

hatáskörén belül tartotta meg.  Az MDLSZ évi rendes közgyűlésére 2015.05.22-én 

került sor. A közgyűlések a napirendi pontoknak megfelelő rendben lezajlottak.  

 

b. Elnökségi határozatok 

Az Elnökség 13 alkalommal tartott elnökségi ülést (2015.01.21; 2015.01.29; 

2015.02.06; 2015.02.20; 2015.03.27; 2015.04.08; 2015.04.29; 2015.05.07; 

2015.05.22; 2015.05.29; 2015.09.01; 2015.10.24; 2015.12.18).  

Az elnökségi ülések nyilvánosak, adminisztráltak, bárki számára látogathatóak és 

nyomon követhetőek. Rendszerességüket a folyó ügyek aktualitásai határozzák 

meg. 

Az elnökség költséghatékony gazdálkodás folytatását tűzte ki célul, ennek 

érdekében az elnökségi ülések egyes esetekben telefonkonferencián keresztül 

bonyolítódnak le. 

Az elnökségi ülések fő témái a tagfelvételi kérelmek elbírálása, a szövetségi 

bizottságok, testületek munkájának koordinálása, nemzetközi szervezetekkel való 

kooperáció, támogatások kidolgozása és megítélése, arculatváltoztatás, közgyűlési 

felkészülés, stb.  

 

c. Bejelentések, konzultációk 

Az FB állásfoglalását a MAPOSZ-szal kapcsolatban kérte ki az Elnökség, mellyel 

kapcsolatban az MDLSZ ügyvédi állásfoglalásával értett egyet az FB Elnöke.  

 

d. Évi jelentések 

A pénzügyi beszámolót a Főtitkár megküldte az FB Elnöke részére, mindamellett 

az FB a beszámoló anyagát az MDLSZ székhelyén és a könyvelő iroda székhelyén 

egyaránt megtekintette és ellenőrizte. 
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2. Felügyelő Bizottság által tartott ellenőrzések 

A felügyelő bizottság a korábbi éveknek megfelelően év közbeni és éves ellenőrzéseket 

tartott az alábbiak szerint. Az FB-hez nem érkezett olyan panasz, bejelentés vagy igény, 

mely külön vizsgálat elrendelése lett volna szükséges. 

 

a. Év közbeni ellenőrzések 

Az évközi ellenőrzések alapvetően az elnökség munkájának nyomon követésére 

alapulnak. Az elnökség nyíltan kezeli és figyelembe veszi a tagok hozzászólásait. 

Az elnökség valamint az elnökség által megbízott bizottságok a szakmai 

szabályzatokat folyamatában frissítik, részben újakat dolgoznak ki, ennek része az 

SZMSZ és az Alapszabály ellentmondásainak feloldására tett kezdeményezések is.  

 

b. Év végi ellenőrzés 

Az FB az éves zárást figyelemmel követte január végétől, majd a 2016.02.26-án 

helyszínen sor került a könyvelés, a pénztár, a levelezés, a tárgyi eszközök, a banki 

kivonatok, a számlakönyvek, szabályzatok, tagi- és pénzügyi nyilvántartások, stb. 

meglétének és megfelelőségének ellenőrzésére.  

Az MDLSZ havi bevallást készít, minden aktuális hónap teljes körűen 

lekönyvelésre kerül, a könyvelési nyilvántartások megfelelően elkülönítve és 

vezetve vannak, a bevallás és pénzügyi teljesítések határidőre elkészítésre kerülnek.  

Az MDLSZ székhelyén elkülönített iroda áll rendelkezésre a napi ügyek intézésre. 

Az iroda felszerelése a napi ügyek intézésének megfelelő, a dokumentációk 

elkülönítetten, rendezett formában találhatóak. 

Az év végi ellenőrzés során szúrópróba szerűen kerültek ellenőrzése az egyes 

tételek, így tagi befizetések, versenyrendezési hozzájárulások, számlák.  

Az iroda és a könyvelés nyilvántartása egyezik, a könyvelésre átadott anyagok 

tisztázottak. A pénztár ellenőrzésre került, a kerekítés szabályainak megfelelő 

egyezőséget mutat. 
 

3. Összegzés, megállapítások 

Az FB az állásfoglalását és javító intézkedés javaslatait a fentiek alapján fogalmazta 

meg. 

 

a. Gazdálkodási tevékenység 

A 2010-2012 évek az MDLSZ életének gazdasági nehézségeiről árulkodnak. A 

2012-2013 év fordulópont volt a Szövetség működésének tekintetében, az ezt 

követő időszak a takarékoskodás időszaka, mely meghatározta a Szövetség és az 

Elnökség döntéseit. A napi operatív folyamatok a spórolás jegyében íródtak át, a 

tagsági díjak emelkedtek, önkéntes szakmai bizottságok alakultak. A bevételek és a 

kiadások mára lineáris arányba kerültek egymással, önfenntartóvá vált az MDLSZ 

gazdálkodása. 
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Mindennek köszönhetően 2015. évi zárás jelentős pénzügyi megtakarításokat 

mutat. A következő évi költségvetések bevételi oldalát várhatóan az alábbiak 

befolyásolják majd: kb. 10 millió forintos alaptőke, egy várhatóan négy millió 

forint körüli éves bevétel és a EB rendezés jogából eredő bevétel. Részletesen lásd 

a pénzügyi jelentésben. 

Az előző évekhez képest az elmúlt években jelentősen megnőtt a sportolói és a 

tagegyesületi létszám, ennek megfelelően a kapcsolódó ügyintézés mennyisége is 

nőtt. Javasolt a kapcsolódó teendőket felülvizsgálni és tervezni. 

 

b. Sportszakmai szempontok érvényre jutása 

Az elnökség napi ügyeiben az FB megállapítása szerint megfelelő hangsúllyal 

kezeli a sportszakmai szempontokat. Nyomon követhetőek a szakági intézkedések, 

szabályzatok készülnek el és íródnak át a körülmények változásának vagy tagi 

bejelentések hatására. A Szövetség a hazai és nemzetközi képviseletet sem 

hanyagolja el, ennek folyamán EB rendezés jogához jutott, tartja a kapcsolatot az 

MSSZ-szel, az ORFK-val, nemzetközi szövetségekkel. A nemzetközi hatásokat 

figyelembe vevő intézkedéseket tesz. 

A EB lebonyolítása – tanulva a korábbiakból – kiszervezésre került, a Szövetséget 

fix díj illeti meg a rendezési jogért. 

 

c. Támogatási programok 

Az Elnökség takarékoskodási politikája a korábbiakban létszükség szerű volt az 

MDLSZ részére, ugyanakkor ez a kényszer mára már enyhült. A Felügyelő 

Bizottság javaslata szerint a bevételeket és a kiadásokat egyensúlyba lehet és 

érdemes hozni - a már képzett tartalékok meghagyása és lekötése mellett – és azt a 

szövetség célkitűzéseire javasolt fordítani.  

Figyelembe véve a nemzeti és nemzetközi sportágak támogatottsági rendszerét a 

Junior program egy olyan kezdeményezés, mely minden állami, szponzori és 

sportszervezet támogatását élvezi, így alátámasztott ennek fenntartása.  

Javasolt továbbá a tagegyesületek és általuk szervezett rendezvények, 

kezdeményezések támogatására hangsúlyt fektetni. 
 

d. Felügyelő Bizottság tagjai 

A felügyelő bizottság taglétszáma csökkent. Ennek megfelelően az Elnökség 

további tagfelvételt hirdet. 

 

e. Jogszerűség 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a Szövetség 2015. évi működése során olyan 

jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, 

mulasztás nem történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 



Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség  

A WSF alapító tagja az IPSC Magyar régió igazgatósága az IMSSU tagja és magyarországi képviselete. 

4034 Debrecen Félegyházi tamás u. 15/a fsz 2          Levelezés: Toók László 4034 Debrecen Félegyházi T. u. 
15/a fsz/2

 
 

Fővárosi Bíróság sportági országos szakszövetségi nyilvántartási száma: 56 
Adóigazgatási száma: 18167883-1-09 

Bankszámla száma: OTP 11714006 20397173 

elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi 

szükségessé. 

A változó jogszabálynak történő megfeleltetés a fentiek alapján olykor 

nehézségekkel, de folyamatában zajlik. 

 

f. Javító intézkedések javaslatai 

I.  

Esetenként megfigyelhető, hogy az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek alakisága 

nem megfelelő, ennek oka, hogy olykor a megszokott helyett más írja a 

jegyzőkönyvet. Javasolt egységes jegyzőkönyv formátum kidolgozása, minta 

jegyzőkönyv alkalmazása, annak megküldése elnökségi tagoknak.  

 

 

Budapest, 2016.03.16 

 

 

 

FB. részéről: 

 

 

 

 

Kormányos Mária       Gyenes András Péter 

 

 


