






































Az MDLSZ Elnökségének 2016. évre vonatkozó 

 

B E S Z Á M O L Ó J A 

 

Visszatekintés 

 

Tekintettel arra, hogy jelen közgyűlés tisztújító közgyűlés is, indokolt a 2012. decembere óta 

eltelt időszakra, ha csak vázlatosan is, visszatekinteni. 

 

Tényszerűen kijelenthető, hogy az azóta eltelt négy és fél évben a szövetség: 

 

 

- egyesületi tag:                          2012 év       95   2016 év  124  

- versenyzőinek száma nőtt;              2012 év    855 fő            2016 év 1744 fő 

- szakágainak száma nőtt;          2012 év       5   2016 év    12  

- versenyeinek kínálata nőtt;             2012 év  147 db              2016 év 261 db 

- anyagi helyzete stabilizálódott;       2012 év - 2 mill             2016 év  + 18 mill 

- sportszakmaisága erősödött (juniorprogram); 

- társadalmi szerepvállalása erősödött (FEF-képviselet, Sportszövetséggel való 

tárgyalások) 

 

Minden árnyaló, és esetleg mégoly fájó mellékkörülmény mellett is kétségbevonhatatlan, 

hogy az eltelt időszak a dinamikus fejlődésről szólt. Ennek során az elnökségnek az a 

megtiszteltetés jutott, hogy menedzselhette sokunk, mindannyiunk erőfeszítését, 

áldozatvállalását, tenni akarását. Az Elnökség mind az irányítás megtisztelő lehetőségéért, 

mind pedig az együtt elért közös sikerekért őszintén és hálásan köszönetet mond minden 

lövőnek, minden egyesületnek, minden bírónak, minden tisztségviselőnek. A jelenlegi helyzet 

meghaladásához ugyanerre az összefogásra lesz szükség. 

 

Az MDLSZ sporttevékenységének főbb mozzanatai a 2016-os évben 

 

Az MDLSZ tevékenységéből sportszakmai szempontból elsőként versenyzőink steel 

challenge Európa-bajnokságon elért nagyszerű eredményei emelendők ki. Ennek 

létrejöttében az érdem nem a szövetséget, hanem a versenyzőket illeti, azonban az Elnökség 

adekvát módon reagált a sikerre, amikor a steel challenge szakágat önállósította és vezetésével 

az Európa-bajnokot bízta meg. Reméljük, ez az intézkedés elősegíti az eredmények magas 

szinten való stabilizálódását. Régi reményünk látszik valóra válni, amikor köszönetet 

mondunk a szakág szponzorának. 

 

A tavalyi év eredménye, hogy szövetségünk újabb szituációs lövészsporttal gazdagodott, 

felvéve kínálatába az IDPA, Rapid gyorspont.  szakágat, melyet azóta mind a versenyek, 

mind a bírói és egyéb (pl. elsősegély-nyújtási) képzések terén igen nagy aktivitás jellemez. 

Fontosnak tartjuk, hogy ezen döntésünk eredményeként szövetségünkhöz tudjuk kötni azt a 

mintegy száz főt, aki eddig elsősorban a bizonytalan jogi talajon álló ún. „taktikai” versenyek 

iránt érdeklődött. Részükre most megnyílik a minősítés megszerzésének lehetősége is. AZ 

IDPA szakág újrateremtéséért köszönet illeti annak szervezőit, vezetőit. 

 

Nem szituatív szakágainkban stabilizálódott a kiemelt versenyek rendszere és bővült a 

kínálat versenyszámok terén is. A gyorspont szakág szabályrendszerét az igényeknek 

megfelelően, a színvonal növelése érdekében módosítottuk. Újszerű kezdeményezés az 
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MDLSZ szakágainak egy versenyen való integrációjára irányuló törekvés, melynek az idei 

évben lesz a gyakorlati próbája. Az új kombinált versenyszámnak Dinamikus Mesterek 

tornája sikereket kívánunk. 

 

Tavalyi évben stabilizálódott az ún. juniorprogram (valódi tartalmának megfelelően 

módosított néven utánpótlásprogram) is, melyben az IPSC szakág játszott kezdeményező 

szerepet. Tavaly a programot kiterjesztettük a gyorspont szakágra is. Itt is büszkén 

említhetjük, hogy a program támogatására szponzort sikerült megnyernünk. 

 

Inkább fiatal tagtársainknál maradva, az Elnökség határozott lépéseket tett airsoft 

szakágunkban tapasztalható áldatlan állapotok rendezésére, a szakágvezető személyének és 

szerepének megerősítésére. Sajnálatos, hogy ezen lépések nem vezettek teljes eredményre. 

A szakág ebben a helyzetében, minden fejlődés ellenére sem lett volna felelős döntés az 

airsoft vb megrendezését megpályázni.    

 

A tavalyi év meghatározó sporteseménye az IPSC pisztoly EB megrendezése volt. Jóllehet a 

jelentős számú indulónak izgalmas versenyben lehetett része; jóllehet a versenyen nagy számú 

magyar lövő mérte meg magát, és jelentős létszámú volt a magyar bírói kontingens is 

(melynek tudása a CZ által rendezett betétversenyen mutatkozott meg világosan), az EB 

rendezése „nem legragyogóbb sikerünk”, hogy a világszövetség elnökét idézzük. Hogy 

mégsem lett teljes kudarc, az a bírókon kívül köszönhető azoknak a sporttársainknak is, 

akik a szövetség hívó szavára önként segítették a lebonyolítást. A példa nélküli mozzanat 

szervezőinek és résztvevőinek köszönetet mondunk. Az elnökség egyéb módon is, külön 

ünnepség keretében mondott köszönetet azoknak, akik teljesítményének méltó méltatása az 

EB miatt késedelmet szenvedett. 

 

Az elnökség több megbeszélésen a következő problémás mozzanatokat azonosította. A rossz 

időjárás nem okozta, hanem nagyon markánsan kiemelte a rendezés hiányosságait, 

nyilvánvalóvá tette, hogy a rendezőnek nem volt alternatív terve a rossz időjárás esetére, 

nem készült föl előre a következmények enyhítésére (pl. utak, vízelvezetés megfelelő 

előkészítése, segítők létszámának tartalékkal és alternatív csatornákkal történő tervezése). 

Súlyosbította a helyzetet, hogy tanácsot senkitől, a szövetség elnökétől sem fogadott el, 

magatartása végleg megrontotta viszonyát a lőtér kezelőjével éppúgy, mint a magyar 

bírókkal. Mindezek hatására az elnökség helyben hagyta azon bejelentését, miszerint nem 

kíván több IPSC versenyt rendezni, és ezen kijelentésének betartásához ragaszkodik. A 

helyzetet nem könnyítette meg, hogy a szövetség elnöke, aki ismeretes és legitim módon 

üzletileg érdekelt volt az EB sikerében, nem határolódott el kellőképpen a rendezőtől. 

 

Az EB-rendezés negatív nemzetközi következményei máris érzékelhetők, pl. abban, hogy 

az idei franciaországi pisztoly VB-re egy fő magyar bíró került beválogatásra. Úgy tűnik, 

szövetségünk elnöke régióigazgatóként nem tudta képviselni azok érdekeit, akiket képviselni 

hivatott.  

 

Az EB negatív hatásai között kell említeni, hogy megbomlott a közösségi érzés és a viták 

ellenére korábban érezhető bizalom a szövetségen és az elnökségen belül is. A helyzet 

nemcsak azt mutatta meg, hogy fegyelmi szabályzatunk és fegyelmi bizottságunk nem 

alkalmas az ilyen jellegű és súlyú problémák kezelésére, de azt is, hogy a szövetség 

elnökségének ellenőrző és szervező szerepét, a döntések végrehajtásához szükséges 

hivatali apparátusát erősíteni kell. Erre a jövőről szólva még visszatérek.   
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A pisztoly EB (és a 2015-ös puska EB) nagy és pozitív hatással volt a szövetség anyagi 

helyzetére is. Erre tekintettel helyesnek bizonyult az a döntés, miszerint a világversenyek 

megrendezésének anyagi kockázatát, a beruházások terheit nem a szövetségnek, hanem a 

pályázatot – jóllehet egyedüli indulóként – elnyerő szervezők viselték, akik a rendezés 

jogáért nem elhanyagolható összeget fizettek a szövetségnek. Emlékezetes, hogy a szövetség 

anyagi szerepvállalásával és kockázatviselésével rendezett 2012-es sörétes puska VB a 

szövetség számára ugyan sportszakmai és sportdiplomáciai elismerést hozott, anyagi 

szempontból azonban igencsak veszteséges volt, s a szabálytalanságok rendbetétele az 

elnökség legalább egy teljes évét igénybe vette. 

 

A szövetség anyagi helyzetének stabilizálódásában szerepe volt a taglétszám növelésének 

éppúgy, mint a licenszdíjak emelésének, nem utolsósorban pedig az Elnökség azon 

magatartási vonalának, miszerint költségtérítést az elnökségi munkáért semmilyen 

formában nem vesznek igénybe. A szövetség anyagi helyzetének stabilizálása tehát sokak, 

sokunk érdeme. Elmondhatjuk, hogy a továbblépés, a szervezetszerű működés erősítésének 

alapjait leraktuk.  

 

A 2016-os évről szólva végezetül hangsúlyozni kell, hogy két, a társadalmi szerepvállalást 

érintő folyamat is ekkor vette kezdetét. Gondolok itt a Honvédelmi Sportszövetséggel való 

kapcsolatfelvételre, illetve a Fegyverügyi Egyeztető Fórum munkájába való bekapcsolódásra, 

melyekre 2017-ben került sor. 

 

Kitekintés 

 

Ahhoz, hogy a jövőről szólhassunk, fel kell tárnunk a szövetség működésének sajátosságait. 

A tanulságok feltárásához lassan tíz, a dinamikus lövészsportban eltöltött év, négy és fél és 

intenzív elnökségi munka, számtalan őszinte és kritikus beszélgetés kellett – melyekért itt 

mindenkinek köszönetet mondok. Kijelenthető, hogy szövetség és annak Elnöksége sokáig 

kizárólag úgy működött, és jórész ma is úgy működik, hogy a jogszabályi feltételeknek 

minimális szinten, lehetőleg minél olcsóbban eleget téve biztosítsa a tagságnak a szövetségi 

létet, a versenyrendszert, a versenyengedélyt és a minősítést. Ezeknek az elvárásoknak eleget 

tettünk. 

 

A gyakran jogos kritika – médiamegjelenés, arculatépítés, társadalmi szerepvállalás deficitjei, 

döntések következetlen végrehatása, belső kommunikáció kiforratlansága, ellenőrző és 

irányító szerep gyengesége – abból fakadt, hogy a tagság elvárásainak eleget téve erőnket 

megfeszítve próbáltuk ezeket a feladatokat is ellátni. Komoly idő-, energia- és 

pénzráfordítás árán sikerült előrelépni, de ezzel sem a tagság, sem az elnökség tagjai nem 

elégedettek. Meg kell haladni a kialakult helyzetet, a társadalmi megbízásból, középkori 

utazó udvarként ülésező elnökséget, érvényt kell szerezni a határozatoknak, arcot kell 

mutatni a világ és a tagság felé. Ennek minimális feltétele a szövetség apparátusának 

legalább egy fővel való kibővítése, hogy a megkezdett gondolkodás és kiútkeresés 

folytatódhasson és a konkrét döntések megvalósulhassanak. 

 

A sportágunk létét meghatározó biztonsági, jogszabályi és társadalmi környezet 

hátrányunkra változik, s ez a helyzet nem fog enyhülni. Ha valamikor, akkor most nagy 

szükség van egy erős szövetségre. Ha elnök úr várható nemzetközi feladatai miatt 

(melyekhez sok sikert kívánunk) a szövetség elnöki tisztségét nem is tudja tovább vállalni, az 

Elnökség fennmaradó tagjai vállalják a megmérettetést, mint ahogy azt a jelöltállító 

bizottság tájékoztatásából is világos lesz majd. 



4 
 

A vázolt irányba való továbblépéshez kérjük az újabb bizalmat, az újabb összefogást, az 

egyéni sérelmek ismételt meghaladását. Mert bárki is fog ülni az elnökségben, ezekre nagy 

szüksége lesz. 

 

Mondanivalóm végére érve köszönöm megtisztelő figyelmüket, tisztelettel kérem a 

beszámoló elfogadását, valamint várom kérdéseiket és észrevételeiket. 
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A Felügyelő Bizottság jelen, 2016. évre vonatkozó beszámolóját az MDLSZ Közgyűlése részére 

készítette az FB 2014 áprilisában meghatározott munkaprogram alapján. 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 2016. 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 

2016. évben egy közgyűlést tartott az MDLSZ, ezen évi rendes közgyűlésére 

2016.04.03-én került sor. A közgyűlések a napirendi pontoknak megfelelő rendben 

lezajlottak.  

 

b. Elnökségi határozatok 

Az Elnökség 15 alkalommal tartott elnökségi ülést (2016.01.25; 2016.02.09; 

2016.03.01; 2016.03.08; 2016.04.03; 2016.04.22; 2016.05.04; 2016.06.08; 

2016.06.25; 2016.07.23; 2016.09.18; 2016.10.06; 2016.10.20; 2016.11.10; 

2016.12.04).  

Az elnökségi ülések nyilvánosak, adminisztráltak, bárki számára látogathatóak és 

nyomon követhetőek. Rendszerességüket a folyó ügyek aktualitásai határozzák 

meg. 

Az elnökség a korábbi években költséghatékony gazdálkodás folytatását tűzte ki 

célul, ennek érdekében az elnökségi ülések egyes esetekben telefonkonferencián 

keresztül bonyolítódnak le. Az elektronikus ülésezés mellett az adminisztratív 

munkát segítendő elektronikus számlázási rendszer és tagnyilvántartó rendszer 

került csaknem teljes körű alkalmazásra.  

A telefonkonferencia ellen az FB kifogást nem emelt, javasolta a vonatkozó 

szabályzatok szükség szerinti módosítását az ülésezési módra és elektronikus 

adminisztrációra tekintettel. 

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

bizottságok, testületek munkájának koordinálása, nemzetközi szervezetekkel való 

kooperáció, támogatások kidolgozása és megítélése, közgyűlési beterjesztések és 

felkészülés, stb.  

 

c. Bejelentések, konzultációk 

Az FB állásfoglalását az EHC 2016 verseny rendezés tett panasz bejelentések 

kapcsán kérte ki az Elnökség. Az ügyek kapcsán az FB felhívta a figyelmet, hogy 
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továbbra is csak azon bejelentéseket javasol megvitatásra, melyek az elvárt és 

minimális objektivitást tartalmazzák. 

 

d. Évi jelentések 

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

az FB a beszámoló anyagát az MDLSZ székhelyén és a szövetség könyvelését 

végző iroda székhelyén egyaránt megtekintette és ellenőrizte. 

 

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 anyagokat 

és szabályzatokat folyamatában frissítik, részben újakat dolgoznak ki vagy 

meglévőket jelentősen átdolgoznak, így többek között lásd a 2016 évi SZMSZ és 

Alapszabály módosításokat, valamint a jelen jelentés idejére már megjelentetett 

versenyszabályzatokat.  

 

b. Év végi ellenőrzés 

Az FB az éves zárást figyelemmel követte évzárástól, majd a 2016.04.06-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 és 

pénztár 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 
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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. 

Mindennek köszönhetően 2016/17. évforduló jelentős, húsz millió forintot 

meghaladó pénzügyi megtakarításokat mutat.  

A bevételek között kiemelkedő a stabil növekedőst mutató tagi bevétel és az eseti 

VB 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. Az előző évhez hasonlóan 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 VB rendezés jogához 

jutott, tartja a kapcsolatot az MSSZ-szel, az ORFK-val, nemzetközi 

szövetségekkel.  

 

c. Támogatási programok 

Az Elnökség takarékoskodási politikája a korábbiakban létszükség szerű volt az 

MDLSZ részére, ugyanakkor ez a kényszer mára már kijelenthetően megszűnt.  

 

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 az 

Elnökség részéről szervezett Junior program egy olyan kezdeményezés, mely 

minden állami, szponzori és sportszervezet támogatását élvezi, így alátámasztott 

ennek fenntartása.  
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d. Jogszerűség 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a Szövetség 2016. évi működése során olyan 

jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, 

mulasztás nem történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 

elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi 

szükségessé. 

 

e. Javító intézkedések javaslatai 

I.  

A szövetség adminisztrációs feladatai jelentősen növekednek, arányosan a tagi 

létszámmal, a versenyengedélyek számával és a versenyrendezés mennyiségével, 

mindezt a növekvő bevételek is mutatják. Az elnökségi ülések állandó napirendi 

pontja a tagegyesületi kérelmek elbírálása. Mindezen tevékenységek 

időszükségletét a Főtitkár munkaszerződése nem fedezi, ennek rendezése 

szükségszerű. 

  

 

 

Budapest, 2017.04.07 

 

 

 

FB. részéről: 

 

 

 

Kormányos Mária       Dr. Szűcs Miklós 

 

 

 

 

Horváth Bence        Tóth László 

 

 

 

 

Gyenes András 
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Debrecen, 2017. május hó 14  nap. 

 

 

                              PH.     Szövetség képviselője 



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 

Közhasznúsági jelentése - Pénzügyi beszámoló 

a 2016-os esztendőről 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 

 

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 2016. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 

kapcsolódó előírásoknak megfelelve pénzügyi beszámolót állított össze.  

 

 

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ: 

 

Eredményadatok: 

Összes közhasznú tevékenység bevétele:   22 568 E/Ft 

Vállalkozási tevékenység bevétele:  0 E/Ft 

Közhasznú tevékenység ráfordításai:  11 319 E/Ft 

Közhasznú tevékenység eredménye:  11 249 E/Ft 

 

Mérlegadatok: 

ESZKÖZÖK:  22 416 E/Ft 

Befektetett eszközök:  1431 E/Ft 

Forgó eszközök:  20 984 E/Ft 

Aktív időbeli elhatárolások: 1 E/Ft 

 

FORRÁSOK: 22 416 E/Ft 

Saját tőke:  22 012 E/Ft 

Kötelezettségek:  297 E/Ft 

Passzív időbeli elhatárolások: 107 E/Ft 
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2. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL és PÉNZFORGALOMMAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

 

 

A Szövetség 2016. évben 124  egyesületet, mint tagot tartott nyílván. A tárgyévi elszámolások kizárólag a 

tagokkal kapcsolatosan kerültek elszámolásra. 

 

 

3. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 

 

A Szövetség nem nyújtott egyéb szervezet és más magánszemély részére támogatást.    

 

 

4. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 

ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEKKEL 

 

 

 Vezető tisztségviselő bérköltsége  120.000 Ft 

 Vezető tisztségviselő bérjáruléka    32.400 Ft 

 

Összesen                             152.400 Ft 

 

 

5. A PÉNZFORGALOMRÓL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 

 

A szövetség 2016. évben pénzforgalmi bankszámlát az OTP Bankon belül vezette, pénzeszközei között 

pénztárát forint valamint valutapénztárban illetve lekötött betétszámlákon forintértékben tartotta nyílván. 

 

2016. december 31-én záró pénzeszközök állománya: 

 Forintpénztár (főpénztár)    140.157 Ft 

 Valutapénztár      363.716 Ft 

 OTP Bank forint elszámolási betétszámla                        18.184.064 Ft 

 Elkülönített betétszámlák                1.705.314 Ft 

 

Összesen:                20.393.251  Ft 

 

Összes pénzeszköz mely a bankszámlán illetve készpénzben állt rendelkezésre 2016. december 31.-én: 

20.393 E/Ft összegben mérlegben PÉNZESZKÖZÖK tételsoron. 
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6. A TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA 

 

A Szövetség 2016.évi közhasznúsági tevékenysége egyező a 2016.évi közhasznúsági beszámolóban 

bemutatottak szerint.   

 

 

 

 

 

Debrecen, 2017. május hó 14 nap. 

 

 

 

                                                                                                                                             Szövetség képviselője 

 

 

 

Záradék: 

 

E közhasznúsági jelentést-pénzügyi beszámolót a Szövetség közgyűlése 2017. május 14.-én elfogadta. 
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A szövetségazalapszabályzatábanrögzítettfeladatokéscélokteljesítéséretörekedett,igyekezettadinamikus
lövészsportot fejleszteni és mind szélesebb körben népszerüsíteni.
Továbbicélokazutánpótlásnevelésfejlesztése,melyremégnagyobbhangsúlytszeretnefordítaniaszövetség.
Pénzügyigazdálkodásábanarra törekszik,hogy pozitív gazdálkodásábólelért megtakarításaitaz irányban
fektesse be.
A szövetségnek124egyesületitagjavanországosterületi lefedettségben,3207taglétszámmal.A minősített
tagoklétszáma1215fő. Ez22egyesülettel,629taglétszámmal,és265minősítettversenyzővel többmint 2015
évben.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. sporttevékenység

Közhasznú tevékenység megnevezése: sporttevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLVI. trv.26.§.d/14

Közhasznú tevékenység célcsoportja: sportolók

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3,207

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Versenyrendezési hozzájárulás GEPÁRD KHSE 0 86

ZEN Rendészeti SE támogatás 0 37

Soproni Polgári LE adomány 0 60

Összesen: 0 183

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Főtitkári tevékenység megbízási díja 152 152

Összesen: 152 152

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 14 282 22 568

ebből:   
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

91 53

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 14 191 22 515

H. Összes ráfordítás (kiadás) 9 465 11 319

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 381 164

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 9 465 11 319

K. Adózott eredmény 4 817 11 249

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző

személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem
Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 18 425

(két évi bevétel átlaga)    

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X 16 066

(két év egybeszámított adózott eredménye)    

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.01

(személyi jellegű ráfordítások aránya)    

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00

(szja 1% a korrigált árbevételhez)    

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00

(közhasznú ráfordítások aránya)    

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0

(közérdekű önkéntesek száma)    

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Szövetségünk 2016 évben 254 db versenyt rendezett Magyarország területén. IPSC 42 db, Gyorspont 121 db,
Steel Chanllenge 39 db,IMSSU 38 db, Precíziós 10 db, Hagyományörző 2 db, IDPA 2 db. Ezek közül
kiemelkedő verseny volt a 2016.10.03-08 között Felsőtárkányban megrendezett Európan Handgan
Shampionship IPSC Pisztoly Európa Bajnokság. A versenyen 42 fő versenyző képviselte hazánkat. Batki
György standard divizióban 7-ik helyen végzett. A többi versenyző a középmezőnyben végzett. Másik jelentős
verseny a STEEL CHALLENGE Európa Bajnokság volt. Hazánkat öt sportoló képviselte igen jó ereményeket
elérve. László Endre Európa Bajnoki I. helyezett és IV. helyezett lett. Tanács Gábor Európa Bajnoki III.
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helyezett és VI. helyezett lett. Kiss József Európa BajnokiIV. helyezést és IX. helyezést ért el. Dr Szűcs
Miklós 16. és 27. helyezett lett. Gaál László 28. helyezett,valamint Szenior 15. helyezett lett. Csapatban
a versenyzőink szintén kivűló eredményeket értek el. A László Endre, Tanács Gábor, KissJózsef alkotta
csapat Európa Bajnoki I. helyezést ért el. A Harry Ter, Borg,Kiss József, Tanács Gábor alkotta csapat III.
helyezést ért el.Országos Bajnokság kilenc szakágban lettmegrendezve:1, AIRSOFT 49 indulás. 2, 100 m-es
Sziluett 61 indulás. 3,gyorspont 415 indulás. 4, 50m-es KK.preciziós 20 indulás. 5, IPSC pisztoly 66 indulás,
kk pu 150-200 m preciziós 39 indulás. 7, 50m-es Sziluett 121 indulás. 8, IPSC puska 72 indulás. 9, Steel
Challenge 117 indulás. A Junior, illetve utánpótlás nevelési programban 18 fő vett részt. Ebből IPSC
versenyen 5, IMSSU versenyen 13 fő vett részt.

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. NAV 1%

Támogatási program elnevezése: NAV 1%

Támogató megnevezése: Nemzeti Adó és Vámhivatal

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2015 év

Támogatás összege (1000HUF) 53

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 53

-tárgyévben felhasznált összeg: 53

-tárgyévben folyósított összeg: 53

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:

Dologi: 53

Felhalmozási:

Összesen: 53

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A kapott 1 % felajánlást működési költségeinkre fordítottuk.

7.2.2. GéSZ Gaál és Sziklás kft támogatás

Támogatási program elnevezése: GéSZ Gaál és Sziklás kft támogatás

Támogató megnevezése: GéSZ Gaál és Sziklás Kft

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2016

Támogatás összege (1000HUF) 500

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 500

-tárgyévben felhasznált összeg: 500
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-tárgyévben folyósított összeg: 500

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:

Dologi: 500

Felhalmozási:

Összesen: 500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatást jogi képviseleti díjra, könyvviteli díjra, és domain díjakra költöttük.
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