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A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE 
 
Jelen ügyrend meghatározza a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség– (a továbbiakban: MDLSZ 
vagy Szövetség) 2017. október 8-án megválasztott Felügyelő Bizottságának hatáskörére, működésére, 
szervezetére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat.  
 

A Felügyelő Bizottság  a Polgári Törvénykönyvről szóló     
2013. évi V. törvény, valamint jelen ügyrend szerint működik. 

 
I.   Általános előírások 

 
1. A MDLSZ Alapszabálya szerint a Felügyelő Bizottság 5 tagú, 1 fő elnök és 4 fő tag. 
 
2. A Felügyelő Bizottság tagja csak természetes személy lehet.  
Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja: 
- aki munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
- aki a Szövetségben gazdasági feladatokat lát el,  
- aki a Szövetség elnökségének tagjával, illetőleg a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó        

személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll,  
- nem lehetnek egymásnak sem hozzátartozói,  
- aki a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szövetség által a tagjának – tagsági viszony alapján – nyúj-
tott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg ezen személyek hozzátartozója, 

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesül, 

- akit a Szövetség főtevékenységi körébe tartozó valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya 
alatt, 

- a Szövetség könyvvizsgálója. 
 
3. A felügyelő bizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli nyilat-
kozattal, elfogadással jön létre. A Felügyelő Bizottság megválasztott tagja a tisztség elfogadásától 
számított 15 napon belül, írásban tájékoztatni kötelesek azokat a szervezeteket, amelyeknél 
egyidejűleg már ilyen tisztségeket betöltenek. 
 
4. A felügyelő bizottsági tagság az Egyesület Alapszabályának értelmében 5 éves időtartamra szól. 
 
5. Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság: 
- visszahívással, 
- lemondással, 
- elhalálozással, 
- külön törvényben meghatározott esetben. 
 
 

II.  A Felügyelő Bizottság hatásköre és főbb feladatai 
 
1. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés részére és megbízásából ellenőrzi a Szövetség tevékenységét. 
 
2. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő 
bizottság tagját e minőségében az Elnökség és a tagság nem utasíthatja. 
 
3. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a 
bizottság maga határozza meg. 
 
4. Hatáskörén belül a Felügyelő Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: 
- a Szövetség működésének, pénz-, és vagyonkezelésének vizsgálata, 
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- a Szövetség működésére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 
betartásának ellenőrzése,  

- a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 
- az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, 
- a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások  

teljesítésének évenkénti vizsgálata, 
- a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 
- a szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése, 
- az MDLSZ számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény  felhasználásáról 

írásbeli jelentést készít a Közgyűlés részére, amely  dokumentumok csak a Felügyelő Bizottság 
jóváhagyását követően kerülhetnek a Közgyűlés elé, 

- rendkívüli Közgyűlést hív össze és javaslatot tesz annak napirendjére, amennyiben úgy ítéli meg, 
hogy az elnökség tevékenysége jogszabályba, az  Alapszabályba,  illetve a Közgyűlés határoza- 

   taiba ütközik, vagy egyébként sérti  a Szövetség, illetve a tagok érdekeit, valamint, ha a Szövetség 
működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Szövetség érdekeit súlyosan sértő esemény 
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése a Felügyelő Bizottság döntését teszi szükségessé, 
továbbá ha a Szövetség Elnökségének elnöke, illetve tagjainak körében a súlyos visszaélést 
megalapozó tényadatok merülnének fel. 

 
 

III.  A felügyelő bizottsági tagok jogai és kötelezettségei 
 
1. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. 
 
2. A Felügyelő Bizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt 
vegyen, és személyes közreműködésével előmozdítsa a testület eredményes működését. 
 
3. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek ellátni a testületi döntéssel rájuk bízott ellenőrzési 
feladatokat, továbbá lehetőség szerint kötelesek részt venni a Felügyelő Bizottság ülésein. 
 
4. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult: 
- az ülés napirendjére javaslatot tenni, 
- az ülés összehívását kérni írásban, az ok és a cél megjelölésével, 
- a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani, 
- a határozatok meghozatalában, a szavazásban részt venni, 
- a hozott határozatokkal szembeni ellenvéleményének rögzítését kérni a bizottsági ülésről készült 

jegyzőkönyvben. 
 
5. A Felügyelő Bizottság feladata ellátása során jogosult a Szövetség működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől, munkavállalóitól tájékoztatást 
kérni, a tisztségviselők és munkavállalók kötelesek a tájékoztatást megadni. A munkához szükség 
esetén külső szakértőt is igénybe vehet. 
 
6. A Felügyelő Bizottság tagjai a Szövetségről szerzett értesüléseiket, információikat – tisztségük 
megszűnését követően is – üzleti titokként kötelesek megőrizni. 
Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és 
részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz. 
       
7. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondos-
sággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik vétkes megszegésével a Szövetségnek okozott kárért a 
 polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felelnek. Ha a kárt a Felügyelő Bizottság határozata 
okozta, mentesül a felelősség alól az a bizottsági tag, aki a döntésben nem vett részt, illetve a határozat 
ellen szavazott és kérte ellenvéleményének jegyzőkönyvben való rögzítését. 
 
8. A Felügyelő Bizottság tagjai a feladataik ellátása során indokoltan felmerült és számlával 
igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.  
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IV.  A Felügyelő Bizottság szervezete és működése 
 
1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, munkáját munkaterv alapján végzi, melyet a felügyelő 
bizottsági ülésen állítanak össze és fogadnak el. 
 
2. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottság üléseit az 
elnök hívja össze és vezeti. Az elnök feladata továbbá az ülések előkészítése, a testületi tevékenység 
irányítása, koordinálása, a Felügyelő Bizottság álláspontjának képviselete a Közgyűlés, illetve az 
Elnökség felé. 
 
3. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal tart testületi ülést. 
Lehetősége van elektronikus úton történő ülés megtartására is, kör-email formájában, a javaslatokról 
pedig ilyen módon szavazhat is. A javaslatokra minden tag válaszoljon igennel vagy nemmel. 
Amennyiben a javaslatokra 24 órán belül nem érkezik ellenvetés, úgy azt elfogadottnak (igen szava-
zatnak) kell tekinteni. 
Amennyiben a beérkezett visszajelzések alapján az egyszerű szótöbbség meg van, úgy nem kell 
bevárni mindenkitől a választ. 
 
4. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 7 nappal megelőzően elküldött meg-
hívóval hívja össze. Az elektronikus úton (e-mailen) megküldött értesítést írásbeli értesítésnek kell 
tekinteni. Az értesítésnek (meghívónak) tartalmazni kell az ülés helyét, idejét és napirendjét. A meg-
hívóhoz mellékelni lehet a határozathozatalhoz szükséges anyagokat, jelentéseket és statisztikákat, 
amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak. 
 
5. A Felügyelő Bizottság ülését bármely tag írásban (e-mailen) összehívhatja, ha a Felügyelő Bizottság 
összehívására irányuló – az ok és a cél megjelölésével előterjesztett – kérelme alapján az elnök a 
Felügyelő Bizottság ülését 8 napon belül 30 napon belüli időpontra nem hívja össze. 
 
6. A felügyelő bizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, 
amelynek megtárgyalását az Elnökség, illetve a Felügyelő Bizottság legalább két tagja javasol. 
A Felügyelő Bizottság ülései zártak, azokon a Felügyelő Bizottság tagjain túl csak a meghívottak 
vehetnek részt.  
Amennyiben a tárgyalt napirend indokolja, meg kell hívni: 
- a Szövetség jogi képviselőjét, 
- a Szövetség könyvvizsgálóját, 
- az igénybe vett külső szakértőt. 
A meghívottak a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt, szavazati joggal nem 
rendelkeznek. Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi 
pont tárgyalásánál csak a Felügyelő Bizottság tagjai lehetnek jelen. 
 
7. A Felügyelő Bizottság csak abban az esetben határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles a Felügyelő Bizottság ülését – 15 napon 
belül – ismételten összehívni. 
 
8. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, minden bizottsági tagot egy 
szavazat illet meg. A Felügyelő Bizottság bármely tagja, esetenként kezdeményezheti a titkos szavazás 
elrendelését is. 
 
9. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést követően, 
de nyolc napon belül – nyomtatott formában, vagy elektronikus úton – véglegesíteni kell, majd meg 
kell küldeni a Felügyelő Bizottság tagjainak, illetve az ülés meghívottai részére. 
 
10. A Felügyelő Bizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat 
évenként arab számmal, a meghozatal napjára vetítetten folyamatos számozással kell ellátni              
[pl. 1/2013. (III.22.) sz. határozat, 2/2013. (III.22.) sz. határozat stb.). A határozat tartalmától függően 
szükség esetén fel kell tüntetni a végrehajtásért felelős nevét és a teljesítés határidejét. 
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A Felügyelő Bizottság elnöke kivételesen indokolt esetben ülés tartása nélkül írásbeli szavazást és 
határozathozatalt rendelhet el, (kivétel a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott 
eredmény felhasználásáról szóló jelentések kérdése) ha ezt a döntés sürgőssége feltétlenül indokolja.  
Az elnök feladata a szavazás eredményének megállapítása, illetve az így született határozatról a soron 
kívüli tájékoztatás. Ha a szavazás érvénytelen volt, az elnök köteles haladéktalanul összehívni a 
Felügyelő Bizottság ülését. 
 
11. A Felügyelő Bizottság munkája során keletkezett iratanyagait ülésenként elkülönítve, biztonsá-
gosan, elzárható helyen kell tárolni. Az ügyiratok kezeléséért a Felügyelő Bizottság elnöke a felelős. 
 

V. Az ellenőrzések menete 
 
1. Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség 
elnökét és a főtitkárát. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi, gazdasági, illetőleg a 
törvényességre vonatkozó szabályok szerint jár el. 
 
2. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezéséről jegyzőkönyvet  készít     
és a befejezéstől számított 15 napon belül tájékoztatja a Szövetség elnökét. Ha, a vizsgálat szabály-
talanságot vagy rendellenséget állapít meg, egyúttal a megszüntetésre is fel kell hívni a figyelmet. 
 
3. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő eltelte után is a 
Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrizheti. 
Ha, a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett 
eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség 
esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. 
A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

- a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként 
  súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek  

         elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé; 
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 

 
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül össze kell 
hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is 
jogosult. Ha, az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézke-
dést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti 
szervet ellátó szervet. 
 
A Felügyelő Bizottság működésére nem szabályozott kérdésekben az Elnökség működésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 
 
 
Dormánd, 2017. november 10. 
 
 
Záradék 
- A fenti ügyrendet a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség  Felügyelő Bizottsága 
2017.november 10-én megtartott ülésén 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta. 
 
 
 

FB elnök 


