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A Felügyelő Bizottság beszámolója  
a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
 2018. évi gazdálkodásáról és működéséről. 

 

A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) az Alapszabályban foglalt kötelezettségének, az abban 
meghatározott ellenőrzési szempontoknak és a 2018. évi munkatervének megfelelően végezte el 
ellenőrzési tevékenységét.   

Fentieknek megfelelően a Felügyelő Bizottság megválasztása és a 2019. évi rendes közgyűlés közötti 
időtartamban összesen négy alkalommal tartott helyszíni ellenőrzést a Szövetség főtitkárainál és 
könyvelőjénél. Túl ezen, a FB tagjai számos alkalommal részt vettek elnökségi üléseken és elnökségi 
értekezleteken. Az Elnökség lényeges döntéselőkészítő és döntéshozatali folyamataiba a Bizottság 
számára mindig betekintést engedett, a fontosabb ügyekben a Bizottság tagjai az elektronikus 
levelezésben is részt vettek. 

A 2018. év szövetségi működésének eseményeit, gazdálkodásának teljes dokumentációját 
folyamatosan, mind elektronikusan, mind helyszíni ellenőrzés keretein belül a követtük. 

 

1. A Szövetség működése 

A Szövetség működését a tárgyi időszakban az Elnökség biztosította. A 2018. évi rendes közgyűlést 
követően nem került sor rendkívüli közgyűlés megtartására. Ennek megfelelően, a működés 
biztosítása, valamint az Elnökség vállalásainak megvalósítása érdekében jelentős változásokat hozó 
intézkedések történetek. 

Bár nem tisztünk szakmai kérdésekre reflektálni, de az alapszabályt megfontolandó lenne átdolgozni, 
abba az irányba, hogy támogassa a gazdaságosabb működést. Megfontolásra érdemes a megismételt 
közgyűlés aznapon történő megtartása, így elkerülve a kétszeres terembérleti díjat. 

Az Elnökség munkájának ellenőrzése, segítése miatt, át kell gondolni az un. elektronikus elnökségi 
ülések helyzetét, szabályozottságát. 

Főtitkárváltás 

A tervezett módon zajló főtitkárváltás minden lépéséről értesültünk. A főtitkárváltással kapcsolatos 
minden dokumentumot megtekintettük. 

A folyamat szabályszerű elnökségi határozat meghozatalával indult el, mely ülésen a FB kettő tagja is 
jelen volt. 

A 2018. december elejei átadás-átvétel a jelenlétünkben zajlott, amely során átadásra került a 
házipénztár, a főtitkárnál lévő tárgyi eszközök és iratanyagok. Az átadás-átvétel folyamán vitás, el nem 
számolt tétel nem merült fel, az aktuális feladatok átadásra kerültek.   



A főtitkárváltás átmeneti időszaka többlet kiadással járt a Szövetség számára, mely hatással van a 2018. 
év és a 2019. év gazdálkodására is. A fél éves átmeneti időszak során mind a régi, mind az új főtitkár 
díjazásban részesült, ennek szükségességét és forrását a 2018. évi rendes közgyűlés során elfogadott 
költségvetés alapozza meg.  

A 2019. évben Toók László bírói képzés címén részesül 12 havi juttatásban, melynek fejében 
természetesen a szerződésben foglalt tevékenységét köteles végezni. 

A főtitkári működés költségei, tervezett költségei a 2018-as költségvetésben és a 2019-es tervezetben 
is a teljes tagság számára nyilvánosak, megtekinthetőek, átláthatóak, a tervezett rendes közgyűlés 
lehetőséget biztosít megvitatásukra. Ehhez, mint FB, annyit tehetünk hozzá, hogy ellenőrzéseink során 
a fenti nyilvános költségeken túl indokolatlan utazási/egyéb költségtérítéssel nem találkoztunk. 

Digitális irányítási rendszer létrehozása 

A Bizottság figyelemmel kísérte az Elnökség Digitális irányítási rendszer létrehozását célzó sajnálatos 
módon nehéz helyzetben meghozott intézkedéseit. A kivitelező cég leváltásáról, kötbérigény 
megfogalmazásáról szóló 2018. július 30-ai elnökségi ülésen jelen voltunk.  

A rendszer megvalósítsa nagy előrelépés, a szolgáltatás minden egyes sportolót érint, látványos, 
praktikus, a kor igényeire szabott. A 2019. év mint az ”éles” működés bevezetésének nyitánya úgy 
köszöntött ránk, hogy bizonyos hiányosságok miatt a felület működése nem teljeskörű. Az Elnökség 
emiatt nagyon helyesen már 2019. január 2-ai ülésén határozatában 3 hónapos moratóriumot 
hirdetett. Nem tartjuk célszerűnek a postai úton beküldött dokumentumok esetén az Elnökség által 
kiszabandó ügyviteli költséget, aminek a részletei jelenleg még nem ismertek. Véleményünk szerint 
ennek a bevezetéséhez szükséges lenne a közgyűlési támogatás. 

Tényszerűen megállapítható, hogy a 2018. évi költségvetés működési oldalát jelentős összegű, nem 
várt többletkiadással terhelte meg az informatikai fejlesztés tekintetében lezajlott kivitelező cég 
cseréje, fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kiadás szükséges és a maga nemében egyszeri. 

A mérleg követelési oldalát terheli a kötbérigény 650.000.- Ft értékben a szerződésszegő első kivitelező 
céggel szemben. Az Elnökség következetesen és kitartóan kíván szerződéses jogának érvényt szerezni, 
jelenleg végrehajtási eljárás szakaszában tart az ügy a Pixit Services Kft-vel szemben. Célszerűnek 
tartjuk a Közgyűlésen a tagság tájékoztatását ebben a kérdésben, mely az időközben nyilvánosságra 
került elnökségi beszámolóban meg is történt. 

 

 Könyvelőváltás 

Az Egzatik Kft. szakszerűen, szerződés szerint felelősen végezte tevékenységét.  2018 végén a 
Szövetséggel kötött szerződését szabályszerűen felmondta, mindemellett az éves beszámoló 
elkészítésének, véglegesítésének feladatát példaszerűen magára vállalta. 

A 2018. év végi könyvelőváltás, új könyvelő kiválasztásának folyamata a Bizottság tájékoztatása mellett 
zajlott, betekinthettünk a beérkezett ajánlatokba, bár a végeredményről hivatalos tájékoztatást nem 
kaptunk. 

 Jogi képviselő cseréje 

Ugyanekkor történt a jogi képviseletet eljáró irodával való szerződéses jogviszony megszüntetése is, a 
Bizottság üdvözli, hogy a szolgáltatás 2019-ben előreláthatóan alacsonyabb költséggel lesz biztosítva, 
mivel szükségesnek látjuk az ez irányú költségek csökkentését is. 



 

2. Pénz- és vagyonkezelés, gazdálkodás 

Szabályzatok 

A hiányzó szabályzatok kidolgozás és elfogadása terén az Elnökség nagy részben pótolta a 
hiányosságokat, de javasolnánk, hogy a már elfogadott szabályzatokat évente áttanulmányozás után 
pontosításra kerüljenek, valamint több konkrétumot tartalmazzanak. 

Kötelezettségvállalások 

A pénzügyi kötelezettségvállalások rendje tekintetében a banki átutalások esetében kialakult egy 
kettős írásbeli (elektronikus) ellenjegyzési gyakorlat (elnök-főtitkár), melyet a FB üdvözöl, szigorúan 
betartani javasol. 

Házipénztárak 

A FB kettő alkalommal ellenőrzött házipénztárakat. Technikai okokból a Szövetségnél egyszerre több 
házipénztár is működött a 2018. év során, mindkét főtitkárnál, az elnöknél, valamint a deviza 
házipénztár. Létük indokolt volt, működésükben hiányt nem tártunk fel, a kiadások szükségszerűen 
történtek. Jól láthatóan nem a kézpénzes forgalom dominál a Szövetség gazdálkodásában, inkább 
visszaszorulóban van. 

Bankszámla 

A szolgáltató bank váltása, mint elnökségi szándék megvalósult a folyószámlák számának 
csökkentésével együtt, ezzel elmozdultunk az egyszerűbb, nyomon követhetőbb és takarékosabb 
működés felé. 

 Tárgyi eszközök 

A tárgyi eszközök leltára alapján zajlott az ügyvitel átadása, a beszámoló tartalmazza a selejtezett 
tételeket, valamint az amortizáció értékét. 

Véleményünk szerint a szövetség lőszervásárlásait át kell gondolni. Javasoljuk, hogy ne a Szövetség 
vegyen lőszert, hanem pénzzel támogassa a kívánt lőszervásárlásokat., aminek felhasználását  
ellenőrizze. 

Az FB javasolta az Elnökség felé az évenkénti leltárt tárgyi eszközökről (a kis értékűekről is), valamint a 
selejtezés végrehajtását, ami 2019.év elején kisebb zökkenőkkel végre lett hajtva.  

Tagegyesületekkel szembeni követelések, tartozások 

A behajtatlan követelések és túlfizetések kérdésében évek óta húzódó áldatlan állapotot jelentett azok 
nagy száma és nagy összege. Több éves kitartó munkával sikerült eljutni oda, hogy a jelenlegi helyzet 
megnyugtató módon összegszerűségben és számban is töredéke a korábbiakban felhalmozott 
tételeknek.  

A tagdíjak rendezettsége az évek óta tologatott, nem rendezett követelések-kötelezettségek téves és 
sokszor követhetetlen utalások háromszöge miatt nehezen került rendezésre. Továbbra is javasoljuk, 
hogy a főtitkár az elnökség egy tagjával évi legalább kettő alkalommal ellenőrizze a helyzetet és arról 
az Elnökség felé számoljon be elnökségi ülésen.  

Javasoljuk, hogy a rendes közgyűlésen a küldöttek röviden értesüljenek a naprakész helyzetről. 



3. Tagdíjak, nyilvántartások 

A Bizottság helyszíni ellenőrzései során betekintett a tagegyesületek nyilvántartásába. Az Elnökség a 
szükséges erőfeszítéseket megette a tagsági viszonyok rendezése felé, ennek eredményeképpen a 
Szövetség tagsága naprakész. Az új tagok felévtelét minden esetben előzetes elnökségi mérlegelés és 
a feltételek megfelelősége esetén elnökségi döntés előzte meg. Az Elnökség 2018. 10. 03./1. számú 
határozatában saját maga és a főtitkár felé egyértelmű és pontos szabályokat fektetett le a tagfelvétel 
kapcsán. 

 

4. Éves beszámoló felülvizsgálata 
 

Az FB a 2018. évi mérleg készítésének, véglegesítésének, ezzel kapcsolatban a nyitott kérdések 
lezárásának folyamatát végig figyelemmel kísérte. Az előző könyvelés székhelyén helyszíni ellenőrzést 
tartott. Annak iratbetekintései, valamint az elektronikus könyvelési felületbe történő belépések 
alapján kijelenthető, hogy a könyvelés naprakészen, rendszerezetten, valós alapbizonylatok alapján 
zajlott. A beszámoló készítés kisebb akadályokat leküzdve, a tervezett időben elkészült, itt 
megköszönve az előző könyvelő, az Egzatik Kft. példamutató hozzáállását. 

 

5. A gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott 
bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata 
 

A mérleg, pénzügyi beszámoló szabályszerűen, időben elkészült, a rendes közgyűlésen való 
megvitatásra alkalmas. Ezen anyagok kellő felkészülési időt biztosítva kerültek a közgyűlés elé. A 
küldöttek számára megtekinthető a 2019. évi szövetségi és szakági költségvetési javaslat, benne a 
2018. évi tervezett és teljesülés számaival. Megítélésünk szerint ebben, részletesebben ki kellene 
kibontani a kiadások teljesülését a tervezetthez képest.   

 
 Költségvetés 
 

Az Elnökség a 2018. évi költségvetés végrehajtása során javaslatunkat követve figyelmet szentelt arra, 
hogy döntéseiben megjelenjen annak követésének, tételes végrehajtásának szándéka, ezért 
határozataiban is megjelentek a költségvetési sorok fedezetének megjelölése. 

A gazdálkodás működési oldalát jelentősen terhelték egyszeri, az adott évhez költhető kiadások, mint 
a GDPR létrehozás, digitális irányítási rendszer létrehozás, ezekkel együtt sikerült pozitív eredményt 
realizálni. 

A működési oldalt érinti a tulajdonképpeni legnagyobb kiadás, a szakágak támogatása. 

A FB részéről felmerül annak igénye, hogy a szakágvezetők ne csak megalapozott részletes igénnyel 
„kérvényezzék” a támogatási összeget, hanem tételesen megindokolva számoljanak is el vele a 
Közgyűlés felé, mely a hátralevő napokban reméljük meg fog valósulni. 

 



A FB ezúton is felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy a 2018. évi tervezett és teljesült költségvetéshez 
hasonló, működési szemléletű tervezet van a Közgyűlés előtt, annak elfogadásával a fenti irányvonalat 
fogja követni. Ennek része a bevételi oldal változatlanul hagyása, amely a fő bevételi forrás, a tagdíjak 
emelését kerüli, egy markáns, több mint források egyharmadát szakági támogatásra felosztó kiadás, 
valamint kimondhatjuk, hogy egészében nem felhalmozó jellegű. 

Mint FB, nem tisztünk a követendő irányvonalakat kijelölni, a legfelsőbb fórum felé azonban említést 
érdemel, hogy 2018-ban az un. általános tartalék zseb hirtelen kimerült az informatikai fejlesztés 
váratlan szolgáltatóváltása miatt, célszerű lehetne az Elnökség számára egy nagyobb összegű 
tartalékkal könnyebb mozgásteret biztosítani. 

 

6. A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése 

A bizonylati fegyelem betartása összességében megfelelő. Pénzmozgások a szabályosan kiállított 
számlák ellenében, az Elnökség és a főtitkár tudtával (engedélyével) történt. 

Szabálytalan, nem megengedett pénzmozgásnak nem találtuk nyomát. 

 
7. A szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések 

megtételének ellenőrzése 

A Szövetség vagyoni helyzete stabil. A gazdálkodás kisebb problémáktól eltekintve szabályos.  

A szakágak anyagi támogatása dicséretes, bár az igényelt és kapott támogatást érdemes lenne 
részletesebben dokumentálni, és azt beépíteni az elnökségi beszámolóba. 

Összességében javasolnánk óvatosabb, takarékosabb gazdálkodást. 

Úgy gondoljuk, hogy tekintettel a Szövetség múltjára, stabil, fejlődő működési helyzetére, hosszabb 
távon indokolt lenne egy felhalmozási szemléletű működés irányába történő elmozdulás.   

Szükségesnek érezzük, javasolnánk távlati célok kitűzését (pl. központi szövetségi lőtér, saját székhely, 
lőtérfejlesztések, szövetségi tulajdonú sport- és egyéb eszközök stb.) és annak megfelelően alakítani a 
Szövetség gazdálkodását, hogy nagyobb értékű tárgyi eszközök beszerzései, hosszú távú célokat 
szolgáló beruházások történjenek. 
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