EMLÉKEZTETŐ – Elnökségi értekezlet
Időpontja: 2022.01.25. kedd 18:00-22:00
Helye: Microsoft Teams videokonferencia
Jelen vannak:
-

Dr. Fábián Lajos Károly – elnök (FLK)
Varjú János – alelnök (VJ)
Dr. Regényi Kund – elnökségi tag (RK)
Kovács Lajos Tibor – elnökségi tag (KLT)
Dr. Eördögh Attila – elnökségi tag (EA)
Haiszky Ernő Zoltán – főtitkár (állandó meghívott) (HEZ)

Napirendi pontok:
1. 2021-es pénzügyi zárás
a. A mérleg készül a lehető legrövidebb határidővel. FLK 01.24-én egyeztetett erről
utoljára a könyveléssel. A könyvelőiroda ígérete szerint viszonylag gyors zárással
segítik a mielőbbi közgyűlés összehívását. A munka előreláthatóan még maximum
durván 2 hetet vesz igénybe. Jelentős előrelépés, hogy a könyvelésben a főkönyvi
számaink 2021-ben már megegyeztek a cash-flow szemléletű terv-tény kontrolling
tábláink fő kategóriáival, így azok könnyebben fésülhetők össze. Nyilvánvalóan azok a
tételek, amelyek a mérlegkészítés szabályai szerint máshol kell, hogy szerepeljenek,
azok a könyvelési szabályok szerinti helyre fognak kerülni. Erre jó példa egy tárgyi
eszköz beszerzése, ami nálunk mondjuk egy szakág terv-tény táblájában szerepel, de
a könyvelésben tárgyi eszközként kell szerepeltetni.
b. A cash-flow szemléletű szövetségi költségvetésben az alábbi fő számok szerepelnek
2021 zárása kapcsán:
i. Bevételeink 2021-ben éves szinten 12,6M Ft-al haladták meg a tervezett és
közgyűlés által elfogadott bevételeket.
1. Ebben a legsúlyosabb tényezők a sokkal nagyobb számú
versenyengedély kiadása (+8M vs. terv!!) és a sokkal jelentősebb
bírói/lövészetvezetői képzés volumen (+1,37M vs terv!!)
ii. Kiadásaink 2021-ben éves szinten 1,6M Ft-al maradtak alul a tervezett szinthez
viszonyítva.
1. Ebben legsúlyosabb szereplő az el nem költött szakági pénzek sora.
iii. Az ügyvezető testület cash-flow szemléletben több, mint 16M Ft-al
eredményesebben gazdálkodott 2021-ben, mint amire a közgyűlés
felhatalmazást adott, így a szövetség készpénzvagyona ebben az évben is
jelentős mértékben gyarapodott.
iv. A 2022-es nyitó érték (bankszámla + házipénztár együtt) 47,6M Ft.
v. A 2021-es számok lényegesen már nem, de kismértékben a beérkező késői
számlák miatt még módosulhatnak.

2. 2022-es szövetségi költségvetés véglegesítése

a. Az elnökség megtárgyalta a költségvetés tervezetét és egyetértett a közgyűlés elé
bocsátandó 2022-es szövetségi költségvetés fő számaiban.
b. Sajnos a szakágak egy része nem nyújtott be olyan minőségű anyagot, amit az
ügyvezető testület remélt. A szakági költségvetések elfogadását az elnökség – a
szövetségi költségvetés fő keretszámaival együtt – a közgyűléstől várja majd, a
közgyűlésig a szakági keretből költést nem engedélyezünk.
c. Az MDLSZ Elnökségének 2022.01.25./01. számú határozata
Az Elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a közgyűlés elé terjesztendő
költségvetés fő keretszámait, és felkéri az Elnököt és a főtitkárt a komplex
kontrolling táblák megfelelő frissítésére annak érdekében, hogy a február elején
esedékes 2022 januári – cash-flow (pénzfolyam) szemléletű – pénzügyi terv-tény
zárás már az új táblarendszerben történhessen.
A 2022-es szövetségi költségvetés elnökség által javasolt keretszámai:
Nyitó (bank és házipénztár) total: 47,6M Ft
Tervezett bevételek B1-B11 sorok: 55,9M Ft
Tervezett kiadások: 55,6M Ft
3. Közgyűlés előkészítése
a. A jelenlegi szabályok lehetővé teszik mind a digitális, mind a személyes részvétellel zajló
közgyűlések lebonyolítását
b. Az elnökség javasolja, hogy ha lehet, az idei évi rendes közgyűlés személyes részvétellel
kerüljön megrendezésre
c. Tervezett időpont: 2022.03.20 vasárnap 14:00 (megismételt 2022.03.26. szombat)
d. Az előkészítést az alapszabály szerinti ütemterv alapján megkezdtük, mandátumok
ellenőrzését a főtitkár és az alelnök felügyeli
4. IPRF VB ügy
a. FLK tájékoztatta az elnökséget a helyzetről. A világszövetség egyelőre fenntartja
szándékát, hogy az esemény ne kerüljön a Covid és egyéb ügyek miatt halasztásra,
előkészítő munkák folyamatban.
5. Bírói képzése ügye
a. A honlapon közzétett információ szerint indulnak gyorspont bírói képzéseink
Zalaegerszegen, Debrecenben és Budapesten a főtitkár, a szakágvezető és a bírói
bizottság közreműködésével.
6. Nyitott fegyelmi ügy
a. A fegyelmi bizottság elnöke írásban tájékoztatta az elnökséget, hogy végre
2021.11.19-én meghozták határozataikat az akkor már több, mint másfél éve húzódó
ügyben.
b. Ettől kezdve Dr. Dobra Tibor, az FB elnöke ígéri, hogy az ügy lezárása érdekében írásba
is foglalja a határozatot, de ez a mai napig nem történt meg. A heti, kétheti
rendszerességgel kiküldött elnökségi emlékeztetők és kérések eredményeképpen
előbb különböző magyarázatok születtek, és az írásos ígéret ellenére sem történt
semmi, sőt a Fegyelmi Bizottság elnöke jelenleg már nem is reagál az ügyvezető
testület ilyen megkereséseire és a határozatokat még sem az érintett sportolók, sem
az ügyvezető testület nem kapta meg két hónappal a bizottság döntését követően.

c. Az ügyvezető testület elhatárolódik a mind az érintett sportolókat, mind az
ügyvezetést ilyen módon semmibe vevő, kötelezettségszegő, sportszerűtlen eljárástól,
etikátlannak tartja a durván 20-21 hónapja elhúzódó lezáratlan eljárást ami az
érintettekkel szemben kifejezetten unfair.
d. Fentiek miatt az elnökség mérlegeli a következő közgyűlésen a napirendi
előterjesztések között a Dr. Dobra Tibor visszahívását, és új Fegyelmi Bizottsági elnök
megválasztását a közgyűlés által.
7. Edzőtáborok kérdése, mint utánpótlás program és versenyfelkészülési lehetőség
a. KLT javaslatára az elnökség felveszi a 2022-es szakmai programba azzal a céllal, hogy
2023-tól egy működő rendszerben segítsük edzőtáborozással a hazai és nemzetközi
szinten is kiemelkedően tehetséges versenyzőinket.
8. Egyebek
a. Maszkviselési szabályok versenyeken
i. Az elnökség megvizsgálta a kérdést és úgy döntött, hogy az állami és az NNK
előírásait követjük, mint eddig is, attól szigorúbb szabályozást nem tartunk
indokoltnak, az intézkedések betartását mindenkitől elvárjuk
b. NSR ügy (nemzeti sportinformációs rendszer)
i. Megjelent a vonatkozó rendelet, elkerülni nem tudjuk, így haladunk előre... A
fejlesztés költsége a költségvetésben szerepel
Budapest, 2022.01.25.

Dr. Fábián Lajos Károly, elnök

