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Magyar Dinamikus  
Lövészsport Szövetség 
Felügyelő Bizottság 

 

A Felügyelő Bizottság beszámolója  
a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
 2021. évi gazdálkodásáról és működéséről. 

 

A Felügyelő Bizottság (FB) a Szövetség Alapszabályában foglalt kötelezettségeinek, az abban 
meghatározott ellenőrzési szempontoknak megfelelően végezte tevékenységét.   

A tagság részéről ismét sok megkeresés érkezett, de meg kell jegyeznünk, hogy az FB a szakmai 
döntésekben nem vett részt és nem is kíván állás foglalni szakmai kérdésekben, mivel az nem a 
feladata, bár véleménye szerint a szakágak eredményesebb ellenőrzése érdekében érdemes 
felülvizsgálni bírói bizottság létszámának megemelését, vagy az elnökség létszámának esetleges 
bővítését. (Alapszabály változtatás). 

A Felügyelő Bizottság az elektronikus úton megkapott dokumentumokkal, a Főtitkárnál történő 
helyszíni ellenőrzésekkel, az elnökségi üléseken való részvétellel és az üléseken meghozott határozatok 
ellenőrzésével követte nyomon az Elnökség és a Főtitkár ténykedését, hogy mennyire biztosítja 
munkájuk a szövetség közgyűlés által jóváhagyott működését.  

 

1. A Szövetség működése 

Elnökség 

Az FB tagjai törekedtek arra, hogy minden meghatározó elnökségi ülésen jelen legyenek. A pandémiás 
helyzetnek köszönhetően a jogszabályi környezet megváltozása alakította ki az „elektronikus hírközlő 
eszköz útján” megtartott ülések hagyományát, melyeket az FB – többségükön történő részvétel útján 
- nyomon követett.   

A Szövetség működését a tárgyi időszakban az Elnökség biztosította.  

Az Elnökség legjobb tudása és szándéka szerint járt el, folyamatosan követve a jogszabályi változásokat, 
egyeztetve a Szövetség jogászával. 

Az elnökség munkájának javítása érdekében szükségszerűnek érezzük a munkafolyamatok 
átgondolását, a szakterületek esetleges újra osztását, a szakmai felügyelti munka kiszélesítését, ehhez 
esetleges segítők vagy alapszabály módosítás után az elnökség tagokkal való bővítését. 

 

Főtitkár és adminisztrátor 

Az FB az éves rendes közgyűlést követő időtartamban két alkalommal tartott helyszíni ellenőrzést   a 
Főtitkár ügyviteli helyiségében, mely ellenőrzések a szövetség szabályos, a közgyűlés által jóváhagyott 
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működését érintették. Megállapítottuk, hogy több alkalommal az elnökség részéről is sor került a 
működés helyszíni ellenőrzésére. 

A Szövetség működését a főállású Főtitkár és a részmunkaidős adminisztrátor napi munkája biztosítja. 
Ez a felállás jelenleg működőképes, a kettő alkalmazott munkája megítélésünk szerint jó színvonalú. 

A főttikári ügyvitel gördülékenyen, rendezett formában zajlik az új budapesti irodában. Működését 
megfelelő irodai környezet, ügyviteli szoftver és új laptopok segítik. Megjegyeznénk, hogy az iroda 
felszerelésének bővítése továbbra is szükségszerű, azt a Szövetség anyagi helyzete könnyedén 
lehetővé teszi. Erre vonatkozó észrevételeinket a helyszínen megtettük. 

 

Digitális irányítási rendszer működtetése  

 

A Szövetség lényegi működését a Digitális irányítási rendszer (honlapon található program) biztosítja. 
Átlátható, elérhetők a hírek, határozatok, elnökségi emlékeztetők, szövetségi szabályzatok nagy része, 
a dokumentumtárban digitalizálva vannak a szövetség fontosabb dokumentumai, az Elnökség 
határozatai, az ülésről készült emlékeztetők stb. Javasoljuk, hogy az esetleges hiányzó anyagok is 
kerüljenek fel, törekedjünk a teljeskörűségre, naprakészségre. 

Az évközi minősítések és az átigazolások eljárásának digitalizálása folyamatban van, 2022. 1. felében 
várható az életbe léptetésük, időközben meg is jelent az erről szóló tájékoztató. 

A rendszer fenntartása a költségvetés működési oldalán továbbra is soron kívüli nagy összegű kiadási 
tételt jelent, de ezt a Szövetség méretei, a felhasználók jogos igényei igazolják. Továbbra is számolnunk 
kell minden éveben azzal, hogy fejlesztési költségek jelentkezni fognak a havi rendelkezésre állási díjon 
felül. Az elnökség a költségvetés tervezése során figyelemmel volt erre, és 2022-ben is így tervez. 

Szeretnénk újfent is felhívni a figyelmet, hogy a közzéteendő dokumentumok (pl. képek, rövid videók) 
listáját érdemes lenne bővíteni, valamint a már nem aktuális, felesleges anyagokat levenni.  A 
megjelenített tartalmat pedig legalább negyedévente átnézni, szükség esetén frissíteni.  

 

           Könyvelő  

A szolgáltató szakszerűen, szerződés szerint, felelősen végezte tevékenységét, az FB ellenőrzési 
tevékenységét segítve. A 2020-as év tekintetében nem a megfelelő formátumú, véglegesített 
beszámoló került feltöltésre, mely ezáltal valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmazott. Mivel 
láthatóan egyszerű adminisztratív tévedésről volt csak szó, egy tagi észrevételt követően az elnökség 
jelzésére a hiba kijavításra került, így az FB részéről ebben az ügyben nem történt további lépés. A 
bírósági nyilvántartásban tehát a valódi adatok szerepelnek, melyek megfelelnek a közgyűlés részére 
részletesen ismertetett és a közgyűlés által elfogadott beszámolónak.  

 

 

 

            Ügyvéd 
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A Szövetség ügyvédje mindenkor rendelkezésre bocsátotta idejét és tudását a tisztázandó jogi kérdés 
esetén, melyre fokozottan szükség volt 2021-ban is. Anyagi juttatását az elvégzett munkához képest 
megfelelőnek tartjuk. 

 

2. Pénz- és vagyonkezelés, gazdálkodás 

Szabályzatok 

A 2021-es évben a korábban kidolgozott gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok (leltározási 
szabályzat, pénzkezelési szabályzat, selejtezési szabályzat, számlarend és számviteli politika) 
pontosítása, megfelelő szintre hozása megtörtént. 

 Javasoljuk, hogy évente legalább egyszer, az új gazdálkodási ciklus elkezdése előtt átnézésre és 
pontosításra kerüljenek, valamint minél több konkrétummal lenne célszerű megtölteni őket.  

 

Pénzkezelés 

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

Házipénztárak 

Az FB a 2021. évi működés vonatkozásában többször ellenőrizte a házipénztárt, az ellenőrzések 
folyamán eltérést és egyéb problémát nem tapasztalt. Az Elnökség részéről is történt ellenőrzés, 
melyet üdvözölünk. 

 

 Tárgyi eszközök 

A 2021. év kapcsán a tárgyi eszközök leltározása és selejtezése ez év január 21-én  megtörtént.  

 

Tagegyesületekkel szembeni követelések, tartozások 

A behajtatlan követelések és túlfizetések problémája jelentősen enyhült. Ez nagymértékben a Főtitkár 
és az asszisztens munkáját dicséri.  

Megállapítottuk, hogy 2021. december végén tagegyesületekkel szembeni követelés tagdíj, 
versenyengedély díj tárgyban nem állt fenn. Az évközi tartozások soha nem látott szintre mérséklődtek. 
Ezúton szeretnénk üdvözölni valamennyi tagszervezetünk példamutató, felelősségteljes és tudatos 
hozzáállását, mely megoldotta ezt a korábban súlyos problémánkat. 

 

3. Szövetség működésére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és 
egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése 

Az Elnökség a Szövetséget az érvényben lévő jogszabályok és előírások szerint igyekezett működtetni, 
figyelembe véve a veszélyhelyzettel kapcsolatos előírásokat.  
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A gazdálkodásnál figyelembe lett véve a Számviteli törvény és az Adózás rendjéről szóló törvény. 

Az FB a Szövetség működése folyamán törvénytelenséget nem tapasztalt. 

 
Tagdíjak, nyilvántartások 

A Felügyelő Bizottság helyszíni ellenőrzései során betekintett a tagegyesületek nyilvántartásába.  

A tagsági viszonyok rendezettek, átláthatóak. Egy-egy kérdéses esetnél, felvétel vagy kizárás, az 
Elnökség rövid időn belül döntést hozott. 1 egyesület kizárásáról született az év során döntés. 

Fegyelmi Bizottság helyzete 

Egy 2020 tavaszán megindított fegyelmi eljárás elhúzódásából kiindulva alapos okkal feltételezhető, 
hogy a Fegyelmi Bizottság nem működik megfelelően. Eljárásuk indokolatlanul elhúzódott, az Elnökség 
sorozatos megkereséseinek nem tesz eleget, sokszor gyakorlatilag nem lehet írásbeli kommunikációt 
létesíteni a Fegyelmi Bizottság elnökével, a határozatuk írásba foglalása és közlése elmaradt. Az FB 
jelzéssel nem kellett éljen, hiszen a kommunikációs kísérletek az FB bevonásával történtek. Az Elnökség 
a 2022-es közgyűlésen előterjesztésével rendezni kívánja a helyzetet. 

 

4. Éves beszámoló felülvizsgálata 

Az FB a 2021. évi mérleg készítésének, véglegesítését végig figyelemmel kísérte. A keletkezett 
számlákat az ügyvezetés helyszínén áttekintette. A könyvelés, rendszerezetten, valós alapbizonylatok 
alapján zajlott. Hibát, eltérést nem tapasztaltunk. 

Jelen anyagunkat az Elnökség, a bírói bizottság szöveges beszámolója és a szakágak beszámolói 
ismerete nélkül alakítottuk ki, pedig a korábbi években volt lehetőségünk ezek tanulmányozására. 

 

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

A mérleg, pénzügyi beszámoló szabályszerűen, időben elkészült, közgyűlésen való megvitatásra 
alkalmas.  

 

Költségvetés  

 

Az un. TERV-TÉNY táblázat, melyet a Főtitkár vezet, gyors, egyszerű, hasznos betekintést enged a 
költségvetési keretek aktuális felhasználása terén. Az FB folyamatosan nyomon követte az aktuális 
helyzetet, a táblázat havi frissítését. 

Bevételek 
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Az éves bevétel jelentősen magasabb lett a tervhez képest, ami főleg a versenyengedélyek, részben az 
évközi minősítések számának emelkedése, a versenylicensz díjak, a kiadott versenyengedélyek 
számának, és a bírói/lövészetvezetői képzésekből befolyt pénzeknek köszönhető. 

Jelentősnek mondhatóak még a pályázatokon elnyert pénzeszközök is, megjegyezve, hogy a 
felhasználásuk célszerűségén még van mit javítani. 

Összességében ez harminc százalékos emelkedés is az szövetség erejének a növekedését jelzi. 

Üdvözlendőnek tartanánk, ha a nehéz általános gazdasági helyzet és a Szövetség még mindig stabil 
anyagi helyzete mellett nem születik a tagdíj, versenyengedély, egyéb bevételt nővelő díj emelésére 
irányuló javaslat. Az egyesületek számára a garantáltan nehéz gazdasági éveben így a Szövetség egy 
kiszámítható, támogató hozzáállást tud nyújtani, ha ugyanolyan színvonalon, a korábbi terheket nem 
emelve szolgáltat. 

 

Állami támogatás megjelenése 

Mérföldkőnek számít a Szövetség életében, hogy a jövőben állami támogatással is számolnunk kell a 
bevételek terén. Az állami támogatási rendszerbe való bekerülésnek van egy újfajta adminisztratív 
kötelezettségekkel járó oldala, melyhez alkalmazkodnunk kell, a szükséges gyakorlat kialakulását, 
tapasztalatok megszerzését éljük most meg. 

Kiadások 

Néha van olyan érzésünk, hogy egy-egy szakág (van kivétel), a részére megítélt pénz felhasználására 
nem igazán készült fel. Támogatható újítás, hogy a megmaradt szakági pénz átvihető a következő évre, 
így fel lehet készülni nagyobb feladat (verseny) végrehajtására, esetleges magasabb költségű eszközök 
beszerzésére is. 

Jelentősebb eltérés a tervhez képest csak az egyéb nem kategorizált költségek keretén belül 
tapasztalható, ami 3,5 M Ft-os növekedést jelent. Ennek részletezése véleményünk szerint 
szükségszerű, akár a közgyűlésen is. 

A 2021-es évben sikerült stabilan tartani a kiadási oldalt az egyre dinamizálódó pénzromlás mellett is. 

Nincs ember, aki meg tudná mondani, hogy a COVID-19 világjárvány és az ukrajnai háború együttes 
hatása mit hoz a 2022-es évben. Mivel a költségvetés már meg lett tervezve, kiküldésre vár, elfogadása 
esetén a felelősen gazdálkodó Elnökség figyelmét felhívnánk a kiadási oldal szükség szerinti 
visszafogására, mint lehetséges eszközre, persze csak indokolt esetben.   

 

Szakági támogatások 

A szakágak anyagi támogatása dicséretes, javasoljuk az igényelt és kapott támogatást részletesen 
dokumentálni, a pénzfelhasználásoknál pedig az elnökségi vétójog rendelkezésre áll.  

A szakági beszámolókat az FB nem teljeskörűen láthatta csak, az összegek elköltésének bizonylatait 
ellenőrizte, hiányosságot nem tapasztaltunk.  

Évek óta folyamatosan emeljük fel a hangunkat annak érdekében, hogy a szakági elszámolások 
legyenek minél részletesebben kifejtve, magyarázva. Idén megragadnánk az alkalmat, hogy azt 
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javasoljuk, hogy legyen része a Közgyűlésnek egy szóban és írásban előterjesztett beszámoló arról, 
hogy a Szakágak hogyan működtek, mire használták fel a Szövetség támogatását. 

 

Pályázatok, támogatások  

 

Az FB álláspontja, hogy minden esetben megfelelően közzétett, ésszerű határidőn belül mindenki 
számára elérhető transzparens pályázati kiírások történjenek. Ennek 2021 márciusában hangot is 
adtunk. Arra buzdítanánk a tagszervezeteket, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, jól láthatóan 
elkülöníthető egymástól az a kör, aki sikeresen kihasználja és azok, akik meg sem próbálják. 

 

Bérköltségek 

Az alkalmazottak bérének reálértékét az Elnökség igyekezett megőrizni. (Jutalom és béremelés).  

A versenyellenőri és a bírói juttatás kérdése is visszatérő téma. 

Javasolnák a bírók, versenyellenőrök anyagi juttatásának kidolgozását, a bírói bizottság részéről, szóba 
jöhet ebben a körben az egyszerűsített foglalkoztatás is, annak kedvező közterhe miatt. 

 

Junior program 

Javasolnánk továbbra is egy  szakágak feletti junior program kidolgozását. Sajnos eddig a szakágak által 
végzett junior program nem hozta meg a kívánt célt. A junior program álláspontunk szerint sajnos a 
megoldatlan területek közé sorolható ezentúl is.  

 

 

6. A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése 

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

Szabálytalan, nem megengedett pénzmozgásnak ellenőrzéseink során nem találtuk nyomát. 

 

7. A szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések 
megtételének ellenőrzése 

A megfelelő gazdálkodásból kifolyólag a Szövetség vagyona nő, egyre több eszköz, vagyontárgy áll 
rendelkezésre, annál pontosabb, rendszeresebb ellenőrzés, vagyonleltár lesz indokolt a jövőben. 

Az FB ellenőrzései célirányosan a meglévő és újonnan vásárolt eszközökre és az Elnökség általi 
ellenőrzések meglétére irányult. 
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8. Összegzés 

A Szövetség működése álláspontunk szerint törvényes. A gazdálkodás szabályos. 

Az közgyűlésre küldött valamennyi anyagot tárgyalásra, elfogadásra alkalmasnak minősítjük. 

A 2022. évi költségvetés tervezete megalapozott, biztosítja a Szövetség működését.  

Az FB álláspontja továbbra is a takarékos működésre való törekvés, felhalmozás távolabbi cél 
elérése érdekében (pl. központi szövetségi lőtér létrehozása, egyéb lőtéri infrastruktúrák 
fejlesztése, valódi értékkel bíró juniorprogram hosszútávú finanszírozása stb.). 

Kelt: Jászberény, 2022. március hó 5. napján 

 

Dr. Bátonyi Attila 

felügyelőbizottsági elnök SK. 

 


